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8. Het St. Franciscus-gesticht te Jutfaas 

9. Satsuma- aardewerk 

180. 

188. 

10. Ontwerp voor een V.Acim en Ontwerp voor een Hoofdbaluster . . 1 9 6 . 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E 
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51. D E J O N G H , JOS. T H . J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C. W . N I J H O F F . 
B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R M . D E 
J O N G H , N A S S A U K A D E 15 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , W A T D E 
A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N D E N 
ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

N D T &. Z O O N M A A S S L U I S . 
V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K -
S C H E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N / 12.— 

„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N „ 10.— 
„ B U I T E N L E D E N 7 5 0 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

1°. De 1080e gewone vergadering zal gehouden worden 
in het Geuootschapslokaal, American Hotel, Leidscheplein, 
op Woensdag den 8sten Januari 1896, des avonds te 8 uur. 

Agenda: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Bijdrage met kunstbeschouwing van den heer C. W. Nijhoff 

over neen en ander uit de Geschiedenis der Japansche Kunst." 
e. Verkiezing van twee Bestuursleden (vacature J . A. v. 

d. Sluijs Veer en A. H. Zinsmeister) 
d. Verkiezing van een Voorzitter uit het Bestuur. 
e. Verkiezing van een Redacteur. Het Bestuur stelt als 

candidaat: den heer H . G . Jansen. 
2°. De Penningmeester, de heer J . A. v. d. Sluijs Veer, 

brengt ter kennis van H . H . Leden, dat de op 1 Jan. 1896 
vervallen coupons der leening 1886, en de op 18 Dec. 1.1. 
uitgebotte aandeelen van dezelfde leening, betaalbaar zijn 
ten zijnen huize, Sarphatipark 15, op alle werkdagen des 
morgens tusschen 9 en 12 uur. 

3°. De uitslag vau de prijsvraag voor een hoofd van het 
weekblad is, dat aan het ontwerp onder motto *N", van 
den heer K. de Bazel, den prijs is toegekend. 

4°. Op de prijsvraag voor een Genootschapskalender 1896 
is één antwoord ingekomen onder motto <|i waaraan de 
prijs is toegekend. 

Ontwerper de heer J . L . M . Lauweriks. 
5°. Als buitenlid zijn toegetreden de heeren : 
E . van Averbeke, Antwerpen. J . H . Muller, Doesburg 

J . T. Sluiger, Medemblik. W . de Zeeuw Bz., Alkmaar, 
(vroeger gewoon lid.) 

6°. Als aspirant-leden zijn aangenomen de heereu : 
J . Veenstra Jr. J . Kromhout. J . L . van der Bom. J . 

Ph. Wormser. J . G . van Essen. Allen te Amsterdam. 
Namens het Bestuur, 

lie Isle Secretaris, 
P A U L J . D E J O N G H . 

ffARCHITECTURA SCHETSPH1.)SVRAGEN 

1°. O N T W E R P V A N E E N BUITENDEUR E E N E R 
S T A D S W O N I N G . 

Prijs / 12 50. 
Tijd van inlevering : de eerste Maandag van Februari 1896. 
2°. O N T W E R P V A N E E N H O U T E N BLOEMPOT

S T A N H A A R D . 
Prijs / 12.511. 

Tijd van inlevering : de laatste Mnandig van Februari 1896. 
A L G E M E E N E BEPALING. 

De ontwerpen moeten uiterlijk Ie 12 uur op den middag 
van den datum van inlevering voor de verschillende prijs
vragen hierboven genoemd, vrachtvrij ontvangen zijn aan 
het adres van den heer Paul J . de Jongh, le Secretaris 
van het Genootschap «Architectura et Amicitia", American-
Hotel te Amsterdam. 

Alle ontwerpen moeten vergezeld zijn van een verzegelden 
nnambrief, met vermelding van het motto, «aaronder het 
project is ingezonden, en tevens voorzien zijn van een ge
heim teeken, tegen opgave wairvan het ontwerp later aan 
den vervaardiger zal worden teruggegeven. Daarenboven moet 
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 liepalingen niet wordt 
voldaan, zullen de ontwerpen niet voor eene 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 verdeelen tusschen die ontwerpen, 
welke volgens haar oordeel op eene dergelijke belooning 
kunnen aanspraak maken. 

De namen der Juryleden zullen binnenkort worden bekend 
gemaakt. 

PROGRAMMA 'S. 
1°. Ontwerp van een buitendeur eener Stadswoning 

De deur wordt ondersteld toegang te geven tot een portaal 
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van 1.35 M . breedte, hetwelk verlicht moet wordeD door een 
licht boven de deur, dat bf deel uitmaakt van het kozijn, 
of geheel vrij daarvan is. 

l'e portaalhoogte van bovenkant vloer tot onderkant balk 
bedraagt 4 M. 

De vloer ligt 0.50 M . boven het trottoir. 
Het deurkozijn heeft eene dagbreedte van 1.10 M . 
Het portaal wordt ondersteld ter linkerzijde der woning, 

dat een voorgevel-muur heeft, zonder voorsprongen. 
De dikte van dezen muur en van die des zijgevels be

draagt 0.34 M. 
De deur als blank werk te behandelen. 

Verlangd worden : 
a. de opstand op 1 ïi 10 van de deur met hel bovenlicht. 
b. een verticale doorsnede op 1 u 10. 
De behandeling der teekeningen in zwarte inktlijnen. 

2°. Ontwerp van een houten bloempot-standaard. 

Deze standaard moet dienen om één bloempot te bevatten, 
waartoe in het bovenvlak een ronde opening aanwezig moet 
zijn van 0.23 M. middellijn. 

Dit bovenvlak ter hoogte van 0.85 M boven den vloer. 
De standaard moet op vier pooten rusten, van voldoend 

basis vlak, om een kamerpal m te dragen. 
Gevrangd worden : 

a. De opstand op 1 ;\ 4. 
b. Eenige details der ornamen'atie of profileering. 
Behandeling der teekeningen in inktlijnt-n en naar verkie

zing als penteekening of met tinten van eenzelfde kleur te 
voltooien. (O. I. inkt of sepia.) 

Belanghebbenden worden opmerkzaam gemaakt dat van de 
gen-one prijsvragen van het Genootschap nog loopende zijn : 

A. J)e Nationale Eereprijsvaaag: 

E E N A L G E M E E N BIBLIOTHEEK-GEBOUW, 

Prijs ƒ 200, premie / 50, 

en 

B. T W E E ARBEIDERSWONINGEN IN E E N B L O K , 
Prijs f 50, premie f 25, 

waarvan de tijd van inlevering voor beide bepaald is op 
den eersten Maandag van Maart 1896. 

De deelneming aan prijsvraag A staat open voor alle Neder
landers, aan prijsvraag B voor alle leden van het Genootschap. 

N.B. Leden, die na 1 Januari 1896 als zoodanig tot het 
Genootschap zijn toegetreden, kunnen op aanvrage het volle
dige programma dezer laatste prijsvragen bekomen. 

Het Bestuur van liet Genootschap 
nArchitectura et Amicitia," 

W. K R O M H O U T Cz., Voorzitter. 
P A U L J . DE J O N G H , 1« Secretaris. 

Bij de wisseliug des jaars en de verschijning van het 
eerste nummer van het nieuwe twee-en-vijftigtal voor 1896, 
is het niet ongewenscht eene inleiding aan het hoofd van 
ons blad te plaatsen, dat tevens als uiteenzetting onzer 
inzichten kan dienen. 

Meer dan ooit is het thans noodig een duidelijk stand
punt inteneineu, hoewel steeds door de Redactie reeds getracht 
werd zekere continuïteit van denkbeelden te handhaven, 
tegenover het vagabondeeren in meeningen, die we bij andere 
vakbladen bijna als eerste vereischte zien vooropgesteld. 

Echter doorloopen de denkbeelden der leden, dus ook 
der Redactie zekere phascn, die zich in de geschreven stuk
keu weerspiegelen; phasen, die te meer van elkander ver

schillen, naarmate de tijdperken waarin zij vallen, verder 
verwijderd raken. Groote meeningsverschillen vallen dan 
samen met de ontwikkeling der denkbeelden over verschei
dene jaren genomen, en zoo laat het zich verklaren, dat de 
tegenwoordige redactie omtrent principieels artistieke kwes
ties, geheel andere meeningeu koestert, dan een achttal jaren 
geleden, toen men zich in het algemeen over de verre 
portee van enkele strijdpunten uiet zoo diep indacht 
en in geen geval genoegzaam de artistieke zijde er van in 
het oog hield. 

Maar niet willekeurig geschiedde elke verandering. Als 
alles, was zij tijden vooruit merkbaar; de vergaderingen 
kondigden ze aan, de Redactie volgde, en indien in genoemde 
hoofdzaken thans verschil bestaat met een achttal jaren 
geleden, durven wij — niet zonder hoovaardij wellicht — 
dit op rekening stellen van den algemeenen vooruitgang. 

De inzichten, waarvan wij hierboven spraken, kunnen 
voor allen helder zijn, die met aandacht en zonder voorin
genomenheid de vergaderingen en de stukkeu in ons orgaan 
volgden; zij zullen bemerkt hebben, dat slechts één algemeen 
wachtwoord gesteld werd, dat geen plaats liet aan enghar
tige beschouwingen, dat niet vroeg naar Godsdienstige ge
zindte, noch naar po'itieke strekking ; dat wachtwoord, zoo 
eenvoudig, is ons aller wachtwoord : onze Kunst. 

Maar dan ook kunst in haar schoonste en breedste be-
teekenis, kunst als ons ideaal, nbg niet als iets, dat wij 
weten en kennen en wijzen kunnen, doch als iets dat wij 
aanduiden en omschrijven; waarvoor we vreugde gevoelen, 
wanneer het gemaakt of gedacht is in ruwe conceptie of in 
afgewerkten vorm, waarin we iets terugvinden, dat vorm 
geeft aan die aanduidingen, aan die voorzichtige omschrij
vingen, aan dat gevoelde Kunst in ons, om ons en uit ons 
midden. Kunst van onzen tijd, welke spottenderwijze «fin-
de-siècle" genoemd is, doch in waarheid een schoone tijd 
is, de tijd der hooge idealen, der gedroomde schoonheden, nu 
en dan in vormen zich kleedende die he't «fin-de-siècle" 
reeds gemarkeerd heeft tot het begin van een nieuwe periode, 
die vele schoonheden in haar sluimerenden schoot nog ver
borgen houdt. 

Deze kunst om ons, zoo dikwijls aan den dag tredende in 
steeds verscheiden vorm, voor wie zin wil, maar vooral zien 
kan, vervult onze atmosfeer als met warmte-atomen, die 
zoodanig zich vermenigvuldigen, dat ééns een langdurige 
zonnige tijd de nevelige dagen vervangen zal, waarin 
we thans leven. 

Deze kunst om ons wordt dikwijls heel gewoon de moderne 
kuust genoemd. Soit! Deze benaming heeft dit voor, dat 
zij altijd past: modern zal zij steeds blijven, al schrijven 
we 2000! 

Toch hecht er het spraakgebruik uiet de beteekenis aan, 
die wij er bij voorkeur aan hechten. Modern klinkt koud, 
nuchter. Dit is de schuld van den modernen tijd, die zoo
veel nuchter's bevat en voortdurend kweekt. Maar in onzen tijd 
ontwaakt ook veel, dat reactionnair zich afwendt van de over-
heersching van het nuchtere verstand. Deze reactie uit zich in 
even groote toewijding aan alles wat gevoel heet of daaruit 
geboren schijut. Ook dat kan modern heeten. Maar het 
liefste is ons de moderne idéé die geboren is uit den kamp 
dezer twee machten : de wedergeboren harmonie, het 
lieflijke kind van het schoone gevoel in paring met het hooge 
maar nuchtere verstand. 

Dan klinkt modern niet koud meer, het harde heeft zich 
gebogen onder de zachte aanwaaiing van het lieflijke en het 
schoone is ontstaan. 

Waar een schoonheidsbegrip is met daaraan zich vastknoo-
pende overtuiging, daar is ook de lust dit begrip ruim 
baan te maken en alles te écarteeren wat zijne verbreiding 
tegenstaat en alles te steuueu wat zijne verheffing beoogt. 

En och, konden wij steeds wijzen op zoovele uitingen van 
kunst om ons! Slechts enkele malen was het ons gegeven 
dit te doen, en dan nog meer door het teekenstift in «de 
Architect" dan door het woord in /.Architectura". Toch 
deden wij iets. Zonder naar den persoon te vragen, die het 
maakte, publiceerden we vaak werken, die daarop alle aan
spraak hadden. En ook zonder iemand of een partij te willen 
gerieven, schreven we vaak stukken, welke bestemd schenen 
een persoon of een partij ten gevalle te zijn, doch inderdaad 
niets waren dan uitvloeisels van het ons opgelegde wachtwoord. 

Maar behalve het in 't licht plaatsen van veel schoons, 
werd ook op het middelmatige gewezen, en eenige werken 
aan kritiek onderworpen, welke dongen naar eene classificatie 
onder het schoone, doch daar niet bij behoorden. 

Meermalen kwam het voor, (en zal het nbg voorkomen) 
dat wij de werken van Dr. Ouypers aanhaalden als voorbeeld 
van goede architectuur. Dit berokkende ons menigmaal de 
beschuldiging, dat wij niet meer zoo onafhankelijk waren als 
vroeger, ja zelfs werd niet onduidelijk geïnsinueerd, dat het 
Genootschap met zijne Redactie een werktuig geworden was 
in de handen van Dr. Cuypers en Jhr. de Stuers! Be
lachelijk en klein is dit vermoeden, dwaas deze vrees ! 

Eens voor altijd zij hier gezegd, dat wij geen dienaars 
zijn, van welke groep ook in den lande ! Waar wij wel eens 
het Rijksmuseum aanhaalden als mooi bouwwerk, was dit 
geen blinde vereering voor Dr. Cuypers, — hoewel deze 
éminente architect toch zeker wel ieders waardeering ver
dient als kunstenaar, — doch een huldiging van een beginsel, 
dat reeds zooveel goeds in ons land tot stand bracht, dat 
de bouwkunst en enkele nevenkunsten in ons land revolu-
tionneerde, en waarvan wij — ontkenne wie kan — zeer 
veel te danken hebben, op onzen weg naar het au-dela der 
richting, welke er uit ontstaan is, doch waartegen wij thans 
nog niet te strijden hebben, omdat deze richting behoort 
tot de evolutie die ons naar dat toekomstige voeren moet. 

Het Rijksmuseum werd dan door ons aangehaald, als een 
der weinige manifestatiën van onze Vaderlandsche kuust 
dezer laatste decenniën, een onschuldige liefhebberij voor
waar, (en die we ons nog dikwijls veroorloven zullen) doch 
welke in de oogen van hen, die geen kunst van poli
tiek en godsdienstig drijven weten te scheiden, met een 
ketterij gelijk staat. Eilieve, kunnen wij het helpen, dat 
zooveel middelmatigs door de z.g. tegenstanders van de 
z.g. Cuypers-richtiug wordt geproduceerd ? Kunuen wij het 
helpen, dat er in het kamp van hen, die meencn „-oppositie" 
te moeten voeren, geen enkele is, die iets voortbrengt, dat 
als architectuur, sculptuur en decoratief maar de minste 
pretentie mag doen gelden ? Kunnen wij het helpen dat zij, 
die als kunstenaars bovenaan staan, aan Dr. Cuypers en zijn 
staf de hulde niet onthouden, die hun toekomt en daardoor 
niet in staat zijn oppositie te voeren tegen de uitingen 
zijner kunst ? Kunnen wij het helpen, dat hij een school 
heeft kunnen vormen van jonge lieden (die ook al zoo jong 
niet meer zijn, als men gewoonlijk wil doen gelooven), die 
zijne denkbeeldeu en zijne artistieke bekwaamheden over
namen en het eervol op hunne wijze in toepassing brengen ? 
Hoe komt het dat elke andere school — indien er van eene 
andere school sprake kan zijn — als water in zand verliep? 
Waar blijft Delft? 

En waar wij somwijlen behoefte hebben aan een concreet 
voorbeeld van goede architectuur of van een artistiek-zoeken 
gewagen, daar zou het ons niet vergund zijn vrijelijk over 
de werken van den persoon te spreken, die zich vóór iemand 
nnders, daartoe opdringt ? «Gij spreekt zooveel over u zelve," 
verweet men Multatuli, «wilt gij dan dat ik over u spreek?" 
was het antwoord ! En zoo is het. 

Doch nogmaals herhalen we, dat wij geen idealen meer 
hebben zouden, indien we bij het Rijksmuseum in zoete rust 
gingen neerzitten om daaruit op Vignolaïaanschc maniereen 
stelsel te formuleeren van Bouwkundig schoon ! Eu wij zijn 
overtuigd dat niemand dit wil. 

D E TOEKOMST V A N 'S RIJKS-
ETHNOGRAPHISCH M U S E U M T E 
L E I D E N , DOOR C. W . N I J H O F F . 

(Vervolg van biz. Z24J. 
Maar, al gevoelde ook allen, die naar het Oosten zullen 

trekken, de behoefte in zich, om kennis te nemen van de 
kunst van hun toekomstig vaderland, dan zou er, dunkt ine, 
nog geen bezwaar zijn tegen de scheiding van 's Rijks
verzamelingen in twee deelen, waarvan het eene speciaal gewijd 
zou zijn aau de kunst en het ambacht der Oostersche volken. 

Mochten zij, die taal, handel, landbouw, veeteelt, staats
instellingen of gebruiken bestudeeren, huu gezichtskring 
ook willen verwijden tot de kunst, welnu, de moeite om 
een daarop betrekking hebbend museum te bezoeken, zou 
hen toch zeker niet afschrikken, eerder aanmoedigen, door 
een juist en gemakkelijk overzicht, dat de studie maar aan
trekkelijker maakt. 

Ik wil thans nagaan, waarom de oprichtig van een museum 
voor Oostersche kunst reden van bestaan heeft en daarna, of dit 
een hersenschim is, of dat er gelegenheid zou zijn eene 
dergelijke illusie te verwezenlijken. Vooreerst dus de vraag : 
Hebben wij behoefte aan een museum voor Oostersche kunst ? 

In de laatste kwart eeuw is er op kunstgebied eene 
kentering gekomen. Veel, wat stond als een rots, is langzaam 
maar zeker afgebrokkeld, veel, wat schuchter het hoofd 
omhoog stak, om maar eventjes het blauw van de lucht te 
mogen zien, is opgewassen en werpt thans de open blik in 
het rond, om geheel de strevende menschheid op te roepen, 
over de puinhoopen van het gevallene heen, het vrije veld 
te betreden. 

Vele oorzakeu hebben tot dien ommekeer samengewerkt 
en van die vele is ééne de studie der Oostersche kuusteu. 
Daar, waar de Westersche kuust dreigde te ontaarden in een 
gedachteloos namaken van wat eenmaal was geweest, daar, 
waar het begrip van versiering was afgedaald tot het ver
krachten van materiaal met alle beschikbare technische 
hulpmiddelen, daar, waar het gevoel van rust en eenvoud 
plaats had gemaakt voor eene onbegrepen kunstemakerij, daar 
was de Oostersche kunst als eene vingerwijzing naar den 
rechten weg, als een haltepaal voor den afgedwaalde, die, 
verdiept in zijn zielloos geknutsel, het rechte spoor was 
kwijt geraakt. En het ambacht, wie had daar nog oog voor? 
Men kende de kunst, ,/le grand art", de schilderkunst, de 
beeldhouwkunst, de architektuur, maar wat hadden die met 
elkaar of met het ambacht te maken ? Hoog zetelde de 
vrije kuust op haar ongenaakbaren troon en het ambacht 
zwoegde omlaag, verstoken van alle licht, veracht als een 
paria in het Oosten. 

Toen nam men kennis van wat Azië op kunstgebied had 
opgeleverd. En een stroom van jong, opborrelend leven door
tintelde de verharde Westerlingen, die, met een blinddoek 
voor de oogen, hun verderf te gemoet holden. Van uit het 
Oosten zou het dagen, het gewijde Indië het aloude China, 
het land der rijzende zou, Korea, Perzië en Klein-Azië , 
ze stortten heel den overvloed van hunne, door de eeuwen 
geheiligde, maar altijd frissche kunst uit over dc hoofden 
der Europeanen, die verbluft staarden naar die schatten van 
van vernuft en vaardigheid, wier samenstelling zich altijd 
liet terugbrengen tot de meest eenvoudige grondbegrippen. 

En thans, nu de eerste verbazing heeft plaats gemaakt 
voor bewondering, nu meer dar. een kwart eeuw de juiste 
heid der Oostersche opvattingen heeft bevestigd, nu het 
versieriugsbegrip der Oosterlingen zich nestelt in de Wes
tersche kunst, maar nu aan den auderen kant de wereld
handel het goede heeft geëxploiteerd, nu Oost-Aziatisch-
arlikelen tot den bon-ton zijn gaan belmoren, nu men mis
bruik is gaan maken van het geschonkene, nu men de 
Oosterlingen heeft genoopt speciaal voor export te gaan 
werken, nu men Westersche luxe aan Oostersche schoon
heidszin gaat lijmen, nu bastaardproducten de echte ver-
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dringen, nu valsche schijn den waren glans tracht te ver-
dooven, nu koopjeswinkels zijn volgepropt met Indische, 
Chineesche en Japansche prullen, nu men gaat goochelen 
met Perzische en klein-Aziatische motieven, om de onde 
tapijten te schande te maken, nu Japansche veilingen de 
sympathie voor het land van Nippon zouden doen verloren 
gaan, — nu is het tijd om het beste, wat Azië ons heeft 
geschonken, bijeen te garen, en den vo!ke tentoon te stellen, 
opdat het kaf van koren leere scheiden, en de zuivere kunst
begrippen weer leeren kennen en waardeeren. 

Daarvoor zou bij uitnemendheid geschikt zijn een 
museum voor Oostersche kunst, door het rijk gesticht en 
door het rijk onderhouden. Eu zou dat tot de onmogelijk
heden behooren voor de tweede koloniale mogendheid, die 
millioenen bij raillioenen uit dat Oosten in het moederland 
heeft gebracht, wier driekleur op alle punten van den aard
bodem heeft gewapperd en wier naam op aller lippen heeft 
gezweefd ? 

Men zal mij vragen of het Leidsche museum er dan niet 
is eu of het museum voor land- en volkenkunde te Rotter
dam en het koloniaal museum le Haarlem en //Artis" te 
Amsterdam er niet zijn. Ja, die alle zijn er, maar wat er 
niet is, dat is een museum, waar der Oostersche kunsten 
recht wedervaart en waar het Oostersch ambacht op zijn 
waarde wordt geschat. Of zou men het pakhuis te Leiden 
als zoodauig willen beschouwen ? Wie heeft ooit de kunst
nijverheids-voortbrengselen aldaar gecatalogiseerd ? "Wie heeft 
de kisten met kakemono's uitgepakt, om te zien of er 
onder de zes of zeveu honderd ook werken van waarde liggen ? 
Wie heeft de hand aan de verzameling houtsneden geslagen, 
volgens Ganse de beste der wereld, door Anderson en anderen 
aangehaald, maar al moge ze ook maar een tiende gedeelte 
vertegenwoordigen der waarde, die eraan wordt toegekend, 
dan toch nog merkwaardig genoeg zijn om geschift en ten
toongesteld te worden. (*) 

De tweede vraag die ik stelde, was, of eene dergelijke 
illusie te verwezenlijken zou zijn ? 

Ik zou hierop kunnen antwoorden, dat, als de behoefte 
bestaat en gevoeld wordt, er dan ook in kan worden voor
zien. Op welke wijze is echter nog een open vraag, die 
m.i. voor verschillende oplossingen vatbaar ia. Op gevaar 
af, van iets heel vreemds voor te stellen, geef ik er ééne. 

Wanneer men het nut inziet van de studie der Oostersche 
toegepaste kunst, maar niet minder vau de Westersche uit 
de beste perioden, waarom zou men beide dan niet zusterlijk 
verbenen onder één dak tot een kunst-nijverheids-museum 
in den meest uitgebreiden zin van het woord (dus zoo iets 
als het South-Kensington museum te Londen zeer in het 
groot is). Maar dat dak en een deel dier Westersche kunst 
zijn er al, want men heeft zijne schreden maar naar de 
Stadhouderskade te Amsterdam te richten, om in ons Rijks
museum bijna den geheelen beganen grond te zien inge
nomen door het zoogenaamde „Nederlandsche museum." 

Nu zou men misschien als een bezwaar tegen dit dak 
kunnen aanmerken, dat een Nederlandsen, museum alleen 
vaderlandsche kunst kan bevatten, maar hoewel het meeren-
deel der aanwezige voorwerpen aan dezen eisch voldoet, 
zoo zal toch wel niemand willen beweren, dat het * Vieux 
Japon", het Chineesche en Japansche blauw, het lakwerk, 
de majolica's, het steengoed uit Riiren, Frechen Siegburg 
en Grenshausen en tal van andere zaken speciaal Hollandsch 
zijn. 

Maar een bezwaar van meer overwegenden aard, zou, 
dunkt me, de ruimte zijn. Echter, ik weet niet of het 

(*) Uit den, «Catalogi» Librorum et manuscriptum Japonicorum A Ph. Kr. 
dc Sicbold collecloram" etc., waarvan een exemplaar op dc Rijks bibliotheek 
tc Leiden en ook op dc Universiteits-bibliotheek te Amsterdam berust, blijkt, 
dat de verzameling houtsneden bij de zeshonderd werken omvat uit de 18e 
en 19e eeuw. 

Tal van eerste meesters worden er in genoemd, terwijl de collectie goede 
llokous.-ii's vrij uitgebreid schijnt te zijn. 

iedereen zoo gaat als mij, maar als ik ons Rijksmuseum 
bezoek, dan stijgt mijne bewondering met de treden, die 
ik opklim. Ik krijg altijd den indruk, alsof de bouwmeester 
den beganen grond als een noodzakelijk kwaad aau het 
geheel heeft toegevoegd. Het zal zeker wel niet anders 
hebben kunnen zijn, maar als ik de treedjes naar de 
binnenplaats ben afgedaald, dan krijg ik het te benauwd en 
zoo gauw als ik kan spring ik aan de andere zijde de stoep weer 
op om tenminste boven peil te komen. Nu is die rechter binnen
plaats ook geen aanlokkelijk verblijf, het lijkt wel Hollands 
rariteitenkamer. Eu de zaaltjes er om heen, waar de glorie 
der vaderlandsche kunstnijverheid is uitgesteld, waar goud-
sinidswerken, gebrand glas en smeedwerk, elkaar de hand 
reiken, waar de Hollandsche meubel-industrie hoogtij viert 
en tal van interieurs een openbare les in de versieringskunst 
geven, ze liggen in het duister, die zaaltjes, uitgestorven en 
verlaten, slechts aangegaapt door een geeuwenden oppasser. 

Nu moge het zoo vreemd zijn als het wil en ik geef 
mijn idéé ook gaarne voor beter, maar als ik denk aan die 
binnenplaats en aan die zaaltjes, dan betreur ik het altijd, 
dat daar, op den beganen grond van ons Rijksmuseum, geen 
uitgebreid museum van toegepaste kunst zijn zetel heeft 
opgeslagen, waar Oost en West elkaar de hand reiken, ver
bonden tot een groot schouwtooneel van wat het kunstam
bacht eenmaal heeft vermocht, en dat die geheele overhuifde 
kijkkast der vaderlandsche historie, die thans de binnenplaats 
vult, niet naar een ander verblijf kan worden verwezen, waar 
aan hare geschiedkundige waarde alle recht wordt gedaan. 

En daarvoor zou, dunkt me, de afdeeling kunst, in 's Rijk<-
Ethnographisch museum te Leiden een goed oanknoopings-
punt zijn. 

D E GROOTE K E R K T E DORDRECHT. 
Zeer veel, ja zelfs te veel is er in den laatsten tijd ge

schreven en gesproken over de restauraties van bouwwerken 
in Nederland. Ware daarbij altijd de eerbied voor het bouw
werk op de le plaats in het oog gehouden en daaraan alleen 
dit geschrijf te danken geweest, men zou er vrede mede 
kunnen hebben; doch hoezeer persoonlijkheden en vooroor-
deelen daarbij steeds in het spel zijn, werd mij nog duide
lijker toen ik onlangs een bezoek bracht aan de groote kerk 
te Dordrecht. Deze kerk wordt, als er geld aanwezig is, 
bij enkele gedeelten gerestaureerd, of liever opgeknapt. 
Deze restauratie geschiedt niet onder toezicht van het Rijk j 
(zulks ware te wenschen). 

Verschillende kapellen en afsluithekken hebben dan hun 
vernisje reeds gehad, en weldra zullen andere volgen, zoodra 
de families waaraan ze toebehooren, hiervoor de gelden toestaan. 

De raamkoppen zijn meestal niet aanwezig en houten 
raamstijlen loopen tot in den spitsboog recht door Deze stijlen 
zijn in den dag der ramen, daar, waar de aanzet der ge
toerde stukken beginnen moest, afgesnuit, iets wat zeer leelijk 
is en wat door plaatsing der noodige raamkoppen kan ver
meden worden. Doch waarschijnlijk hebben de families of 
de Kerk hier geen geld voor over, de architect heeft dan 
aan dezen toestand geene schuld. 

Wanneer eene kapel met omgeving wordt gerestaureerd* 
wordt, zooals overal geschiedt, de bestaande kalklaag van 
den natuursteen afgeschrapt. Om nu eene gelijke kleur 
te verkrijgen, omdat de kleur van natuursteen altijd wat 
afwisselt, smeert de stukadoor eene laag portlandcementwater 
over kolommen, nervuren, kapiteelen enz. De streksche voe
gen worden er lichtbruin opgeschilderd en het geheel ziet 
er propertjes uit. Alles lijkt nu van portland-cement gemaakt 
te zijn! De blaadjes der kapiteelen hebben door deze 
knoeierij hun karakter verloren, evenals bij witkalk, en de 
nazaten zullen er dit P. C. water denkelijk niet gemakkelijk 
meer afkrijgen, dus is het nog een erger vandalisme, dan 
waaraan onwetende personen zich hebben schuldig gemaakt 
met de witkwast. 

De houten raamstijlen worden geschilderd in cemeutkleur. 

Alles dus in eenen toon; bravo! De afsluithekken worden 
niet van de verf ontbloot, neen, hier en daar wordt wat 
bij gerepareerd en ornament zoowel als vlakwcrk. zeker voor 
de gelijke kleur, overgeschilderd. Ik hoor den gids dan aan 
den reiziger en vreemdeling, die deze kerk bezoekt omdat 
het een onzer schoonste kerken is, beroemd en vee! bezocht 
om hare prachtige koorbanken enz. ireils zeggen: a-Ziet wat 
»ecn prachtige proportie in hare lijnen besloten ligt", en 
hier heeft hij gelijk, want zeker het is eene der schoonste 
kerken die Nederland bezit. En verder : //Beziet het koor
dek van de kapel toebehoorende aan.'t Hooft. v. Benthuijzen, 
«waarop een bronzen cartouche hel jaartal 1676 gegoten\s. 
„Welk eene prachtige mahonihouten deur, wat een variatie 
„van marmer hier met rijkdom aangebracht, hoe stemmig 
„is dat alles bij die groote, eenvoudige lijnen der Kerk. 

„Aanschouwt het hek der kapel van Jatison van Erfrente 
„van Babijloniënbroek, dat pl. m. 4 jaar geleden is gepolijst! 
„Bewondert het hek der kapel van Potnpe van Meerder-
„voort, waarop het jaartal 1679 is gegrift, en ziet wat een 
„prachtige wit marmeren beelden deze afsluiting versieren, 
„wat een glanzig en kleurig marineren pilasters het geheel 
„omlijsten en wat eene schoone deur van notenhout toegang 
„verleent tot deze kapel. En dan ten slotte, de Munster-
„kapel. Wat een typisch mooi deurtje met beeldhouwwerk 
„uit de 16e of 17e eeuw, hoe glinstert het geheel van 't 
„geregeld onderhouden Wat eene mooie egaal bruine kleur 
„heeft het geheel ! En dan" maar zwijg leugenaar en 
slechte leidsman. Al dat marmer, gevlamd, gekleurd of wit, 
al dat nooten-, mahonie- of Atncrikaanschwortclhout, dat 
alles is . . . . bedrog ! 2 inM. dieper onder die valsche ver
nis- en verflaag zit echt eikenhout. Ja, gij niet gerestaureerde 
kapellen van Westcrouen van Meeteren, en van v. Balen, 
voor nog mooie figuurtjes onder de kalklaag zitten, straks 
ook krijgt gij eene beurt, uwe natuurlijke kleur zal niet 
van onder de bestaande verflaag te voorschijn treden, maar 
nog dieper onder den valschen mantel verdwijnen, straks 
ook zult gij in nog kleuriger marmersoorten schitteren en 
met cementwater gezegend worden. Eu gij, afsluithek 
der kapel van v. Beveren, gij, die daar eenzaam prijkt in 
uw natuurlijke sleenkleur, dat men u toch spare. Maar ang
stig wordt men nis men ziet, dat de basementen der kolommen 
van 't zangkoor van natuursteen zijn, en als zwart marmer 
ziju opgeverfd en gevernist en de kolommen zelf, die van 
hout. zijn, in Italiaansch marmer schitteren, alsook de houten 
omlijsting der deuren met een lang portlandcement is be
dekt. Deze 3 laatste gruweldaden zijn echter, vermeen ik, 
niet te wijten aan den tegenwoordigen bouwmeester. En de 
koorbanken ? Deze zijn van eikenhout en zullen, naar ik 
met genoegen vernam, zulks ook blijven schijnen. Een kolom 
van 't koor is, denkelijk als proef? met bovengenoemde 
saus overgoten; misschien zullen eenige heeren advies uit 
moeten brengen of ze de kleur niet wat lichter of donkerder 
verkiezen ? ? Zoo heel nauw zal het toch niet komen. Maar 
is er dan in Nederland, zoo hoor ik uitroepen, niemand, die 
zijne slem verheft, wanneer het geldt de restauratie der 
kerken, niet die van eene k'eine dorpskerk, maar van eene 
der grootste, schoonste en beroemdste. Och ja, geachte 
vreemdeling, bladen en boeken worden vol geschreven om 
hen af te breken, die hun best doen het oude zoo goed 
mogelijk te herstellen, met de meeste zorg en nauwkeurigheid. 

Doch hier in deze kerk geldt het alleen restauratie en dal 
is voor de blinden slechts als stopwoord gebezigd. 

Met dat al is hier nog veel te verrichten en is het jam
mer, dat op deze wijze geld wordt, cn reeds zooreel is, ver
morst. Mij dunkt, het is heter den toestand te laten zoo hij 
is, dan hem met vernis en surrogaten nog erger te maken. 

De geschiedenis zal echter moeten getuigen, dat zelfs door 
vakmannen van invloed het wegnemen dezer misstanden is 
tegengewerkt. 

Rotterdam, 81 Dec. 1895. JAC. v. GILS. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDE
RING DER BOUWKUNST. 

AFDEELING 'S GEAVBNHAGB. 

Het regent hier buitengewone vergaderingen. Twee binnen 
acht dagen tijds Eu het mooiste nog is, dat de eene tc 
niet wil doen wal. de andere lot stand bracht De eerste, 
gehouden op Vrijdag '11 December is merkwaardiger dan 
die welke op December j.1. plaats bad, zoowel wat betreft 
het resu'taat der stemming als de waarde der gehouden 
discussiën. In deze eerste vergadering was aan de orde, het 
antwoord van het bestuur de Maatschij., gegeven in antwoord 
op de mededeeling van het bestuur dezer afdeeling, dat 
onze vergadering van 13 December de wetsverandering der 
Maatschij. met 33 tegen 4 stemmen verwierp en onze 
afdeeing zich voor 1 Januari 1SD0 wenschte aftescheiden 
van de Maatschappij , zoo niet voor den 23sten beslist en 
stellig werd verklaard, dat door het bestuur der Maatschij. 
maatregelen zouden worden voorbereid tot de intrekking der 
wetsveranderingen die dt n ondergang der afdeelingen beoogen. 

Het antwoord kwam tijdig; van daar deze buitengewone 
vergadering waarin de mededeeling van dit antwoord was 
geconvoceerd , zonder meer, dank zij de passieve doch in 
werkelijkheid reactieve houding van het bestuur, zoodat de 
behandeling van een voorstel tot afscheiding nog een tweede 
gewone vergadering vereischte. Hoewel ik van mecning ben, 
dat op deze vergadering zeer wettig de afscheiding zou 
kunnen zijn afgedaan geworden, daar in ons reglement geen 
bepalingen daaromtrent voorkomeu, was het van den ande
ren kant van te veel belang het bestuur niet los te laten, 
en dit verklaarde pertinent, op dezen avond van deze afdoe
ning niets te willen weten. Hierdoor misleid deden de 
voorstanders tot afscheiding dan ook wel het bestuur op dit 
punt te eerbiedigen en zich liever nog een bijeenkomst te 
getroosten dan uit misverstand uiteenspatten der vereeniging, 
zonder reorganisatie, in de hand te werken, temeer daar dit 
op deze vergadering blijkbaar het doel van de steunpilaren 
der Maatschij. was. 

Men stelle zich voor: onze vergaderzaal, een langwerpig 
vierkant lokaal, aan het hoofd de bestuurstafel met het 
bestuur en tot op geringen afstand hiervan de zaal gevuld 
met leden; juist in deze ruimte van scheiding tusschen het 
bestuur eu de leden, terzijde tegen den wand, op éen rijtje, 
de heeren: van Malsen, Knuttel, Kok en Bremmer, en 
hieraan grenzend, aan de bestuurstafel gezeten, het bestuurslid 
de heer Du Rieu, vrij besliste Maatschappij mannen, telkens 
de hoofden bij elkander stekende en in het debat tredend, 
niet om de Maatschij. te verdedigen zooals de heer van 
Nieukerken zeer ter snede en in geestige bemerkingen op
merkte, doch om de reorganisatie in het belang der afdeeling, 
als vereeniging. in de war te sturen Van deze heeren waar
van een actief en een ander oud-bestuurslid der Maatschappij 
is, werd geen enkel argument tot verdediging der Maatschij. 
vernomen. Zij poogden blijkbaar zich meester te maken van 
het debat en dit te doen loopen over quaestiën van twijfel-
achtigen, rechtskundigen aard. Doch hoe zij zich ook ver
moeiden en opwouden, zij stonden nagenoeg alleen, en de 
in den aanvang der vergadering op hun gelaat spiegelende 
glans van het bewustzijn eener zekere overwinning, maakte 
allengs plaats voor eene uitdrukking van onverwachte teleur
stelling, om daarna over te gaan in een blos van wanhoop 
toen er tweestrijd kwam in hun eigen stelling, en de heeren 
Kok en Du Kien van front veranderden en over verschil
lende ijuaestiën hun kruit, tegen de Maatschij. afschoten. 

De heer Berden betoogde, dat uit het antwoord van het 
Hoofdbestuur duidelijk kon worden afgeleid, dat dc geopperde 
bezwaren betreffende de wetsverandering niet werden erkend, 
en hel bestuur der Maatschappij niet genegen scheen, noch 
direct noch in de toekomst, stappen, te doen tot het weg
nemen dier bezwaren. Hij meende, dat de beste weg dien 
de afdeeling thans kon inslaan, was, zich af te scheiden 
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van de Maatscliij. en tot zelfstandige vereeniging te besluiten, 
en bij stelde hiertoe de schildersvereenigingen te 's Graven
hage en te Amsterdam tot voorbeeld. Van deze vereenigingen 
beschikt ieder over zijn eigen middeleu. Bij haar bekostigt 

' niet de eene vereeniging het gebouw voor de andere en 
bestaat geen exploitatie van de eene door de andere. Daar 
geniet ieder lid van de contributie door hem op te brengen. 
Dit sluit volstrekt uiet uit het gezamenlijk optreden dezer 
vereenigingen, wanneer gemeenschappelijke belangen moeten 
behartigd worden. De toestand dezer schildersvereenigingen 
is gezond; de onze is kunstmatig en onhoudbaar. Bij ons 
treedt herhaaldelijk het Bestuur der Maatscliij, zich noe
mende in strijd met de wet «Hoofdbestuur", namens de 
vereeniging op, en spreekt zijne meening uit, a's goldl het 
die der geheelc vereeniging en van alle bouwkundigen in 
Nederland ; terwijl inderdaad al zeer weinig bouwkundigen 
thans nog van de eenzijdige meening van dit (Hoofd)bestuur 
gediend zijn. In handen van dit Bestuur zijn de gemeen
schappelijke belangen van alle leden der Maatscliij. en van 
de bouwkundigen in Nederland a! zeer slecht toevertrouwd. 

Ook dc linantieele verhouding tusschen de Maatscliij. en 
de Haagsche afdeeling noemde hij zeer gebrekkig en ongezond. 
Het Y:< gedeelte der leden, tevens maatschappelijk lid, moest 
voor de kas der Maatscliij. f 742 opbrengen, met inbegrip 
der retributie voor de afdeelingsleden een bedrag vor
mende van 816 gulden, terwijl de afdeelingskas slechts 
f 574 ontvangt. De gelden waarvan thans de Maatschappij 
het genot heeft konden ten goede komen aan het vereeni-
gingsleven te 's Gravenhage en grooteudeels door de leden 
zeiven gespaard worden, daar niet ( ' e r leden, zooals thans, 
doch alle leden gezamenlijk een bouwkundig weekblad van 
de vereeniging zouden krijgen zoo deze zelfstandig werd. 

In gelijken geest pleitten de heeren Mialaret, van Wade-
noijen en Mulder voor de afscheiding der afdeeling. 

De heeren van Malzen, Knuttel c.s. leverden ellenlange 
betoogeu over het onwettige van een voorstel tot afscheiding 
en de houding welke het bestuur in deze diende aan te 
nemen en beweerden, dat, welk besluit de meerderheid 
ook nemen mocht, zoolang de minderheid nog bleef be
staan uit acht maatschappelijke leden, de afdeeling wettig 
niet kon worden opgeheven. Doch niemand in deze verga 
dering verdedigde de Maatscliij., hetgeen de heer van 
Nieukerken deed vragen, of het nu niet beter was met 
de beweging tot afscheiding mede te gaan, en deze te 
waardceren, om te voorkomen, — als men dan toch de grieven 
tegen de Maatscliij. erkennen moet,— dat de onzalige geest 
van twist, haat en tweedracht die in de Maatscliij. den scepter 
voert, zou worden overgebrachtin den boezem dezer afdeeling. 

De heer Berden stelde vóór op 30 December nogmaals 
in buitengewone vergadering bijeen te komen, opdat dan, 
op verlangen van deze vergadering, het voorstel tot opheffing 
der afdeeling door het bestuur aan de orde zou kunnen 
worden gebracht, opdat de leden voor 1 Januari voor liet 
lidmaatschap der Maatschappij tijdig zouden kunnen bedanken. 

Het bestuur weigerde dit voorstel in stemming te brengen, 
welke houding door de heeren van Malseu en Knuttel werd 
goedgekeurd en verdedigd. 

De heer Vas Dias sprak zeer gemotiveerd zijn afkeuring 
uit over eene dergelijke houding van een bestuur en zette 
duidelijk uiteen, dat dit bestuur bf aan deu wensch der 
vergadering te gehoorzamen heeft bf ontslag heeft te nemen. 

Niets baatte, het bestuur bleef weigeren. De heer Kok 
stelde toen voor te stemmen over de wettigheid van het 
voorstel Berden, waarvan de wettigheid met 27 tegen 10 
stemmen werd uitgesproken. 

Nu verklaarde liet bestuur zich deinissiounair waaropeen 
motie van vertrouwen in het bestuur, door den heer Knuttel 
voorgesteld, met applaus werd aangenomen. Vervolgens ver
klaarde de vergadering met 27 tegen 10 stemmen, volgens 
het voorstel-Berden, de afscheiding aan de orde te willen 
zien gebracht. 

Zoo kwam men tot de 2de buitengewone vergadering 
van Maandagavond 30 December. 

Over deze vergadering kan ik kort zijn ; het was eene 
zonderlinge, waarvan dc feiten voldoende spreken. 

Niettegenstaande geconvoceerd was, verkiezing van een 
volledig nieuw bestuur en nog wel, m.i. ten onrechte, vóór 
de afscheiding in stemming zou komen, verklaarde de 
meerderheid van het bestuur, waaronder twee besliste tegen
standers van afscheiding, zich nu een herbenoeming te laten 
welgevallen ; alleen de minderheid, waaronder de Voorzitter, 
en waarop beide pattijen redenen schenen te hebben te 
mogen rekenen, trad beslist af en verliet de vergadering. 
In het nieuwe bestuur werden gekozen de heeren Berden, 
voorzitter, van Wadenoijen, Mialaret en Stigter, zoodat 
dit met de aftredende en herkozen bestuursleden "bleek te 
zijn samengesteld uit 4 vóór en 3 tegenstanders van af
scheiding. 

Het debat leverde geen ander nieuw argument op als dat 
van den heer van Malseu, dat het. Maatschappelijk gebouw 
te Amsterdam zich zelf wel bedruipen kon, welk argument 
afdoende werd weerlegd door den heer Bosboom, die met 
cijfers uit de begrooting van de Maatschij. aantoonde, dat een 
bedrag van 8000 gulden ten behoeve van dit gebouw jaar
lijks uit de contributie der leden, over het geheele land 
verspreid, moest worden aangevuld; en toch werd in deze 
vergadering het voorstel der vorige vergadering, namelijk de 
afscheiding van de Maatschappij, met 31 tegen 27 stemmen 
verworpen. 

Hoe dit kon? 
Vooreerst waren van de 25 onderteekenaars en 45 adhaesie-

betuigers tot afscheiding slechts 17 ter vergadering aanwezig. 
Dan liepen van deze 17 nog 4 over en stemden tegen, waar
van 3, door relation van ondergeschiktheid aan de hoofdte
genstanders, thans hun vorige meening blijkbaar hadden 
prijs gegeven en verklaarde later de 4de openlijk, in twijfel 
te zijn gebracht door het al of niet wettige der afscheiding; 
en tenslotte waren door de tegenstanders der afscheiding 
allen opgeroepen die maar stemmen mochten en door banden 
van maagdschap of vriendschap waarschijnlijk aau deze op
roeping gehoor gaven, terwijl de voorstanders, hunne belangen 
en vrijwillige adhaesie-betuiging vergetende, wegbleven. 

"Wanneer wij uu dan ook de balans hellen over deze twee 
buitengewone vergaderingen, dan meenen wij gerust te mogen 
beweren, dat de eerste zwaarder weegt dan de tweede, en de 
overwinning der bestrijders vau de Maatschappij grooter is 
en van gehalte gezonder en meer levensvatbaar dan de 
overwinning behaald in de tweede vergadering, die blijken 
zal niet alleen de Maatschappij, maar ook de eens zoo bloei
ende afdeeling 's Gravenhage een grooten stap grafwaarts te 
hebben gebracht. Naar ik vernam zal door de voorstauders 
tot afscheiding eene zelfstandige vereeniging worden op
gericht. 

B. V A N D U N HAGK. 

B E R 1 C H T E N . 
— In dc op 27 December j l gehouden vergadering van de Afdeeling 

Leiden cn Omstreken van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
word het voorstel van een twintigtal afdeelingsleden tot afscheiding van de 
Maatschappij behandeld. Dit den loop der besprekingen bleek wel dat de 
neiging tot afscheiding algemeen was. Het voorstel, vervolgens in stemming 
gebracht, werd aangenomen. Het bestuur stelde daarop de volgende motie 
voor: „Het bestuur der Afdeeling Leiden en Omstreken van dc Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, overwegende het voorstel van een twintigtal 
leden tot afscheiding van de Maatschappij en gehoord de discussion in de 
vergadering van deu 27sten Dec. 1895, stelt voor, de betrekking met de 
Maatschappij te verbreken en als zelfstandige vereeniging op to treden, 
doch in de overtuiging, dat samenwerking van een zoo groot mogeUjk aantal 
bouwkundigen nuttig is, spreekt het de wenscbelijkhcid uit, dat eventueele 
aansluiting 't zij b|j een gereorganiseerde Maatschappij, 't z|j bjj eene andere 
vereeniging van gelijke strekking, mogelijk blijft.'* 

Deze motie werd met algemecne stemmen op één na aangenomen, zoodat, 
dc Afdeeling Leiden cn Omstreken als onderdeel van de Maatschappij vervalt, • 
maar op denzelfdcn voet als zelfstandige vereeniging blijft voortbestaan. 

U I T G E V E R S 1 J . V A N D E R E 
R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C. W . N I J H O F F B I J D R A G E N 
V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R H . G . J A N S E N , 
W E T E R I N G S C H A N S 145 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , W A T D E A D . 
M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N D E N ISTEN 
S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

N D T <fc Z O O N M A A S S L U I S . 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K -
S C H E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N ƒ 12.— 

. K U N S T L I E V E N D E L E D E N , 10.— 

. B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N „ 7.50 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

1°. Als bestuursleden zijn herkozen de heeren J . A. van 
der Sluijs Veer en A. H . Zinsmeister. 

2°. Als Voorzitter is herkozen de heer W . Kromhout Cz. 
8°. Als Redacteur is gekozen de heer H . G . Jansen. 
4°. De samenstelling en verdeeling der functies van het 

Bestuur blijft zooals deze was in 1895. 
5°. Als buitenleden zijn toegetreden, de heeren 

J . H . Rutgers, Pretoria. 
H . Siemerink, « 
J . B. Wijers, « 
H . de Vries, Delft. 
F . C. Koeh, Zwolle. 

6°. Als aspirant-lid is aangenomen de heer J . L . Pot, alhier. 
7°. De 3de en 4de afleveringen van «de Architect" zullen 

in den loop dezer maand den inteekenaars worden toegezonden 
en bevatten: 

Plaat 193 Antoniaschool te Amsterdam (lichtdruk) door F. M . J . Carou. 
> 194 Ontwerp voor een jachthuis » Jan Stu|jt. 
» I ' * » » » » » J . B. Lambeek. 
» 196 en 197 „ , , , Paul J . de Jongh. 
" 198 Ontwerp „ zeven woonhuisgevels „ J . A. v.d.Sluijs Veer. 
, 199 Turngebouw te Amsterdam (lichtdruk) „ K. Muller en 

J . Ingenohl. 
» 200 Stalgebouw van de A. O. M . te Amsterdam „ J . G. en 

A L . van Gendt. 
,, 201 Roraaansch kapiteel , J . Gouweton. 
» 202 Kloostergang van den dom te Utrecht , A . A . van Anrooij. 
* 203 Voorgevel van het Vischhuis te Haarlem » M . A . Poel. 
» 204 Ontwerp vau een heerenhuis » A. H . Zinsmeister. 
Het titelblad en de inhoudsopgave van den vorigen jaar

gang van «Architectura", zullen bij het volgend nummer 
worden verzonden. 

Namens het Bestuur, 
De lste Secretaris, 

P A U L J . D E J O N G H . 

«ARCHITECTURA ET AMICITIA". 
1030e G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N 8 

J A N U A R I 1896. 

De waarnemende Voorzitter, de heer J . A. van der Sluijs 
Veer opent met eenige toepasselijke woorden deze eerste 
vergadering van 1896, cn wekt de leden op tot medewer
king in het behartigen der belangen van het Genootschap. 

Na de behandeling der ingekomen mededeelingen ver
kreeg de heer C. W. Nijholl' het woord tot het houden 
zijner aangekondigde bijdrage over «een en ander uit de 
geschiedenis der Japansche kunst." 

Spr. begint er op te wijzen, dat hij de opstellen, welke 
in het orgaan verschenen, als inleiding schreef tot eene 
bijdrage over de geschiedenis der Japansche kunst; een 
voldoend overzicht echter van die geschiedenis laat zich 
in korten tijd niet geven, aangezien de stof zoo uitgebreid 
en zoo in alle opzichten belangrijk is, en tot steeds verder 
zoeken uitnoodigt. Spr. zal zich daarom tot een meer alge
meen overzicht bepalen in het bijzonder van de schilderkunst. 

De laatste vijf-en-twintig jaren is de Oost-Aziatische kunst, 
(China, Korea en Japan) meer en meer op den voorgrond 
getreden; en met reden, want van de uiting dier kunst 
straalt ons een gloed en leven tegemoet, die ons bezielen en 
ons tot nader bekend worden dwingt Eu toch eerst sedert 
korten tijd is die kunst in hare schoone vormen tot ons 
gekomen, wordt ze langzamerhand door ons begrepen en 
gewaardeerd. Talrijke werken zijn in dien korten tijd daarover 
verschenen in beeld en schrift; kostbare verzamelingen heb
ben zich gevormd in alle deelen der beschaafde wereld, en 
zijn voor ons een bron geworden eu het middel om nader 
met de Japansche kunst in al haar schoonheid bekend te 
worden. 

Kunst en ambacht in het Westen nog geheel afzonderlijk 
staande, zijn in Japan ten nauwste met elkander vereenigd 
en in die vereeniging staat de schilderkunst bovenaan en 
beheerscht zij allen en alles; naast de producten der schilder
kunst staan onmiddellijk die der lak- brons- en metaalbe
werking, de keramiek, de borduurwerken, hout- en ivoor-
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werken ; de architectuur is in Japan niet de moeder aller 
kunsten, doch uit zich in meer bescheiden vormen en is 
één met de tuinbouwkunst. 

Spr. gaat nn over tot dc behandeling in 't bijzonder van 
de schilderkunst; wat wij een schilderij noemen, is in Japan 
niet bekeud ,• de Japanner versiert (of overlaadt) zijne wo 
ning niet met kunstwerken, doch houdt ze meer achter en 
stelt ze niet voor een ieder ten toon. Rij buitengewone 
gelegenheden behangt hij de wanden zijner vertrekken met 
enkele kakemono's, waarop het feit van den dag is afgebeeld 
en beschreven. 

Spr. geeft nu een overzicht van de beschildering der 
kakemono's, makimono's (horizontale sjrook papier of 
zijde) van het z. g. Oostersch boek, van het Japansch 
boek, van het Japansch album, van de paneelbeschildering, 
van het beschilderen der waaiers, hierbij even stilstaande om 
aan te toonen welk een gewichtig voorwerp de waaier is 
in het leven van den Japanner, waarna Spr. overgaat tot 
geschiedenis der Japansche schilderschool. 

Volgens een oud geschrift zou in de 5de oenw een Chi-
neesch schilder in Japan zijn gekomen en daar het volk 
met de schilderkunst hebben bekend gemaakt ; volgens 
andere gegevens zou ze evenwel van Borddistische oorsprong 
zijn ; aangenomen mag worden dat de schilderkunst in 
Japan drie eeuwen lang in handen is geweest van vreem
delingen ; in de 9de eeuw eerst werd Kauoka als eerste 
Japansche kunstenaar vereerd. 

S,)r. geeft achtereenvolgens een overzicht der verschillende 
scholen, te beginnen met de Boeddistische school, welke 
naast de Chineesche bestond ; de nieuwe Japansche school 
(II de eeuw), de Tosa-school (13de eeuw) de Kano school 
(14de eeuw). Deze beide laatste scholen bestonden in de 
vier laatste eeuwen naast elkander, doch waren geheel ver
schillend van uiting; deze was geheel in handen der pries
ters en andere waardigheidsbekleeders, gene geheel vrij 
van eiken dwang van hoogerhand en behandelde meer het 
volksleven. Uit deze volksschool ontwikkelden zich, door 
haar grooten invloed, in de 17de, 18de en 19de eeuw ver
schillende nieuwere richtingen, geheel losgemaakt van con. 
venlioneele opvatting. 

Spr. behandelt nog het leven en de werken der voor
naamste Japansche kunstenaars der ]9de eeuw, om te be
sluiten met den voor westerlingen meest bekenden kunstenaar 
Hokusaï, die zelf een school schiep en zijne onderwerpen 
niet zocht bij de edelen of grooten, doch zijne modellen 
vond in het leven der gewone burgers en in dat der lagere 
klassen. 

Gedurende dc pauze, welke nu gehouden werd, was de 
gelegenheid gegeven de geëxposeerde rijke collectie platen 
op de lezing betrekking hebbende, te, bezichtigen, van welke 
gelegenheid door de aanwezigen met groote belangstelling 
werd gebruik gemaakt. 

Na de pauze behandelde Spr. nog de Japansche keramiek 
en begon met eene beschouwing over de voortbrengselen 
dier nijverheid, welke in zulk een groote massa ten onzent 
worden ingevoerd, alles echt Japansch fabricaat, speciaal 
voor export vervaardigd, doch meestal producten, welke 
het Japansch genie te schande maken. 

Het fabriceeren van het Japansch porcelein onstond reeds, 
zooals wordt gezegd, in de 6de eeuw, doch eerst vanaf de 
Kide eeuw is die fabricatie te volgen en zijn de resultaten 
daarvan tot ons aangevoerd door de Hollandsche koopvaar
dij vaarders in de 17dc eeuw. Dresden vooral bezit eene 
schoone collectie dier producten en ook in het Rijksmuseum 
alhier, zijn een paar fraaie exemplaren te zien. 

Spr. geeft nu een overzicht der verschillende soorten 
aardewerken en noemt na het porcelein, het Satsuma, het 
Kaga, het Kioto en nog als minder bekend het Soma en 
het Awagi, om te eindigen met eene geestige beschouwing 
der in Japan zoo gewichtige theebijeenkomsten. 

De Voorzitter brengt den heer Nijhoff hulde voor zijne 
ambitieus doorwrochte studie en dankt hem namens de 
vergadering voor zijne alleszins belangrijke bijdrage en 
kunstbeschouwing. 

Hierna werden de nieuwe aspirantleden als zoodanig 
geïnstalleerd en sprak de Voorzitter eenige woorden, om 
alle leden aan te sporen zich te beijveren, mede le werken 
tot de versterking van het ledental, en wees op het goede 
vooibeeld door den ex-secretaris, den heer di Gazar 
gegeven, die in een ingekomen schrijven drie nieuwe leden 
te Pretoria voorstelt, welke mededeeling met krachtig applaus 
door de vergadering wordt ontvangen. 

Aan de orde is nu de verkiezing van twee bestuursleden 
(vacature van der Sluijs Veer en Zinsmeister) De heer 
Zinsmeister stelde zich reeds de vorige vergadering herkies
baar ; de Voorzitter stelt de vergadeiing in kennis, dat na 
eenige uog gehouden besprekingen, de heer van der Sluijs 
Veer op zijn besluit is teruggekomen en zich wederom her
kiesbaar stelt ; door luid applaus bewijst de vergadering dit 
ten zeerste te waardeeren. De heer van der Sluijs Veer 
zegt tot dit besluit te zijn gekomen, omdat vooral in dit 
jaar, dat voor het Genootschap een zeer belangrijk kan 
wortlen, het alleszins noodzakelijk is vast aaneengesloten te 
blijven. 

Nadat door de vergadering als tegencandidaten gesteld 
waren de heeren H . G . Jansen en H . J . Walle, was het 
resultaat der eindstemming dat de heeren van. der Sluijs 
Veer en Zinsmeister als bestuursleden werden herkozen. 

De heer Kromhout werd hierna met overgroote meerder
heid als Voorzitter uit het Pestuur herkozen. 

Alsvorens nu tot de verkiezing van een Redacteur over 
te gaan, besprak de Voorzitter de candidatuur van den heer 
H . G Jansen, (door het Bestuur gesteld). Spr. wees er op, 
dat de heer Jansen zich steeds voor het Genootschap, met 
woord en daad, sterk heeft geinteresseerd, en dat het Be* 
stuur en de Redactie, in het belang van het Genootschap, 
niets liever had dan den heer Jansen weer in functie te 
zien, omdat vooral nu het Genootschap voor een gewichtig 
jaar staat en erkend goede krachten meer dan ooit noodig 
zijn om het vereeuiginsleven in het algemeen en dat van 
A. et A. in het bijzonder, van dienst te kunnen wezen. 

De Voorzitter stelt nu voor dat de vergadering eene af
wijking toestaat en den heer Jansen unaniem tot Redacteur 
zal benoemen. Het krachtig applaus dat hierop volgde, was 
een bewijs dat de vergadering in alle opzichten vertrouwen 
stelde in den candidaat, geen tegencaudidaat wenschte te 
kiezen en daarom den heer Jansen tot Redacteur benoemde. 

Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering door 
den Voorzitter gesloten. , , _ , . 

De 1ste Secretaris, 
P A U L J . DE J O N G H . 

Het Weekblad //de Opmerker" onthaalt zijne lezers tegen
woordig op beschouwingen van een ongenoemde, waarin 
van alles en nog wat wordt behandeld en gecritiseerd. 

Wij zouden van dit geschrijf van onbekende herkomst 
weinig notitie nemen, ware het niet dat de schrijver zich 
ook geroepen gevoelt zijn ootdeel te zeggen, of liever te 
laten raden, over toestanden in ons Genootschap, en dit 
doet op de infame manier van een vragenderwijs gestelde 
verdachtmaking van personen. 

Men oordeele : 
„Het genootschap Architectura et Amieitia is nu ook te 

Amsterdam een bolwerk der ofRcieelen geworden, en dit 
mag voor hen een groote bron van verheuging genoemd 
worden. Langzaam zijn de mijnen om dit fort gelegd, lang
zaam maar zeker naderden de oflicieelen en thans hebben 
zij zich van het versterkingswerk meester gemaakt. Het 
krachtig kanonvuur, welks vernielende werking zij zoo dikwijls 
hadden te weerstaan, wordt nu gericht tegen de andere partij. 

Hoelang zal de toestand zoo blijven ? Hebben zij gelijk, 
die beweren, dat de bezetting de vreemde indringers zal 
uitwerpen, zoodra de plaats als leeraar aan de Normaalschool 
voor Teekenonderwijzers, waarop thans door zoovelen geaasd 
wordt, door een Haagsch Gothieker zal zijn bezet ? Het 
zal moeten worden afgewacht." 

De heer F. W . van Gendt J.G.zn, wiens naam aan 
het hoofd van het blad als Redacteur vermeld staat, zal, 
vertrouwen wij, ons wel willen behulpzaam zijn om deze 
zaak tot klaarheid te brengen, hetzij door bedoelde in 
sinuatie te herroepen of door den schrijver er van tot een 
duidelijke en voluit onderteekende verklaring van zijn 
woorden le nopen. 

D E R E D A C T I E . 

J A A R V E R S L A G O V E R D E N T O E S T A N D 
V A N H E T GENOOTSCHAP G E D U R E N D E 
1895. 

In de algemeene vergadering, gehouden op 18 December j.1. 
werd door den Isteu Secretaris het volgend verslag uitgebracht. 

M. H. 
Door het vertrek van mijn voorganger, den heer J . C. 

D. di Gazar, naar het buitenland, werd aan mij de vereerende, 
doch ook, z>oals ik reeds in den korten tijd kon waarnemen, 
zeer omvangrijke functie opgedragen van Secretaris van het 
Genootschap. 

Ik noem het een vereerende functie, omdat ik het steeds 
als een eer beschouw een functie iu eene corporatie te 
bekleeden met zulk een goeden naam als ons Genootschap 
steeds heeft mogen handhaven. 

Die goede naam zijn wij allen, ieder lid in het bijzonder, 
verplicht hoog te houden; te zijner tijd moet ieder goed 
lid zijne krachten beschikbaar stellen om het Genootschap 
te dienen voor het algemeen belang. Deze verplichtiug wordt 
in grootcre mate aanvaard bij het aannemen eener bestuurs-
of redactie-functie, doch daarbij wordt algemeene, flinke steun 
van de zijde der leden verwacht en is die ook hoog noodzakelijk, 
om de werkzaamheden der functionarissen goed uilvoerbaar 
te maken. 

Is die medewerking van de zijde der leden niet aanwezig 
of wordt ze geweigerd, dan ook moet noodwendig het ijverig 
streven om de goede zaak te dienen, verzwakken, en kan 
eene bestuurs- of redactie-functie niet met de noodige ambitie 
worden vervuld. 

Alvorens nu tot mijn jaarverslag over te gaan M . H . 
wensch ik nog een kort woord te wijden aan mijn voorgan
ger, den heer J . C. D. di Gazar. 

Hem werd reeds hulde gebracht bij zijn aftreden, hem 
wil ik ook nu nogmaa's hulde brengen voor de uitstekende 
wijze waarop hij steeds, in verschillende functieën, de belan
gen van het Genootschap heeft behartigd ; hulde ook voor 
de bijzonder accurate administratie welke hij in zijne qualiteit 
van Secretaris gevoerd heeft. 

De heer di Gazar is op 't oogenblik ver vau ons, doch 
hij zal door middel van ons Orgaan vernemen dat wij nog 
steeds hem gedachtig zijn, èn als goed vrieud van het 
Genootschap, èn als goed vriend vau allen, die het genoegen 
hadden nader met hem bekend te wezen. 

En nu M . H . , overgaande tot de opsomming der gebeur
tenissen en feiten van dit afgeloopen Genootschapsjaar heb 
ik de eer U het volgende mede te deelen : 

Het aantal leden zal in het Genootschapsjaar 1896 bedragen: 
4 Buitengewone Eereleden. 

15 Eereleden. 
7 Donateurs. 

85 Gewone leden. 
178 Buitenleden. 

34 Kunstlievende leden. 
6 Vereenigingen die lid zijn. 

Het Bestuur van het Genootschap bestond, op 1 Januari 
van dit jaar, uit de heeren J. II. Leliman, Eere-voorzitter, 
W . Kromhout Czn., Voorzitter, M. de Jongh, vice-voorzitter, 
J . C. D. di Gazar, le Secretaris, J . L . M. Lauweriks, 2e 
Secretaris, J . A. v. d. Sluijs Veer, Penuingmeester, J . 
Koffie.berg, Bibliothecaris Archivaris. In den loop van het 
jaar bedankten, wegens vertrek naar elders, de heereu Lau
weriks en di Gazar, welke werden vervangen resp. door de 
heeren A. H. Zinsmeisteren Paul J . de Jongh. 

Het bureau van Redactie bestond op 1 Januari van dit 
jaar uit de heeren W. Kromhout Cz., Voorzitter, Jos. Th. 
J . Cuypers, II. Ellens W. van Boven en J . L . M. Lauwe
riks, Secretaris. De heer Lauweriks bedankte in den loop 
van het jaar en werd vervangen door den heer M. de Jongh. 

Een woord van waardeering is hier ook op zijn plaats aan 
den heer J . A . van der Klocs voor de goede zorgen aan het 
technisch gedeelte van ons Orgaan ook dit jaar weer besteed. 
Moge de heer v. d. Kloes nog vele jaren, in vereeniging 
met de Redactie, en met den steun van alle leden, in het 
belang van het Genootschap werkzaam zijn. 

De samenwerking met de uitgevers, de heeren J . van der 
Enrlt & Zoon te Maassluis, was als vorige jaren, dus steeds 
aangenaam en even welwillend. Het plaatwerk „de Architect" 
ging met den 5en jaargang over naar een nieuwen nitgever, 
den heer Gouda Quint te Arnhem. De toezending der eerste 
twee afleveringen, welke door de verschillende onderhande
lingen die gevoerd waren, vertraagd was, had plaats iu de 
helft van de maand November; de overige afleveringen van 
den 5en jaargang zullen spoedig volgen. 

Het vignet van de Genootschapskalender werd dit jaar 
ontworpen door den heer J . L . M. Lauweriks. 

De lokaalcommissie bestond bij den aanvang van dit jaar 
uit de heeren J . G. F. Wiggers, Jac. Duncker en J . F. W. Stom. 

Met inbegrip van deze algemeene vergadering werden in het 
afgeloopen jaar 1 buitengewone en 16 gewone vergaderingen 
gehouden, waarin in hoofdzaak het volgende werd behandeld : 

Den 9en Januari hield de heer J . L . M. Lauweriks eene 
bijdrage getiteld : vkunsl-philosophie"; de heer K . de Bazel 
gaf als kunstbeschouwing het plaatwerk u Album dt Paleo-
graphic Kopte par Henri Hgvernal". 

Den 23sten Januari hield de heer B. W. Wierink eene 
bijdrage over nde kunst der Kgyptenaren", waaraan eene 
kunstbeschouwing verbonden was. 

Den 6en Februari hield de heer J . C. D. di Gazar eene 
causerie over „Plaalreproduelie door middel van fotografie, 
en eenige fotografische nieuwtjes". 

Den 20sten Februari sprak de heer Jos. Th. J . Cuypers 
i/over den modernen R. K. Kerkbouw der laatste halve eeuw 
in ons land" ; waartoe eene collectie teekeningen van 11. K . 
kerken in het lokaal ter bezichtiging waren gesteld. 

Den 6en Maart hield de heer J Gosschalk eene lezing 
over hFioUetle-Duc" waarbij als kunstbeschouwing gegeven 
werd het plaatwerk n Compositions et dessins de Violet—le-Due." 

Den 20steu Maart gaf de heer Jos Th. J . Cuypers het 
vervolg zijner lezing van 20 Februari uover den modernen 
R. K. kerkbouw der laatste halve eeuw in ons land." 

Den 3en April hield de heer II. P. Berlage eene lezing, 
getiteld : niets over Gothiek" ; in verband hiermede was eene 
collectie photograiieën en platen in het lokaal geëxposeerd. 

Den 17den April hield de heer W. Kromhout Czn. eene 
bijdrage over «Oud-Holland op de as. Tentoonstelling", ter 
toelichting hiervan was eene collectie teekeningen in het 
lokaal geëxposeerd. Op dezelfde vergadering hield de heer 
Dr. W . van der Heijden uit Yokohama eene causerie over 
een door hem uitgevoerd hygiënisch huis aldaar. 

Den llden September werd de vergadering (als eerste iu 
het seizoen) besteed aan het afdoen van verschillende huis
houdelijke zaken ; als kunstbeschouwing circuleerde het werk 
iiFormenschatz der Renaissance I". 

Den 25steu September hield de heer J . A. van der Sluijs 
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Veer eene bijdrage, getiteld : u Deensche Renaissance" ; in het 
lokaal was geëxposeerd het plaatwerk //üenkmaelcr der 
Renaissance in DaenemarK'. 

Den 9den October gaf de heer J . Hessing eene bijdrage, 
waarin hij de vergadering zijne t Ideeën" kenbaar maakte. 

Den 23sten October gaf de heer Paul J . de Jough als 
kunstbeschouwing eene collectie photografieën naar Bouw
werken in Engelsch-Indië. 

Den 6den November hield de heer H. Ellens eene lezing 
i/over symbolen en teekens in de Christelijke kunst". 

Den 20sten November hield de heer W. Kromhout Czn. 
eene bijdrage, getiteld : r/de beslaande corporaties van bouw-
iunstbeoefenaren en de wenschelijkheid eener concentra'ie tot 
één lichaam". 

Den 4den December hield de heer L . J . Rijnink eene 
lezing over de kennis en de behandeling der voornaamste 
meet- en waterpaswerktuigen", in het lokaal waren de hierop 
betrekking hebbende teekeningen geëxposeerd. In dezelfde 
vergadering werd behandeld een adres aan de Tweede Kamer 
in zake de restauratie der Grafelijke zalen. 

Den 18den December werd de 40ste Algemeene Verga
dering gehouden. 

Eene buitengewone vergadering werd gehouden den 3den 
Juli in hoofdzaak ter bespreking van voorstellen in betrek
king tot de uitgave van het plaatwerk «de Architect." 

Wat betreft de prijsvragen kan u het volgende worden 
medegedeeld : 

Voor het tijdvak 1891—95 waren uitgeschreven drie 
prijsvragen : 

1°. Raam in gebrandgeschilderd glas, ingekomen waren twee 
antwoorden; de prijs van f 50 werd toegekend aan het ont
werp motto «W. O." van den heer K. de Bazel te Amsterdam. 

2°. Jachthuis in e n bosch; ingekomen waren acht ant
woorden, de prijs f 75.— en de premie f 50.— werden 
niet toegekend, doch bij elkander gevoegd en verdeeld als 
volgt : f 60.— aan het ontwerp motto «7-J-" van den 
heer Jan Stuijt te Amsterdam en f 40.— aan het ont
werp motto wSt. Hubert" van den heer J . B. Lambeek 
Jzn. te Nieuwer-Amstel. 

3o. Algemeene bad-inrichting in een groot* stad; inge
komen waren vijf antwoorden; de prijs van ƒ 125.— werd 
toegekend aan het ontwerp motto «Arak Taïeb" van den 
heer Paul J . de Jongh te Amsterdam; en de premie aan het 
oniwerp motto «Hygiëne" van den heer K. de Bazel te 
Amsterdam. 

De Jury der 3 bovengenoemde prijsvragen bestond uit de 
heeren H. P. Berlage Nzn., Jos. Th. J . Cuypers en J . Ingenohl. 

De prijsvragen voor dit jaar uitgeschreven, zijn: 
1°. Algemeen Bibliotheekgebouw (Nat. Eere prijsvraag). 
2°. Twee Arbeiderswoningen in één blok. 
8°. Titelbladvoor het plaatwerk, «de Architect." 
De eerste twee prijsvragen zijn nog niet ingeleverd; op 

de derde zijn ingekomen acht antwoorden. 
De Jury tot beoordeeling dezer prijsvragen, bestaat uit 

de heeren Dr. P. J . H. Cuypers, fl. P. Berlage en C. 
H . Peters. 

A h buitengewone prijsvragen zijn nog uitgeschreven : 
1°. Een hoofd of titelvignet voor het weekblad «Archi

tectura''. 
2°. Een vignet voor den kalender 1896. 
De beoordeeliug dezer prijsvragen zal geschieden door 

de Redactie-Commissie. 

Van den heer Bibliothecaris ontving ik de volgende mede-
deelingen betreffende de bibliotheek en den leescirkel : 

De voor de leestafel bestemde tijdschriften en weekbladen 
waren dit jaar als volgt: 

„Twecmaandelijksch Tijdschrift", „Gil Bias illustrc", 
„De Amsterdammer (Weekblad)", „Wiener Bau-Industrie Zeitung", 
„La Construction moderne", „Der Formcnschatz", 
„Matcriaux et Documents", „Fliegende Blatter", 

„Revue de l'Art Chretien" „The Architect", 
„1'etits Edifices Historiques", „The Studio", 
terwijl in ruil voor het Geuootschapsorgaan en het plaat

werk «de Architect" werden ontvangen : 
„Dc Opmerker" (Bouwk. Weekblad). 
„Bouwkundig Weekblad" (O. v/d. M . t. b. d. B.) 
„De Kunstwereld". 
„De Schilder". 
„De Ingenieur". 
„Hellas ' Organe de la Société Philhellcnique d'Amsterdam. 
„Annales de 1 Ecolc 1'olytechnique de Delft. 
„Deutsche Bauzeiting". 
„Autographiën der Aachener Architecten Vereiu". 
„L'Emulalion". 
De stukken van „The Royal Institute of British Architects". 
„Het Weekblad en Tijdschrift van de Vereeniging van Architecten te 

Budapest". 
„De Aannemer". 
Het Dagblad „de Amsterdammer'', en de „Amsterdamsche Courant". 
Vele van bovengenoemde tijdschriften en plaatwerken 

werden tevens bestemd voor den leescitkel. 
Deze leescirkel volbracht ziju loop in goede orde, terwijl 

het portefeuille-nummer 2069 werd bereikt. 
In het volgend nummer zal het vervolg van de mededee-

lingeu van den Bibliothecaris, zoomede verslag van den Pen
ningmeester worden opgenomen 

MAATSCHAPPIJ TOT BEV. DER 
BOUWKUNST. 

Het hoofdbestuur dezer Maatschappij — voorzitter de 
Heer C. Muysken, secretaris de Heer C. T. J . Louis 
Rieber — richtte het volgende schrijven tot den Heer Dr. 
P. J . H . Cuypers, te Amsterdam, naar aanleiding van diens 
bekenden brief van 27 Dec. jl. aan het hoofdbestuur : 

Dat de gegronde critiek, in zake restauratie van historische monumenten 
op het beleid van het hoofd der Afd. K. en W , sedert dc 20 laatste jaren 
(en vervat in ons adres aan de Tweede Kamer over de grafelijke zalen, met 
de strekking waarvan de meerderheid dier Kamer zich heeft vercenigd), u 
moest ontstemmen, zal zeker geen verwondering wekken bij hen, die uwe 
persoonlijke verhouding tot den referendaris Jhr De Stuers en tot de Af
deeling K. en W. kennen. 

Een critiek op dat beleid is deels ook een critiek op uwe werkzaamheid 
op dat gebied. 

\V|j zouden dan ook uw schrijven van 27 Dec. j.1. voor kennisgeving 
kunnen aannemen, ware het niet, dat door uwe groote ontevredenheid over 
ons laatste optreden gij u hebt laten verleiden over onze Maatschappij als 
omtrent onze persoonlijke bedoelingen geheel beweringen ter neer te schrijven 
en in de dagbladen alom te doen verspreiden. 

In den aanhef van uw brief zegt gij: „Eene meerderheid in uw Bestuur, 
die, dank zij der gebrekkige wetgeving dier Mij., zich sinds jaren heeft 
weten te handhaven en met vriendjes aan te vullen", enz. 

Wij teekenen hierbij aan, dat gij van het jaar 1870-1873 als bestuurslid, 
van 1881-1887 als onder-voorzitter, en in 1888 als voorzitter, dus gedurende 
t i e n jaren, deel hebt nitgemaakt van ons Hoofdbestuur en dat gedurende 
al dien t|jd door u geen pogingen zijn aangewend om onze vermeende ge
brekkige wetgeving ten aanzien van bestuursverkiezing te verbeteren. 

Wij herinneren u aan art. 17 der wet: „Jaarlijks na afloop der Meiver-
gadcring treden twee, on om de vier jaren drie leden van het bestuur af; 
zij zijn slechts voor de eerste maal herkiesbaar," en aan art. 18 „De voor
zitter wordt jaarlijks door dc algemeene vergadering, die in Mei samenkomt, 
uit de bestuursleden eekozen", — zoodat de leden jaarlijks over het beleid 
van het bestuur een oordeel kunnen uitspreken. (Het hoofdbestuur bestaat 
uit 9 leden.) 

Dit wat onze Maatschappij betreft. 
En wat aangaat nwe geringe waardeering van ons persoonlijk en van onze 

24 bekende vakgenooten (onderteekenaars van het adhaesie-adres) z|jn w|j de 
meening toegedaan, dat zelfs de door u genoemde: „Personen, die zelve onze 
monumenten nooit grondig hebben bestudeerd en voor hun behoud of herstel 
niets hebben verricht", niettemin een juist oordcel kunnen hebben over eene 
gezonde opvatting, die b|j het restaureeren van bouwwerken moet wordrn 
gevolgd, zonder „hartstochtelijk", noch „afgunstig" te z|jn, en dan zeker 
altijd vele vakgenooten (in casu bouwkundigen) bereid zullen vinden om aan 
hunne meening openlijk adhaesie te schenken 

Ons adres becogde het uitspreken van een billijken wensch in het belang 
van de bouwkunst en van hare beoefenaren, en wees op de noodzakelijkheid: 
„dat het onderhoud en de instandhouding van de historische monumenten 
en gebouwen voortaan worden toevertrouwd aan meerdere personen, die in 
onderling overleg werkzaam z|jn." Het Hoofdbestuur blijft dan ook het oog 
gericht houden op de daden der Kegeering in deze. 

Wq erkennen met u het goede, dat Jhr. De Stuers heeft tot stand gebracht, 
en willen den eigenaardigen toon van uw schrijven op rekening stellen van 
uw gevoel van groote erkentelijkheid jegens den man, die twintig jaren lang 
door z|jn grooten invloed u in de uitoefening van uw kunst zoo kraehtig 
heeft gesteund. Doch wit te zeggen van uwe persoonlijke schriftelijke uit— 
noodiging aan tal van onze leden, om vóór 31 December j.1. hun lidmaat
schap op te zeggen, gedaan door u, den oud-voorzitter, die de Maatschappij 
wilt treffen voor een handeling, die g|j in haar bestuur afkeurt P 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T cfc. Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C. W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N I I E E R 
II. G . J A N S E N , W E T E R I N G S C H A N S 145 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

lo. De 1031e Gewone Vergadering zal gehouden worden 
in het Genootschapslokaal, American-Hötel, Leidscheplein, 
op Woensdag den 22sten Januari 1896, des avonds te 8 uur. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Kunstbeschouwing. 
c. Wat verder zal ter tafel gebracht worden. 
2o. De Jury voor de tweemaandelijksche schets-prijsvragen 

zal voor 1896 bestaan uit de heeren W. Kromhout Czn., 
H . G. Jansen en K . de Bazel. 

8o. Ingevolge een besluit der Alg. Vergadering van de 
Ned. Maatschappij ter bevordering van Nijverheid is eene 
Commissie benoemd, welke de opdracht ontving, te voldoen 
aan de uitnoodiging van het Congres voor vakonderwijs in 
Mei jl. te Amsterdam gehouden. Deze opdracht geldt in 
hoofdzaak de bevordering van het onderwijs der verschillende 
ambachten. 

Aan de uitnoodiging van b.g. Maatschappij van Nijverheid 
aan het Bestuur van A. et A. om een lid van het Genoot
schap uit te noodigen, zitting te nemen in b.g. Commissie, 
werd gevolg gegeven, en zal de heer C. W . Nijhoff, naar 
aanleiding daarvan, het Genootschap in die Commissie ver
tegenwoordigen. 

4o. Als buitenleden zijn, sedert de opgaaf van dc vorige 
week, toegetreden de heeren : 

G. L . de Goederen, Leiden, 
W. van Mels, « 

en als aspirant-leden, de heeren: 
G. F . la Croix, 
E . A. C. Roest, beiden te Amsterdam. 
5o. Mededeelingen betreffende het abonnement op het 

plaatwerk „de Architect" moeten geschieden direct aan den 
uitgever, den heer P. Gouda Quint, te Arnhem. 

6o. Het feit, dat gedurende de laatste weken enkele boek
werken van de leestafel ziju verwijderd, verplicht het Bestuur 
Jen ledeu nogmaals in herinnering te brengen art. 3 van het 

VOORWAARDEN V A N HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH G E D E E L T E WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN A A N A L L E L E D E N V A N HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L I J K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N „ 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N ASPIRANT L E D E N „ 7.50 

Huishoudelijk Reglement, luidende : De op de leestafel l ig
gende nummers mogen niet daarvan verwijderd worden. Daar 
uit den aard der zaak hierop niet op elk uur van den dag 
controle kan uitgeoefend worden, zoo is de zorg voor de 
leestafel dus grootendeels aan de welwillendheid der leden 
aanbevolen. 

Hij, die zich dus heeft schuldig gemaakt aan het verwijde
ren der beide laatste afleveringen van het «Tweemaandelijkscli 
Tijdschrift", wordt dringend verzocht deze ten spoedigste 
terug te bezorgen. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

PAUL J . D E J O N G H . 

J A A R V E R S L A G O V E R D E N T O E S T A N D 
V A N H E T GENOOTSCHAP G E D U R E N D E 

1895. 
(Vervolg en slot van blz. 10.) 

Van de bibliotheek werd dit jaar wederom goed gebruik 
gemankt, terwijl werden aangekocht : 

Academy Architecture, Jaargang 1895. 
Oudt Hollant. 
Verder ontving het Genootschap ook dit jaar ten geschenke : 

Dc jaarverslagen, statuten enz. van verschillende binnen- en buitenlandsche 
maatschappijen, genootschappen enz., terwijl geregeld de catalogi van bel:n:_' 
rijke bock- eu kunstveilingen werden toegezonden. 

Nog kan vermeld worden dat werden ontvangeu : 
Dc Gilden door Brouwer Anchcr. 
Theoretische grondslag enz. voor bouwkunstige vormen, door L . M . 

Moolcnnar te Groningen. Beide geschenken van de schrijvers. 

BIJZONDERE M E D E D E E L 1 N G EN. 
Als zoodanig kunnen voor het nfgeloopen jaar genoemd 

worden : 
1°. De op 17 Februari gehouden Excursie op schaatsen 

naar Weesp, welke, dank zij de llinke deelname door leden 
en introducés, wel geslaagd mag genoemd worden. 

2°. De op 7 Juli gehouden Excursie naar het Gooi, 
welke zonder twijfel bij de deelnemers nog in aangename 
herinnering is. 
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3°. Het 10-jarig bestaan van bet Genootschap op 23 
Augustus, bij welke gelegenheid een feestnummer van het 
weekblad //Architectura" verscheen, dat om de uitstekende 
samenstelling in beeld en schrift ten zeerste geroemd is; 
in de eerste plaats komt hiervoor een bijzonder woord van 
lof toe aan onzen Voorzitter, die het leeuwenaandeel had 
bij het samenstellen vau dit nummer. 

4°. Op uitnoodiging van de commissie voor de dricjaar-
lijksche tentoonstelling werd door het Genootschap de Voor

zitter afgevaardigd om zitting te nemen in de sub-commissie 
van toelating voor de afdeeling bouwkunst. 

En hiermede M . H . eindigt mijn taak van verslag uit
brengen der geschiedenis van het Genootschap in 1895, en 
roep ik uw bijzonderen steun en medewerking in voor het 
komend Genootschapsjaar 1896. 

De ls/e Secretaris, 
P A U L J . D E J O N G H . 

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

O N T V A N G S T E N. B K D K A G . 

Saldo's te goed vuu Contributiën euz. over 1S94 . 
Entreegelden . . . . . . . . 
Contributiën van gewone leden . . . . . 

ii n buitenleden 
„ „ Vereenigingen (buitenlid) 
n a kunstl. leden 

Restitution porto „Architectura" van Ituiteulandsehc leden 
Donat iën 
Weekblad ..Architectura" en plaatwerk „de Architect" 
liente rijkspostspaarbank 
Buitengewone ontvangsten 
Boetegcldcn leescircrl (incl. van vroeger data) 

Totaal . 

Gezien : de Commissie ter veriticatie, 
11. (i. J A N S E N . 

II. J . W A L L E JZN. 

H . E L L E N S . 

149 
27 

1012 
1457 

37 
340 

16 
81 

1244 
2 

40 
14 

I 

/ 4428 77 

10 

50 
50 
50 

90 
92 
35 

U I T G A V E N . 

Nadcelig saldo, rekening 1894 (bjj afsluiting) 
Salaris bode . . . . . . . . 
Voorschotten bode, bestaande uit: 
berging kar, innen Contribution en fooien . 
Lokaalhuur en Assurantie 
Drukwerken 
Hente cn aflossing leening 1886 . 
Bibliotheek met inbinden van boekwerken . 
Voorschotten bestuur, met inbegrip van: 
Inuen der Contributiën van buitenleden, briefporten, enz 
Voorschotten redactie, met inbegrip van : 
Reiskosten, briefporten enz. 
Prijsvragen 
Uitgave Weekblad „Architectura" en plaatwerk „de 

Architect". . . . . . . . . 
Contributiën 
Huldeblijken 

Totaal . 
Nadeelig saldo 

B K U B A G . 

415 
175 

43 
507 
55 

130 
150 

SI 

73 
325 

2619 
19 
31 

ƒ 4628 
199 

f 4428 

26 

85 
SO 

75 

25 

595 

91 
50 
94 

35» 
5S5 

77 

Aldus opgemaakt, 
Amsterdam, 16 December 1895. 

De Penningmeester, 
J . A. V A N DEB SLUIJS VEER. 

B E G R O O T I N G V O O R H E T J A A R 1 8 9 6. 

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

Contributiën van gewone leden . . . . . 
n n buitenleden 
• ,, kunstl. leden 

Donat iën 
Uitgave Weekblad „Architectura" en plaatwerk „de 

Architect" 
Rente rijkspostspaarbank 
Boclegelden leescirkel 
Nog te innen posten en buitengewone ontvangsten 

Totaal 

B K U R A G . 

/ 1020 
JP 13C5 
* 350 
» 71 

jr 856 
tv 7 
W 7 

» 160 

3836 

U I T G A V E N . 

Nadeelig saldo van 1895 
Salaris cn voorschotten bode 
Lokaalhuur cn assurantie 
Drukwerken 
Rente cn atlnssing lecning 1886 
Bibliotheek met inbinden van boekwerken . . 
Voorschotten bestuur . . . . . . . 

„ redactie . . . . . . . 
Prijsvragen (incl. schesprijsvragen) . . . . 
Uitgave Weekblad „Architectura" cn plaatwerk „de 

Architect" 
Contributiën 
Lezingen 
Onvoorziene uitgaven 

Totaal . 

B E D R A G . 

/ 199 58" 
w 210 — 
9 507 80 
9 60 — 
9 128 25 
9 150 — 
9 100 — 
9 80 — 
» 485 — 

9 1840 — 
9 17 — 
„ 50 — 
* 8 36* 

ƒ 38S6 — 

Aldus vastgesteld op de Algemeene Vergadering 
van 18 December 1895, 

De Penningmeester, 
J . A . VAN DER SLUIJS VEER. 

Aan het Bestuur van het Genootschap 
Architectura et Amicitia. 

Vet Edele Heeren ! 
Ingevolge de opdracht van de vergadering van het Ge

nootschap, gehouden den Ideu Dec. II. tot het nazien van 
de rekening en verantwoording van den heer Penningmeester 
over het jaar 1895, hebben ondergeteekendeu de eer UEd. 
te rapporteeren, dat de rekening door hen is nagezien en 
volkomen in orde bevoudeu. 

Zij stellen UEd. mitsdien voor den heer Penningmeester 
te déchargeeren en hem namens het Genootschap dank te 
betuigen voor de zorgvuldige wijze waarop door hem het 
geldelijk beheer dit jaar, gelijk zoovele vorige jareu, is gevoerd. 

H o o g a c h t e n d , 
De Verificatie-Commissie, 

(w. g.) H G. J A N S E N . 
H . J . W A L L E J Z N . 
H . E L L E N S . 

PRAATJES O V E R A L L E S 
EN NOG W A T . 

s mijnheer Golhieker? Pardon, mijnheer is Renais
sancist. 

En mijnheer? Mijnheer is Golhieker. 
En U? Ik — ik beu niets. 

iHMJB* ftiets, daar houd ik niet van. Ik waardeer iedereen, 
maar hij moet kleur bekennen, rood of zwart, het kan me, als 
het moet, niet schelen wat, maar kleur, geen hinken op Iwee 
beenen, eerlijk bovenal! 

Wat noemt U eigenlijk eerlijk ? 
Eerlijk, eerlijk, wat of ik eerlijk noem? Wel, eerlijk — 

recht door zee, zooveel als, hoe zal ik dat zeggen — precies 
weten wat je wilt, het een of het ander — wacht, nu ben 
ik er, eerlijk noem ik iemand, die er goede beginselen op 
na houdt. 

Wat noemt U goede beginselen? 
Wat blief, wat of ik goede beginselen noem ? U neemt 

toch geen loopje met me ? 
Pardon, ik vraag het in allen ernst. 
Goede beginselen — ja, dat is een gek geval — goede 

beginselen, dat zijn natuurlijk beginselen, opvattingen, be
grippen, die goed zijn. Ik kan er zoo in eens niet in een 
paar woorden eene fraaie omschrijving voor vinden, maar ik 
U met een klein voorbeeld misschien wel ophelderen, wat 
ik bedoel. Stel b. v. dat iemand een huis moet bouwen 
en dat hij Renaissancist, is, b. v. op het oogenblik, dat hij 
het huis bouwt, Pransch Renaissancist. Nu zou ik zeggen, 
dat zoo iemand, wil hij voor een man van beginselen door
gaan, zich streng aan den stijl moet houden en niet maar 
zoo hier en daar iets vau een anderen stijl in zijn ontwerp 
mag moffelen, want dan verzaakt hij zijne beginselen, niet 
waar, en tornt aan den Eranscheu Renaissauce-stijl. Zoo 
iemand moet dus, wil hij eerlijk zijn, goed in stijl blijven. 

Wat noemt U stijl ? 
Neem me niet kwalijk mijnheer, maar U schijnt nog niet 

veel aan kunstgeschiedenis te hebben gedaan. Hoe is het 
anders mogelijk, dat iemand zulke gekke dingen kan vragen. 
Stijl ? wel stijl, dat is . . . stijl. Mijn hemel trog toe, dat 
U dat niet, als van zelfsprekend, vat. Me dunkt, in het 
woord alleen ligt het begrip reeds zoo duidelijk opgesloten. 
Als ik het hardop uitspreek, dan proef ik, om zoo te zeggen, 
wat het betcekent. Stijl, dat is dal fijngevoelde, weet U, 
dat exquize, dat iemand in zijn werk legt. Alles in even
wicht, alles precies zooals het behoort, de details overeen
komstig den stijl, — O, pardon, daar gebruik ik het woord zelf, 
zoó ben ik er van doordrongen — dus de details in over
eenstemming met elkaar, als één groot, homogeen geheel, 
zal ik maar zeggen, en dan dat geheel weer in overeenstem-
unng met de details. Natuurlijk moeten de verhoudingen 
ook mooi zijn en het onderling evenwicht moet bewaard 

worden. Enfin, het geheel moet dus dat onuitsprekelijke 
ademen, dat, wat men alleen kan voelen, maar niet zeggen, 
dat ernstige en toch weer elegante, dat juiste eu toch weer 
origineelc, dat streng historische en toch ook weer ideale, 
dat een werk stempelt tot een stijlproduct. Maar laat ik U 
er vooral opmerkzaam op maken, dat bij die juist in stijl 
wil blijven, zich steeds aan dc goede methode zal moeten 
houden 

Flm, hm, — wat noemt V de goede methode? 
Mijnheer, nu wordt het me te kras. Ik dacht nog steeds 

met iemand te doen te hebben met wien ik een ernstig ge
sprek over kunst kon voeren, maar ik zie, — ik moet het 
U tot mijn grooten spijt zeggen — dat ik mij vergist heb. U hadt 
wel gelijk, met te zeggen, dat U niets waart en van Uwe 
niets beduidende aardigheden ben ik dan ook niet gediend. 
Ik heb de eer U te groeten. 

Was dat nu een Renaissancist ? Of ecu Gothieker mis
schien ? Een man van niets wellicht ? 

Waren Brunei lesco, Bramante en Pietro Lombardo Renais
sancisten ? Eu Suger, Robert de Luzarches en Robert de 
Coucy, waren dat Gothiekers ? Mij dunkt dat ze dit voor 
ons zijn. Ze hebben gebouwd in de stijlen van hun tijd en, 
daar wij die met de namen van Gothiek eu Renaissance 
bestempelen, kunnen we deze kunstenaars ook zonder 
bezwaar aldus noemen. 

Maar als ge tot dienzelfden Robert de Luzarches eens 
hadt gezegd : «Wat zijt ge toch een knap Gothieker, want 
uw kathedraal van Amiens in een meesterstuk," dan zou 
hij U waarschijnlijk vreemd hebben aangekeken en U 
hebben geautwoord: ,t Hoewel ik U niet precies begrijp, 
zoo meen ik, uit hetgeen ge zegt, te mogen opmaken dat 
ge mijn werk goed vindt. Ik ben een kind van mijn tijd 
en ik heb naar mijn beste weten in mijn arbeid de nieuwste 
opvattingen gehuldigd. Ik hoop dus, dat mijn kathedraal 
als kunstwerk eene afspiegeling zal zijn van het heden en 
voor het nageslacht ons denken en streven in onvergankelijk 
materiaal zal vertolken." 

Eu zoo zou ook Bramante, wanneer hem gevraagd was 
geworden welke richting hij was toegedaan, niet zonder 
verbazing ten antwoord hebben gegeven : //Richting ? wij 
allen volgen dezelfde richting, dat wil zeggen, wij geven 
uitdrukking aan de strooming, die onzen tijd met zich 
voert. Heel ons denken sluit zich aan bij de antieken, wat 
zouden we dus anders kunnen doen dan de grondbeginselen 
onzer kunst aan die antieken outleenen. 

Maar wij leven thans niet meer in den tijd van Christus 
geboorte, wij zijn mannen van de vijftiende eeuw. Wij 
erkennen dus de eischen van onzen tijd en scheppen onze 
monumenten in overeenstemming met die eischen, ons door 
het leven gesteld." 

Maar wat nu te denken van hen, die noch in deu tijd 
der Renaissance, noch in dien der Gothiek leven, die dus 
niet doordrongen kunnen zijn vau den geest van dien tijd, 
(als men ten minste van ineening is, dat lectuur ons wel 
ten naastenbij een vervlogen periode voor oogen kan voereu, 
maar ons niet tot een kind van die periode kan maken) eu 
die toch de vormen, door dien tijd geschapen, herhalen, alsof 
die vormen wederom uitdrukking gaven aan onze opvattingen. 
Het is waar, de mogelijkheid bestaat, dat onze tijd zooveel 
overeenkomst met een of andere historische periode kan 
hebben, dat deze'fde vormenspraak beide tot uitdrukking 
zou kunnen brengen. Maar al ware die overeenkomst ook 
nog zoo groot, dun waren de levensvoorwaarden toch ver
anderd. En wilde uien zich dus aansluiten bij iets wat 
geweest is, dan zou men de grondbegrippen van dat verle-
dene moeten overnemen en daarop een nieuwe kunst bouwen, 
die de weeromstuit was van het leven en streven uit het 
laatst der negentiende eeuw. 

In den laatsten tijd, nu de strijd tusschen hen, die zich 
de tegenstanders der ofticieeleu noemen en hen die met d- e ] l 

naam worden bestempeld, weer wal is aangewakkerd, wo r j t 
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nog wel eens de naam van E . Viollet-le-Duc genoemd en 
in het noemen van dien naam ligt dan iets spottends. Men 
spreekt van den vader der moderne Gothiek en rilt, terwijl 
men dien naam uitspreekt al bij de gedachte aan klooster
muren en gekleurde heiligenbeeldjes. 

Wie echter de werken van Viollet-le-Duc kent, weet 
dat de groote Franschman voor alles steeds de waarheid 
heeft gezocht, dat hij bovenal eerlijk was, dat zijne begin
selen even zuiver als eenvoudig waren, dat hij een der 
eersten is geweest, die een helder begrip omtrent stijl ont
wikkeld hebben en dat zijne geschriften één en al methode zijn. 

In een volgend praatje hoop ik een en ander wat nader 
toe te lichten, in verband met zijne kleinere werken, die 
onder ieders bereik liggen. C. W. N . 

OVER HET T E E K E N O N DERWIJS 
E N HET AMBACHT. 

et is niet te weerspreken dat in onzen tijd, 
zooals misschien in geen enkel tijdvak te voren, 
veel gedaan wordt en gelukkig nog gedaan zal 
worden, om de ambachten, en met name het 

_ kunstambacht, weer hunne oude plaat? vau voor
heen te Uoen hernemen. 

Men tracht den beoefenaar der verschillende ambachten 
weer datgene te leeren, wat hen ontbreekt. Een der eerste 
middelen, daarvoor in toepassing gebracht, was het onderwijs 
in het teekenen, het oefenen van oog en hand, samengaande 
met het ontwikkelen van het schoonheidsgevoel of laat mij 
beter zeggen, het wekken van bet gevoel voor 't schoone dat 
in ons sluimert cn zal blijven leven. 

De verschillende inrichtingen van vakonderwijs beginnen 
dan ook meer en meer eene groote plaats in te ruimen op 
hunne programma's voor het teekenouderwijs, niet zooals 
dit jammer genoeg nog aan vele scholen wordt onderwezen, 
maar dat rekening houdend met het vak, daaruit de voor
beelden kiest en verwerkt voor het vak, dat zeker gediend 
zal zijn door de resultaten van zulk een onderwijs. 

Wordt er aldus iets gedaan voor hem van wien men kan 
verwachten dat zijn arbeid eenmaal een merkbaren invloed 
zal ondervinden van dit streven, dan komt van zelve de 
vraag ons over de lippen, wat wordt er gedaan voor den
genen die iu de gelegenheid zullen komen eigenaars van 
dusdanigen arbeid te worden. Zoolang bij hen de ontwikke
ling van het schoonheidsgevoel niet in dezelfde maar beter 
nog in meerdere mate ontwikkeld is, (wat ten goede zou 
komen aan den ontwikkelingsgang van den andere), zal de 
toestand scheef blijven. 

Het teekenonderwijs, zooals dit veelal nog aan Hoogere 
burgerscholen, kweekscholen en burger avondscholen wordt 
gegeven, maar zelfs geheel op onze gymnasia's outbreekt, 
kan zeker niet den aangewezen weg zijn, waardoor den leer
lingen de oogen geopend zullen worden voor het schoone 
dat in ieder product van het ambacht zijn kan. Thans tracht 
men dit onderwijs een zuiver pikturaal te doen zijn, terwijl 
het toch van iederen leerling geen schilder zal vormen en 
hem daarentegen onverschillig laat blijven voor het schoone 
dat in ieder vak van kunst zijn kan, hem onbekend laat staan 
voor het eenvoudigste ontwerp op kunst-industrieel gebied. 

Aan onze gymnasia's tracht men dit alles te vergoeden (?) 
door het bespreken van datgene wat de tijd ons van de 
Grieken en Romeinen heeft gelaten. 

In een volgend nummer hoop ik na te gaan, hoe dit 
onderwijs aan vele andere inrichtingen wordt opgevat. E . 

(Wordt vervolgd.) 

PRIJSVRAAG VOOR HET ONT
W E R P E N VAN KAMER-INRICH
T I N G E N . 

De uitgever van het bekende „Illustr/r/en kunxtgewer-
blichen Zeitschrift fiir Innen-decoration", Alexander Koch, 

te Darmstadt, heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het 
ontwerpen van eenvoudige, doch smaakvolle en weinig 
kostbare woning-inrichtingen. 

Er wordt gevraagd : een woon- en eetkamer, een salon 
(„Gutes Ziminer"), een slaapkamer en een keuken, alles 
perspectievisch voorgesteld en als penteekening in een for
maat van 34 x 45 cM. behandeld. 

Bij ieder kamerontwerp moet een détail blad gevoegd 
worden, waarop meubelen en andere voorwerpen, die buiten 
de perspectief-teekening vallen, moeten voorgesteld zijn. 

Verder moet geleverd worden een begrooting van kosten 
voor eventueele uitvoering, benevens een toelichting, ver
meldende dc te bezigen houtsoorten enz. Men kan mede
dingen voor alle bovengenoemde lokaliteiten, alsook voor 
enkelen. 

Uitgeloofd worden een eerste prijs van 100Ü Mark, een 
2de prijs van 600 Mark en een 3de prijs van 400 Mark, 
steeds voor 4 ontwerpen met details. Bovendien is de 
redactie voornemens om niet bekroonde, doch voor opname 
in het blad geschikte ontwerpen aan te koopen. 

De mededinging staat voor ieder open, alle concurrenten 
moeten zich echter voor de jaren —95 en —96 op het 
tijdschrift abouueeren. De termijn van inzending is 10 
Maart a.s. 

DE CRYPTA DER NED. H E R V O R M 
D E K E R K T E GEERTR UI DEN BERG. 

In no. 34 van de Kath. Illustratie wordt door de Com
missie die de ontgraviug der Crypta tot stand heeft gebracht 
een verslag gegeven van haren arbeid, begeleid van eene 
beschrijving en van photographische afbeeldingen van dit 
gedeelte der eens zoo schoone kerk, waarvan thans het 
westelijk schip alleen in gebruik is gebleven, terwijl het 
oostelijk deel met de beide kruis-armen verlaten zijn De 
ruimte ontbreekt in ons weekblad om de beschrijving over 
te ntraen. 

Wij vestigen bizonder de aandacht op de schoone gelegen
heid die hier geboden is aan bouwkundigen in Noord Brabant 
om aan dit half verwoeste bouwwerk de samenstelling van 
pijlers, bogen en gewelven in onderdeel te bes'udeeren. Voor
namelijk de steensnede van de overgangsstukken der bogen, 
waarvan de aanzetten in de ronde pijlers gansch op niet 
uitloopen, is hier in de XVe eeuw met de grootste zorg 
uitgevoerd. Deze crypta en die der Kerk te Thorn, dus beide 
collegiale kerken waaraan kanoniken verbonden waren, zijn 
de eenigste voorbeelden in ons land van zulke krochten na 
den Romaaiischen tijd. 

De bezichtiging kost f 0.25 tot dekking der kosten van 
ontruiming. 

B E R I C H T E N . 

— Het hoofdbestuur van de Maatschappij tot bevordering 
der houwkunst zal — meldt het Bouwk. Wbl. — het 
examen tot het verkrijgen van het diploma van bouwk. opz. 
doen afnemen op 26, 27, 28 en 29 Februari a. s., des 
morgens van 9 tot 12 eu des namiddags van 1 tot 4 uur. 
De commissie-is samengesteld uit de heeren: C. Muysken, 
architect-ingenieur, voorzitter van de maatschappij tot bev. 
der bouwkunst, voorzitter; G. van Arkel, architect; H. van 
Dam, leeraar in de wiskunde; F. H. van Malsen, industrieel; 
D. A. N. Margadant, architect bij de Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij j Jan Springer, architect; C. T. J . 
Louis Rieber, bouwkundig-ingenieur, secretaris. 

De candidaten worden uitgenoodigd zich vóór 15 Februari 
schriftelijk aan te melden bij den secretaris van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402, 
te Amsterdam, bij wien het programma van eischen en 
voorwaarden kosteloos verkrijgbaar is. 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E 

R E D A C T I E : W. KROMHOUT CZN., H . G. JANSEN, M . DE JONGH, 
JOS. T H . J . CUIJPERS, H . ELLENS E N C . W. NIJHOFF. 

BIJDRAGEN VOOR HET B L A D T E ZENDEN A A N D E N HEER 
H . G. JANSEN, WETERINGSCHANS 145 TE AMSTERDAM EN ALLES, 
WAT DE ADMINISTRATIE V A N HET GENOOTSCHAP B E T R E F r , A A N 
DEN ISÏEÜ SECRETARIS, A M E R I C A N - H O T E L TE A M S T E R D A M . 

N D T & . Z O O N M A A S S L U I S . 
VOORWAARDEN V A N HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN M E T 
TECHNISCH G E D E E L T E WORDT WEKELIJKS FRANCO T O E G E Z O N 
DEN A A N A L L E L E D E N V A N HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L I J K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N f 12-— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N » 10 — 
„ B U I T E N L E D E N EN ASPIRANT L E D E N » 7 » 0 

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

1°. Als gewoon lid is voorgesteld : de heer Th. J . van 
Harderwijk (thans buitenlid), door de heeren M. de Jongh 
en II. Ellens; 

de heer J . Visser, door de heeren J . Koflieberg en J . 
Wiggers. 

2°. Als aspirant-leden zijn aangenomen de heeren: M . 
J . M. Smits en J . J . Lambeek; beiden te Amsterdam. 

Namens het Bestuur, 
Be lêle Secretaris, 

P A U L J . D E J O N G H . 

„ARCHITECTURA E T AMICITIA". 
1031STB G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N 

22 J A N U A R I 1896. 

De vergadering wordt door den Voorzitter geopend, waarna 
de notulen der vorige bijeenkomst worden voorge'ezen en 
behoudens eene kleine aanmerking goedgekeurd. 

Van den heer J . H. Lelimau was een schrijven ingeko
men, waarin medegedeeld wordt, dat hij weder op den ouden 
voet als donateur wenscht toe te treden. 

Hierna circuleerdeu de proefdrukken van het tijdschrift 
voor versieringskunst, (redacteur de heer F. H. Boersma) 
welke met veel belangstelling bezichtigd werden. Iu de zaal 
was tevens een affiche, hierop betrekking hebbende, geëx
poseerd. 

De heer J . B. Lambeek vroeg nu het woord om aan
merking te maken op het aannemen van aspirant-leden, 
daar deze wijziging in de wet in strijd met haar zelve is. 
De Voorzitter antwoordt hierop, dat het instellen van deze 
rubriek slechts als proef moet beschouwd worden totdat 
een voorstel tot wetswijziging zal zijn ingediend en door 
de vergadering aangenomen. 

Voorts deelde de Voorzitter mede, dal de heer C. W. 
Nijhotl' door het Bestuur werd aangezocht, om als afgevaar

digde op te treden van het Genootschap in de Commissie 
voor de Maatschappij van Nijverheid. De Voorzitter deelt 
eenige punten mede, die, in overleg met den heer Nijhoff, 
als richtsnoer zouden kunnen dienen voor de medewerking 
van het Genootschap. Door afwezigheid van den heer Nijhoff 
werd echter eene bespreking hierover uitgesteld. 

Verder circuleerde, nog als kunstbeschouwing „Dessins 
inédits de Viollet-le-Duc." 

Medegedeeld wordt, dat de heer J . L . M . Lauweriks den 
5en Februari eene lezing zal houden, waarvan het onder
werp is „Voorschriften". 

Als gewoon lid werd voorgesteld de heer J . Visser, ter
wijl zich als aspirant leden hebben opgegeven de heeren M . 
J . M . Sinits en J . J . Lambeek. 

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

De waarn. Secretaris, 
A. II. ZINSMEISTER, 

ie Secretarix. 

• ARCHITECTURA. SC II EIS P RIJ S V RAG E N . 

1". O N T W E R P V A N E E N BUITENDEUR E E N E R 
S T A D S W O N I N G . , 

Prijs ƒ 12 50. 

Tijd van inlevering : de eerste Maandag van Februari 1S96. 
2°. O N T W E R P V A N E E N H O U T E N BLOEMPOT-

S T A N D A A R D . 
Prijs / 12.50. 

Tijd van inlevering : de laatste Maandag van Februari 1896. 

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 den datum van inlevering voor de verschillende prijs
vragen hierboven genoemd, vrachtvrij ontvangen zijn aan 
het adres van den heer Paul J . de Jongh, le Secretaris. 
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van het Genootschap //Architectura et Amieitia", American-
Hotel te Amsterdam. 

Alle ontwerpen moeten vergezeld zijn van een verzegelden 
naambrief, met vermelding van het motto, waaronder het 
project is ingezonden, en tevens voorzien zijn van een ge
heim teeken, tegen opgave waarvan het ontwerp later aan 
den vervaardiger zal worden teruggegeven. Daarenboven moet 
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 eene 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 verdeelen tusschen die ontwerpen, 
welke volgens haar oordeel op eene dergelijke belooning 
kunnen aanspraak maken. 

De namen der Juryleden zullen binnenkort worden bekend 
gemaakt. x 

PROGRAMMA 'S. 
1°. Ontwerp van een buitendeur eener Stadswoning. 

De deur wordt ondersteld toegang te geven tot een portaal 
van 1.35 M . breedte, hetwelk verlicht moet worden door een 
licht boven de deur, dat bf deel uitmaakt van het kozijn, 
bf geheel vrij daarvan is. 

De portaalhoogie van bovenkant vloer tot onderkant balk 
bedraagt 4 M. 

De vloer ligt, 0.50 M. boven het trottoir. 
Het deurkozijn heeft eene dagbreedte van 1.10 M . 
Het portaal wordt ondersteld ter linkerzijde der woning, 

dat een voorgevel-muur heeft, zonder voorsprongen. 
De dikte van dezen muur en van die des zijgevels be

draagt 0.34 M. 
De deur als blank werk te behandelen. 

Verlangd worden : 
a. de opstand op 1 ;\ 10 van de deur met het bovenlicht. 
b. een verticale doorsnede op 1 a 10. 
De behandeling der teekeningen in zwarte inktlijnen. 

2°. Ontwerp van een houten bloempot-standaard. 
Deze standaard moet dienen om één bloempot te bevatten, 

waartoe in het bovenvlak een ronde opening aanwezig moet 
zijn van 0.23 M . middellijn. 

Dit bovenvlak ter hoogte van 0.85 M. boven den vloer. 
De standaard moet op vier pooten rusten, van voldoend 

basisvlak, om een kamerpalm te dragen. 
Gevraagd worden : 

a. De opstand op 1 u 4. 
b. Eenige details der ornamen'atie of profileering. 
Behandeling der teekeningen in inktlijnen en naar verkie

zing als penteekening of met tinten van eenzelfde kleur te 
voltooien. (O. I. inkt of sepia.) 

Belanghebbenden worden opmerkzaam gemaakt dat van de 
gewone prijsvragen van het Genootschap nog loopende zijn : 

A. J)e Nationale Eereprijsvaaag: 
E E N A L G E M E E N BIBLIOTHEEK-GEBOUW, 

Prijs / 200, premie / 50, 
en 

B. T W E E ARBEIDERSWONINGEN IN E E N BLOK, 
Prijs f 50, premie f 25, 

waarvan de tijd van inlevering voor beide bepaald is op 
den eersten Maandag van Maart 1896. 

De deelneming aan prijsvraag A staat open vooralle Neder
landers, aan prijsvraag B voor alle leden van het Genootschap. 

N.B. Leden, die na 1 Januari 1896 als zoodanig tot het 
Genootschap zijn toegetreden, kunnen op aanvrage het volle
dige programma dezer laatste prijsvragen bekomen. 

Iflil 
WBA 

D E INSTANDHOUDING V A N ATHENE'S 

KLASSIEKE M O N U M E N T E N . 

is weinige overblijfselen van de bouwwerken uit 
de klassieke oudheid waarop Athene nog kan 
bogen, werden voor een paar jaren, door een 
aardbeving, die gansch Griekenland toenmaals 

teisterde, voor de zooveelste maal ernstig beschadigd. 
De Grieksche regeering achtte het daarom noodig, om, 

met het oog op de groote kunsthistorische waarde van deze 
gedenkleekenen, een onderzoek te doen instellen en zij droeg 
dit onderzoek op, niet aan eene Commissie, zooals men in 
dergelijke gevallen vaak ziet gebeuren, doch wendde zich 
direct tot den architect, dr. Jozef Durm te Karlsruhe, een 
man die zich reeds jaren geleden met de studie dezer bouw
werken heeft onledig gehouden. Iu Januari 1895 ging Durm 
naar Griekenland en bracht, naar aanleiding van zijn nauw
keurig onderzoek der bouwvallen, een lijvig rapport uit, 
waarin zijne bevindingen staan medegedeeld en tevens voor
stellen worden gedaan om verder verval der bouwwerken te 
voorkomen. 

Wij laten hier een beknopt uittreksel uit dit rapport 
volgen : 

Het begint met een beschrijving van de omstandigheden 
die in den loop der tijden het verval van de monumenten 
op den Acropolis hebben veroorzaakt. Ruim 2000 jaren 
hebben deze gebouwen de stormen der tijden getrotseerd, 
eerst de gebeurtenissen van de laatste 200 jaren waren 
oorzaak van den tegenwoordigen jammerlijken toestand van 
verval. Doch mannen als Schaubert, Ross, Hansen, von 
Klenze, Beulé en Faccard, deden veel om tc redden wat 
nog te redden was: zij richtten de Niketempel, die in 1683 
door de Turken verwoest was om van de afkomende mate
rialen vestingwerken te bouwen, weder op ; ook de verspreide 
brokstukken van de zuilen en cella-muren van het Parthenon 
werden zoo goed mogelijk weder op hunne oude plaats 
opgesteld, kortom uit een chaos van puinhoopen werd 
door hen de Acropolis in den staat gebracht zooals men 
dien tot voor korten tijd kende en al is een en ander met 
ontoereikende middelen tot stand gebracht en ten gevolge 
daarvan dikwijls niet met de noodige zorg en nauwkeurig
heid behandeld, zoo mag men toch dankbaar zijn, dat er 
iets gedaan is waardoor de algeheele ondergang der kostbare 
fragmenten ten minste voor een halve eeuw is verhoed. 

De onderzoekingen van Durm dateeren van 1869, -79, 
-85, -90 en -95 ; de laatste metingen hebben doen zien, 
dat de bodem gelukkig geeu veranderingen heeft ondergaan 
zoodat de steenblokken ten opzichte van elkander niet van 
plaats veranderd zijn, de zorgvuldige verankering die nog 
van den oorspronkelijken bouw dateert, door middel van 
ijzeren en houten doken in de hoogte-richting en ran ijzeren 
krammen met lood aangegoten in de horizontale richting, 
heeft hiertoe ook het hare bijgedragen. 

Een langzaam maar zeker gevaar voor de monumenten 
is de plantengroei, waardoor vooral het stylobaat van het 
Parthenon bedreigd wordt; de eerste zorg moet daarom zijn 
om de openingen en losse voegen, waarin aarde en vocht 
kunnen geraken, te dichten en dicht te houden. Ook voor 
den geregelden waterafvoer van den stecnen vloer des tempels, 

die 2100 M 2 oppervlakte heeft, zal afdoende gezorgd moeten 

worden. 
De zuilen van het Parthenon zijn, zooals bekend is, 

tijdens het beleg van Athene door de Turken zwaar bescha
digd ; tijdens de jongste aardbeviug zijn enkele reeds ge
scheurde gedeelten losgeraakt en afgevallen; veel zou met 
de voorhanden fragmenten weer hersteld kunnen worden, 
ofschoon de zuilen in hun tegenwoordigen toestand nog 
langen tijd behouden kunnen blijven; het zal echter noodig 
zijn om vroegere herstellingen, die met onvoldoend materiaal 
uitgevoerd zijn door beter te vervangen. 

Verder zijn door de laatste aardbeving een 30- a 35 tal 
steenblokken van deu bovenbouw afgevallen ; aan de N.W. 
hoekzuil is een architraafstuk van 89X34X20 cM. losge
raakt en naar beneden gekomen, terwijl nog een menigte ! 
kleinere stukkeu bij den minsten aardschok af kunnen vallen. 

Eveneens zwaar beschadigd zijn de kapiteelen aan alle 
vier zijden van het gebouw, zoomede het Epistyl; dit bestaat 
uit drie achter elkaar gestelde platen, waarvan alleen de 
buitenste uit steen genomen is, die goed tegen het weer 
bestand is. Sedert het gebouw zijn bekappiug mist is natuur
lijk de zachte steen erg verweerd. 

Treurig is ook de inwendige toestand van den opbouw, 
van de zes zuilen van deu pronaos bestaan nog slechts 
vormlooze massa's; de zuilen van den opisthodom-voorhalle 
zijn door het bombardement zoodanig beschadigd, dat hier 
spoedig met het herstel begonnen moet worden wil men 
het gevaar voor instorting afweren; uiet beter is het ge
steld met de zuilkapiteelen eu de daarop rustende Epistylen, 
zij bestaau meerendeels uit zachteren steen en zijn gebarsten 
en weer opgelapt, kortom ze zien er onooglijk uit. Vrij goed 
geconserveerd is het uit 14 platen bestaande ruiterfries en 
de daarover liggende steenen lijsten boven de opisthodom. 
Het triglyphenfries is ten deele, waar het nog door de 
geison-plateu beschermd wordt in goeden toestand, waar de 
beschermende lijst ontbreekt zijn de triglyphen sterk ver
weerd, de heerlijke metopeu bevinden zich, zooals bekend 
is, te Londen in het British museum. Vooral aan de 
Noord- en Zuidzijden zijn slechts weinige geison-stukkeu 
behouden en fries en architraaf bijgevolg erg beschadigd. 

Van den gevel-driehoek aan de Oostzijde is slechts weinig 
over: de beginstukken van de kroonlijst, benevens een paar 
.-tukken van het gevelveld de achtermetseling is grootendeels 
verdwenen; weinig beter is de toestand van den Westelij. 
ken gevel. 

Zoo is dus het Parthenon op het oogenblik in een toe
stand die onder gunstige omstandigheden wel is waar nog 
verscheidene jaren voortduren, doch bij de geringste catas
trophe zoodanig verergeren kau, dat het bestaan van het 
bouwwerk er mede gemoeid is. Terecht beschouwt de 
Grieksche regeering het als een dureu plicht van het tegen
woordige geslacht om alles in het werk te stellen wat het 
dreigende verval van het monument af kan wenden. 

Bij de voorgestelde werken tot behoud van het Parthenon 
gaat Durm van de stelling uit, dat voor alles de aanblik 
van de ruïne moet worden behouden; alle sporen van plan'en. 
groei moeten verwijderd eu voor een goede afwatering, vooral 
van de vloeren, zorg gedragen worden. Pe openingen in den 
cellamuur, die niet tot het oorspronkelijke plan behooren, 

zullen, met gebruik van zooveel mogelijk echte materialen, 
gedicht worden. De minarettrap, ofschoon geen fraai toe
voegsel uil later tijd, zal behouden en opnieuw afgedekt 
worden; de bemetseling met baksteenen van den inwendigen 
cellawand zal door marmerbekleeding vervangen worden. 
Fragmenten van zuilen en kapiteelen, die gevonden worden, 
zullen zooveel mogelijk weer ter plaatse worden opgesteld. 
De aanslagdrempei van de hoofddeur, een zware marmeren 
balk zal weer ter plaatse worden opgesteld; alle voegen in 
fries en architraaf zullen met lood of kit worden gedicht; 
de beschermende geisonplaten boven deze hoofdgestellen 
zullen, zoover zij niet onder het puin gevonden worden, 
nieuw gemaakt en met dichtsluitende voegen en bronzen 
verankering worden bevestigd. 

De beide geve'driehoeken vereischen groote herstellings
werken. De grootste zorg moet echter besteed worden aan 
de zuilenhalle vóór het Opisthodom met het fraaie ruiterfries; 
dit fries is nog in vrij goeden staat, doch Durm bestrijdt 
in zijn rapport het denkbeeld, om het naar een Atheensch 
museum te vervoeren en een reproductie in steen op de 
oorspronkelijke plaats aan te brengen, evenmin wil hij iets 
weten van het voorstel, om het fries door een afdak van 
metaal tegen weer en wind te beschutten; daarentegen be
veelt hij aan de gedeeltelijke herstelling van de caissonzol
dering, welke de ruimte tusschen de beide westelijke zuilen
rijen vroeger overdekte, en die de beeldhouwwerken de noo
dige beschutting verzekerde. 

Wat betreft de Propylreën kan vo'staan worden met eenige 
voorzieningsmaatregelen van ondergeschikten aard, aangezien 
dit monument zich in vrij goeden toestand bevindt. 

Ook de tempel der Nike apteros behoeft slechts op enkele 
plaatsen voorziening tegen in watering, voorliet overige is dit ge. 
bouw sedert den voorvermeiden herbouw in voldoende conditie. 

Omvangrijke plannen blijkt Durm met hel Erechtheion 
voor te hebben. Hij stelt een restauratie voor naar de 
teekening, die door Hansen indertijd voor de Forstersche 
Bauzeitung is gemaakt. Met de nauwkeurige opmetingen 
van Stuart en Revett schijnt dit probleem geen onoverko
melijke zwarigheden te hebben, te meer daar in den omtrek 
van de ruïne niet alleen tallooze brokstukken van den oor
spronkelijken bouw worden aangetroffen, doch ook wijl er 
nog vele half afgewerkte details worden gevonden uit den tijd, 
toen men voor het eerst de restauratie ter hand dachtte nemen. 

Behalve de monumenten van den Akropolis onderzocht 
Durm ook de antieke bouwwerken van de stad zelve, ten 
eerste den Theseustempel (tegenwoordig museum van Grieksche 
oudheden). Dit gebouw moet vooral beschut worden tegen 
de nadeelige invloeden van regenwater en vochtigheid van 
den bodem, vooral tot behoud van dc in ieder opzicht be
langrijke steenzoldering, het eenige voorbeeld van dien aard, 
dat de Grieksche kunst nog aan te wijzen heeft. Ter be
schutting van deze zoldering verlangt de schrijver een geheele 
nieuwe dakbedekking op antieke manier en verwijdering van 
het byzantijnsche tongewelf der cella. Ook de vloer eischt 
herstellingen, eveneens uitwendig het stylobaat, eenige zuilen 
en architraaf balken, terwijl alle voegen moeten worden nagezien 
en ook de gevelvelden en lijstwerken herstellingen behoeven. 

De toren der winden, de Stoa van Hadrianus en de resten 
van het Olympeïon verkeeren in voldoenden staat. 
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De Hadrianuspoort verkeert, vooral wat de bovenste architec-
tuurdeelen betreft, in vervallen toestand, zoodat ingrijpende 
herstellingen noodig zijn. 

Hel choragisch monument van I.ysikrates is, na de her
stellingen in 1845 en -92 in uitstekeuden toestand. 

Daarentegen is het gedenkteeken van Fhilopappos zijn 
ondergang nabij, tenzij spoedig maatregelen getroffen worden ; 
het kan, met niet te hooge kosten, voor verder verval worden 
behoed. De Wiener Bau-industrie Zeitung, waaraan wij deze 
bizonderheden ontleeuen, noemt de plannen van Dunn piëteit
volle voorslagen van een ervaren techniker, waarin bewon
dering voor de Qrieksche Kunst gepaard gaat met den 
wensch de gedenkteekenen voor den langst mogelijken tijd 
te behouden. De plannen zijn volgens dit blad even vrij 
van sentimenteele stemmingen als van radikale voornemens. 

Dit laatste doelt zeker op de berichten in andere bladen, 
volgens welke de voorgenomen restauratiewerken reeds aan
leiding hebben gegeven tot internationale ijverzucht. Vau 
Fransche zijde zou namelijk de architect Lucien Mague, 
professor aan de Ecole des Beaux-Arls te Parijs zich veel 
moeite gegeven hebben om, door het houden van voordrachten 
te Athene en het publiceeren van zijn onderzoekingen, kritiek 
te leveren op de plannen van üuitsche zijde voorgesteld. 

De Deutsche Bauzeitung berichtte onlangs, dat de Grieksche 
ingenieur Palanos met de uitvoering was belast, onder opper
toezicht van eene internationa'e commissie, bestaande uit Dr. 
Durm te Karlsruhe, Lucien Magne te Parijs en F. G. Penrose 
te Londen. Hopen wij, dat politieke kibbelarijen geen nadeel 
zullen doen aan een zaak van zoo groot belang voor geheel 
de beschaafde wereld. 

De Opmerker beantwoordt ons verzoek tot staving of her
roeping van zijn insinuatie, als zou er verband bestaan 
tusschen zekere officieel—gezindheid van ons orgaan en liet 
azen van zoovelen naar de betrekking van Zeeraar aan de 
Rijks—Normaalschool op de volgende eigenaardige wijze : 

iArchitectura, het orgnan van het Genootschap „Architectura et Ami-
citia" is op ons verstoord en dat wel wegens onze opmerking, dat dit 
lichaam „nu ook te Amsterdam een bolwerk der oflicicclcu" geworden is. 
Indien dc waarheid onzer mcdedeeling niet reeds was gebleken uit 
talrijke handelingen van het Genootschap, als wier bekroning het jongste 
Kamer-adres mag gelden, dan zou haar juistheid zeker uit den toornigen 
toon van Architectura'* artikel zijn af te leiden. 

„Wij zochten verband tusschen deze „ollieiccl-gczindheid" en dc vaca
ture van leeraar aan de Rijks normaalschool voor Teckenondcrwijzers, ont
staan door het aftreden van den beer Jos. Th. J . Cuypers, lid der redactie 
van Architectura, omdnt het ons ter oore gekomen was, dat vele leden 
van het Genootschap naar die betrekking dingen. 

„Nu is het bekend genoeg, dat alleen ceu aanhanger der „otticieele" 
bouwkunstlcer op die betrekking kans heeft; te verwonderen isdusArchi-
tectum's tegenwoordige houding niet. Reeds Hendrik IV zeide: nVaris 
vaal birii iine MC tie™. 

„Maar wij hadden ook vernomen, dat een Ilaagsch Gothieker als de 
aanstaande leeraar gedoodverfd wordt, en nu scheen het ons niet onwaar* 
schijulijk, dat wanneer eenmaal de benoeming geschied zal zijn, de lielde 
van A. et A. voor dc redegevende kunst zal vernauwen, cn dat het weer 
terug zal keeren tot het onafhankelijk standpunt, waarop het zich vroeger 
placht te plaatsen. 

„Dat deze terugkeer hoe eer hoe liever moge geschieden, is onze oprechte 
wensch. 

„Hiermede vertrouwen wij aan het verzoek der Redactie van Architec
tura, om dc zaak tot klaarheid tc brengen, tc hebben voldaan." 

We behoeven wel niet te zeggen, dat we met deze ma
nier om zich van een zaak af te maken, door er omheen te 
draaien, allerminst voldaan zijn. Wij noemden en noemen 
nog de taktiek, om door «men zegts" en dergelijk gewauwel 
personen verdacht te maken, infaam, en wij verzoeken nu 
niet langer, doch wij eischen, dat de redacteur van de 
Opmerker zijn vage beweringen terugneemt of duide'ijk 
aanwijst, welke personen zouden hebben getracht van hunne 

positie in onzen kring misbruik te maken ten eigen bate. 
D E R E D A C T I E . 

B E R I C H T E N . 

— Als opvolger van den heer Jos. Th. J . Cuijpers, als 
leeraar a./d. Rijks-normaalschool voor Teekenonderwijs en 
de Rijksschool voor Kunstnijverheid, (kunstgeschiedenis der 
oudheid en der middeleeuwen) is benoemd de heer H. J . 
W. Berden, te 's Gravenhage, thans werkzaam aan het 
Rijks-Bureau voor de gebouwen van onderwijs te 's Hage, 
en leeraar a./d. Academis aldaar. 

— De Vereeniging T. O. N . O., bestaande uit leer'ingen 
en oud-leerliugen der Normaalschool voor Teekenonderwijzers 
heeft in de Oefenschool der Rijks-normaalschool eene ten
toonstelling geopend van het werk harer leden, waaronder 
de prijskampen geëxposeerd zijn voor een menu, een kop 
en een landschap. De tentoonstelling blijft geopend tot 
Zondag a.s. 4 ure. 

— Te Behagen is Maandag de grafkelder der Heeren en 
Vrouwen van Behagen, welke door den kerkbrand blijkbaar 
belangrijk had geleden, voor het grootste gedeelte ingestort. 

Zooals reeds vroeger in ons blad werd medegedeeld, was 
deze grafkelder onder het koor der verbrande kerk, waar
van de ruïne thans geheel is afgebroken en slechts nog 
groote massa's puin het terrein bedekken. De steeneu trap, 
waarlangs men in vroeger tijd voor het bijzetten van de 
lijken naar den grafkelder afdaalde, is thans zichtbaar ge
worden, evenals de indertijd toegemetselde gewelfde opening, 
welke tot den grafkelder toegang gaf. 

De grafkelder, welke uit twee overwelfde gedeelten be-
stttat, is in het geheel lang 24, breed 9 eu hoog 6 Rijnlaudsche 
voeten. In het grootste, thans ingestorte gedeelte, vindt men 
twee looden lijkkisten, waarin, volgens de nu nog op de 
eindmuren leesbare opschriften, de overblijfselen liggen van 
Heer Arend van Schagen, Heer van Scengen en van Anna 
van Matenesse, vrou van Scagen, 1650 10 Sept. 

In het andere gedeelte, dat, hoewel schijnbaar nog in vrij 
goeden staat, vermoedelijk ook door deu brand zeer zal 
verzwakt zijn, vindt men nog eenige looden kisten met de 
overblijfselen van Heeren en Vrouwen van Schagen. Op den 
eindmuur daarvan zijn de volgende opschriften aangebracht: 
«Maria Thiena, vrouwe van Scaghen, obiit 27 April 1687; 
vróu Anna van Asseudelft, vrou tot Scaghen, 1630 ; Heer 
Johaii van Schagen, overleden in 1618". Uit het opschrift 
van dit fraaie grafmonument in het koor der kerk, hetwelk 
helaas door den brand geheel is verwoest, blijkt, dat dit 
was opgericht ter gedachtenis aan den laatstgenoemden Heer 
en Vrouwe van Schagen. 

Voorts is nog in een afzonderlijke nis, waarvan de korte 
zijde in den grafkelder zichtbaar is, een looden kist, waarin, 
naar men vermoedt, de overblijfselen van den eersten Heer 
van Schagen rusten. Dit vermoeden is gegrond op de 
omstandigheid, dat deze nis zich bevindt onder een tweede 
grafmonument, dat in het midden van het koor der oude 
kerk was opgericht, en gedekt was door eene zerk, waarvan 
reeds vroeger het een en ander is medegedeeld en waarvan 
het randschrift luidt als vo'gt: 

«Alhier ligt begraven Willem, die eerste Heer van 
Schagen was, sterft in het jaar onzes Heeren MCCCCLXXIII . 
Bidt voor de ziele." Deze zerk, welke door den brand zeer 
beschadigd was, is door kerkvoogden der Herv. Gem. te 
Schagen afgestaan aan het Museum voor Geschiedenis en 
Kunst te Amsterdam. 

Thans, nu een groot gedeelte van den grafkelder is 
ingestort, is het niet onwaarschijnlijk, dat het kerkbestuur 
zich in zake de herstelling van den grafkelder of het ver
plaatsen daarvan in de nieuwe kerk, zal wenden tot de 
familie d'Oultremont, welke door aanhuwelijking aan het 
vroeger geslacht der Heeren en Vrouwen van Sclngen 
verwant is. N. v. d. D. 

ORGAAN VH GENOOTSCHAP U 
RCHITECTURA ET AMICITIA 

I 
U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T &. Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , II. E L L E N S E N C. W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
H . G . J A N S E N , W E T E R I N G S C H A N S 145 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L U K -
S C H E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N ƒ 12.— 

„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N „ 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 

GENOOTSCHAP. 

1°. De 1032e Gewone Vergadering zal gehouden worden 

in het Genootschapslokaal, American-Hötel, Leidschepleiu, 

op Woensdag den 5en Februari 1896, des avonds ten 8 uur. 

Agenda : 

a. Mededeelingen van het Bestuur. 

b. Ballotage van den heer Th. A. H . vau Harderwijk 

(thans buitenlid) voorgesteld door de heeren M . de Jongh 

en II. Ellens j en van den heer J . Visser, voorgesteld door 

de heeren J . Koffieberg en J . Wiggers. 

c. Lezing van den heer J . L . M. Lauweriks; onderwerp : 

u Foorschriften". 

d. Kunstbeschouwing. 

2°. De bibliothecaris-archivaris brengt ter kennis van de 

leden van den leescirkel, dat de verzending der portefeuilles 

gedurende veertien dagen zal worden gestaakt. 

3°. Sedert de opgaaf van de vorige week, zijn als bui

tenleden toegetreden de heeren: H . J . Lach de Bère, Padang ; 

Jan van Asperen, Antwerpen; en als aspirant-lid de heer : 

J. Hendr. Baars, Amsterdam. 

4°. De tijd van inlevering der antwoorden op de schets-

prijsvraag voor een buitendeur eener stadswoning is bepaald 

op Maandag den 3den Februari 1896, 's middags 12 uur 

uiterlijk. 
Namens het Bestuur, 

De lsle Secretaris, 

P A U L J . D E J O N G H . 

E E N E N A N D E R UIT D E GESCHIE
DENIS DER JAPANSCHE KUNST. 

Lezing van 8 Januari in «Architectura et 
Amicitia", door C. W . N I J H O F F . 

Mijne Heeren ! 

OOAI.S U weet, of misschien ook niet weet, 
heb ik in ons Genootschapsorgaan eenige op
stellen geschreven, die dienst zouden doen 
als inleiding tot eene nadere behandeling 
van de geschiedenis der Japansche kunst. Nu 

ik voor de taak sta, die beloofde geschiedenis te behandelen, 
heb ik den titel mijner bijdrage reeds veranderd in «een 
en ander uit de geschiedenis der Japansche kunst", daar ik 
de onmogelijkheid inzag om op één, zelfs twee of drie avon
den een eenigszins voldoend overzicht dier historie te geven. 
Ik wil nu, om langdradigheid te vermijden, en ook, omdat ik 
ook niet kan verlangen, dat een ieder in Oost-Aziatische 
kunst, waarvan de Japansche een onderdeel uitmaakt, belang 
genoeg stelt om cr verscheidene avonden aan te wijden, een 
paar grepen doen en trachten op die wijze een schetsbeeld 
te vormen van hetgeen de Japanners ons op kunstgebied 
hebben geschonken. 

In de laatste vijf en twintig jaren heeft men meer en meer 
zijn aandacht gevestigd op die zoogenoemde Oost-Aziatische 
kunsten, waarmede dan bedoeld worden de voortbrengselen 
van Voor- en Achter-Indië, China, Korea en Japan. Men 
had reeds kennis genomen van de nieuw Perzische 
kunst, de Perzisch-Arabische, de Arabische, de Arabisch-
Moorsche kunst. Men had reeds sinds langen tijd ontdekt 
de hooge artistieke waarde van een Egyptische, Assyrische 
en oud-Perzische kunst; maar het midden der 19e eeuw 
zou moeten aanbreken, aleer men tot het besef kwam, 
dat daar, in Achter Azië, sinds duizenden van jaren groote 
volkeren hadden gewoond, die van ouder op jonger de traditiëu 
van hun kunst hadden voortgeplant. En welk een kunst. 
Gloed en leven straalde de beijskegelde West-Europeesche 
opvattingen tegemoet uit die Oostersche producten, waarin 
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de versiering zoo juist tot uitdrukking was gebracht Nieuwe 
bezieling zou uitgaan van die eeuwenoude en toch zoo mo
derne begrippen, modern, omdat ze zoo klaar en eenvoudig 
waren ; van die alles omvatteude wet der herhaling, die heel 
de Oostersche kunst als een draad doorrijgt. 

In de laatste vijf en twintig jaren, zeg ik, heeft men de 
juistheid der Oostersche opvattingen in deze erkend en met 
eene bezieling, die veel heeft goed gemaakt van hetgeen 
lang veronach'zaamd was geworden, heeft men tal van zeer 
kostbare verzame'ingen en uitgaven het aanzijn geschonken, 
die ons althans eeuigszins een beeld kunnen geven, van wat 
Oost-Azië ons op kunstgebied heeft geschonken. 

Het zou zouder twijfel de moeite waard zijn in ons land 
de kennis dezer kunst meer te verbreiden, want ik geloof 
niet geheel en al bezijden de waarheid te zijn, als ik zeg, 
dat wij in dit opzicht niet in de voorste rijen slaan. Of 
kent iemand eene Hollandsche uitgave, die de Oost—Azia
tische kunsten behandelt? Weet iemand, behalve de Rijks
school voor kunstnijverheid te Amsterdam, waar de heer 
de Kruyff sinds een twaalftal jaren den zin ervoor tracht 
op te wekken, eene inrichting van onderwijs in ons land, 
waar aan de Oostersche kunsten den noodigen tol wordl be
taald? Is er in ons land een toonbaar museum voor 
Oostersche kunst? Ik geloof niet. dat op een dezer vragen 
een voldoend antwoord is te geven. 

Van die Oost—Aziatische kunst is de Japansche de 
jongste zuster. Toch is er iets voor te zeggen, met, haar te 
beginnen, omdat ze in het Westen het meest populair is, 
omdat zij ons het naaste staat en wij, door onze voortdu
rende verbindingen met Japan, tal van kunstvoorwerpen uit 
dat laud steeds onder de oogeu hebben gehad. 

Onze tegenwoordige kennis der Japansche kunst verschilt 
•hemelsbreed met die van een halve eeuw geleden, en we 
zouden kunnen beginnen met te vragen, aan wie we die 
meerdere kennis en die betere waardeering wel verschuldigd 
zijn. 

Een van de eersten, die veel en juist over Japan hebben 
geschreven, was Ph. von Siebold (1796-1866), een Oosten— 
rijksch arts in Ilollandschen dienst. Aan hem danken we 
vooral onze kennis der Japansche flora 

Ook over de zeden en gewoonten der Japansche bevol
king (hij was verbonden aan het huis van deu Mikado), 
heeft Siebold ons ingelicht. Eindelijk is Siebold bekend 
als verzamelaar, waarvan getuigenis wordt afgelegd door 
's Rijks—Elhnographisch museum te Leiden, naar wij hopen 
nog maar korten tijd een pakhuis van Oostersche kunst, 
alwaar de Japansche afdeeling voor het grootste gedeelte 
door hem is bijeengebracht. 

Enkele schrijvers, wier werken van minder belang zijn, 
overslaande, zij melding gemaakt van E. Kiitnpfer, eveneens 
een Oostenrijksch geneesheer in Hollandschen dienst, uit 
de laatste helft der 18e eeuw, wiens //Geschiedenis van 
Japan" in het Fransch en Duitsch verschenen, eveneens 
veel licht over de toestanden in het ,/land der opgaande zon" 
heeft doen opgaan. 

In 1862 werd te Londen de tweede internationale ten
toonstelling gehouden en in verband daarmede verscheen van 
de hand van Sir Rutherford Alcock een werkje over de 
waarde der Japansche kunstvoorbrengselen, aldaar vertegen
woordigd. Maar de ware belangstelling werd eerst gewekt 
in 1867, toen Parijs alle werelddeelen uitnoodde, binnen 
zijne gastvrije muren tentoon te stellen, wat kunst eu in
dustrie vermochten voort te brengen 

Eene speciale commissie, door den Shogoen benoemd, werd 
belast het beste, wat Japan vermocht te geven, uaar Parijs 
te zenden, en volgens het oordeel van deskundigen is nooit 
schooner verzameling Japansche kunst bijeengezien. 

Iu 1868 viel, zooals bekend is, het oude Japansche rijk 
in duigen en de verzameling der Parijsche tentoonstelling is toen 
niet weder naar het vaderland teruggekeerd. Zij is verspreid 

in Engeland, Frankrijk eu Amerika en was ongelukkigerwijze 
niet gecatalogiseerd. Maar den Westerlingen waren de oogen 
voor goed geopend voor de schoonheden in Nippons kunst 
en de belangstelling is sedert niet meer verflauwd. 

Leiden bezat sinds jaren zijn Ethnographisch museum, 
waaraan thans door buitcnlaudsche kuustkeuuers speciaal de 
aandacht werd geschonken. 

Dresden had iu zijn //Japauisches Museum" eene eenige 
verzame'iug „Vieux Japon", door de koningen van Saksen 
sinds de 17e eeuw bijeengebracht. Het Museum Guimet te 
Parijs, het Britsch- en het South-Kensington-museum te 
Londen, het museum te Berlijn eu tal van partikuliere ver
zamelingen werden aangelegd of aangevuld en bronnen van 
studie voor hen, die hun kennis der Japansche kunst weu-
schen te vermeerderen. 

Na 1870 overstroomde een stortvloed van uitgaven de 
wereld, waarvan natuurlijk maar enkele van blijvende waarde 
bleken te zijn. 

Zoo verscheen in 1871 een werk van A. B. Mitford, iu 
mijne inleiding reeds genoemd bij het verhaal der 47 Rpnin, 
namelijk de „ Tales of old Japan". Ze werden gevolgd door 
de vertaling eener Japansche Romance, getiteld Chiushingura, 
van Fr. V. Dickcus en Edw. J . Reeds werk : „Japan, its 
history, tradition, reliques etc." Daarna verscheen „Glimpse 
of the Art of Japan" van Jackson Jarves en ^Art aud art-
iudustries in Japan" van Rutherford Alcock eu een werkje, 
bekeud om de behandeling van 't Japansche ornament, 
namelijk Cuttler's „Gratnmer of Japanese Ornament and 
Design." Eene speciale studie over Japansch lakwerk gaf 
Mr. Quin ten beste in de//Transactions of the Asiatic Society 
of Japan." — 

Na deze reeks van voorloopige werken dienen eeuige namen 
genoemd te worden, die onafscheidelijk aan de geschiedenis 
der Japansche kunst verbonden zijn. Het zijn die van Dr. 
William Anderson, Dr. H . Gierke, Louis Gonse, M. Guimet, 
Kapitein Brinkley, J . J . Hein, G. A. Audsley James L . 
Bowes, S. Bing, F . E . Fenollosa, M. F. Duret en nog vele 
daarnaast. (*) Alle deze, grondige kenners en beschrijvers der 
Japansche kunst in hare verschillende uitingen, zouden ver
meerderd kunnen worden met de namen der bezitters van 
beroemde verzamelingen, waarvan wij alleen inaar wil
len noemen die van Franks (thans in het South-Kensing-
ton-museum te Londen), Cernushi, Montefiore eu Philippe 
Burty (thans eigendom van de stad Parijs). 

Ook eenige schrijvers, die de Japansche zeden en gewoon
ten in een meer of minder Romantisch kleed hebben gestoken, 
maar op die wijze op tal van eigenaardigheden de aandacht 
hebben gevestigd, dienen vermeld te worden en onder die is dan 
zeker wel de bekendste Pierre Loti, wiens werken als: „Ma
dame Ohrysanthème", „1'impératrice Printemps'' en „laSainte 
Montague de Nikko'' even merkwaardig als onderhoudend 
zijn. Eindelijk zij nog de aandacht gevestigd op Heurv 
Norman's „Real Japan", in welke uitgave vooral de be
langstelling wordt geboeid door een hoofdstuk, tot voor hem 
ongeschreven, in de Japansche literatuur, namelijk over de in
richting en bevolking der Yoshiwara (de wijken der publieke 
vrouwen) iu de groote Japansche steden. 

Hoewel nog zeer aan te vullen, willen we deze opsomming 
niet verder uitbreiden. 

Wanneer we thans een greep zouden willen doen uit de 
geschiedenis der Japansche kunst, dan hebben we de moeie-
lijke keuze tusschen de verschillende kunstambachten in 
Nippon beoefend, want de geschiedenis der kuu-t is de ge-

(*) Zio b.v : If. Anderson, „The pictoral Arts of Japan." „Cataloque of 
Japanese and Chinese paintings in the British museum." Louis Gome. »!,' 
Art Japonnais." Guimet el Rynmei/, Promonades .laponnnises." ƒ . J. Rein, 
«Japan nach Kcisen u. studiën." G. A. Audsley .j ' - J. L. Bowe>, »la Cera-
mique Japonnaise." G. A. Auds/ei/, „The ornamental arts of Japan". James 
L. Bowes, ^Japanese Pottery," (Japanese enamels," >Japanese marks & seals." 
S. Bimj, »Le Japon artislioue '. Fenollota, » Review of I he Chapter on painting 
in 1'Art Japonnais, bij L . Gonse." M. i". Buret, „Les livrei illustrés etc." 

schiedenis van het kunst-ambacht. Een groote klove scheidt 
alzoo de Japansche en de geheele Oostersche kunst 
van de Westersche. Zijn bij ons kunst en ambacht twee 
woorden vau ver chillende beteekenis, is bij ons kunst iets 
afzonderlijks, eeue uiting op zich, los van eiken band, een 
heilige der heiligen, tronende op een zetel, hoog boven de 
voorwerpen onzer dagelijksche omgeving verheven, in het 
Oosten reiken kunst en ambacht elkaar de hand, en verheft 
iu den waren zin des woords de kunst het ambacht tot — 
zoo ge wilt — kunst-ambacht. 

Die kunst-ambachten in Japan zijn vele en de bron, 
waaruit alle spruiten is de schilderkunst. De grootste lakkers, 
metaalbewerkers en pottebakkers waren van huis uit schil
ders. De schilderkunst beheerscht allen cn alles en deze 
macht is zoo groot, dat b. v. bij de graveerkunst de graveur 
slechts een werktuig is in de hand van den schilder, wiens 
naam met de gravures verhouden is gebleven, terwijl de 
graveur dien mede in het graf heeft genomen. 

Naast de schilder- en graveerkunst en afhankelijk daar
van treden dan op de lakbewerkingen, de bronsgieterij, de 
bewerking van metalen, vooral van staal, de keramiek, de 
weef- en borduurkunst de hout- en ivoorsnijkunst. 

De architectuur is niet, als bij ons, de moeder aller kun
sten, maar heeft zich meer in enkele monumenten en dau 
met de tuinbouwkuust tot één ueheel versmolten, geuit, 
terwijl het moeielijk zou zijn uit te maken, of architectuur 
dan wel tuinbouwkunst in den aanleg dezer monumenten de 
hoofdrol speelt. 

Daar, zooals gezegd, alle kunst-ainbachten hun oorsprong 
nemen in de schilderkunst, moeten we dus daarmede be
ginnen. Wat wij eene schilderij noemen, dat is een beschil
derd doek, omraamd met een meestal zware gouden lijst, 
is weliswaar in eenigszins gewijzigden vorm in Japan bekend 
onder den naam van Gaku, maar toch niet het meest 
verbreide type op schildergebied. En wel om deze reden, dat 
de Japanner de wanden zijner woning niet blijvend met 
losse schilderwerken versiert. Viert hij feest, ontvangt hij 
bezoek, of wil hij om een of andere reden zijn kamer op
luisteren, dan ontrolt hij een kakémono, betrekking hebbende 
op het feit van deu dag en geeft die een eereplaats in het 
toko-no-ma. (*) Die kakémono is de echte Japansche 
schilderij. De voorstelling wordt geschilderd f altijd geaqua
relleerd, waut olieverfschilderen was in Japan onbekend) op 
papier of zijde, aan het ondereinde voorzien van een rol van 
hout met ivoren of verlakt houten knoppen en van boven 
van een zijden koord om de rol op te hangen. Gewoonlijk 
wordt maar één kakémono tegelijk tentoongesteld, een enkele 
maal twee, zeldeu drie, maar niet meer. Zijn er twee of 
drie, dan hebbeu die betrekking op elkaar. Toch bezit de 
kunstliefhebber er vele, die hij iu verlakt houten doozen 
zorgvuldig bewaart; maar iu Japan hangt men al zijn rijk
dom niet te pronk, men laat er zoo nu en dan eens iets 
van zien, telkens het uitgestalde afwisselende in overeen
stemming met de omstandigheden. 

Is de kakémono de schilderij bij uitnemendheid, zeer in 
trek is ook de makimono. Dit is een lange, in hori
zontale richtiug opgerolde strook papier of zijde, heeft a'zoo 
het uiterlijk van een oude papyrusrol en opent zich van 
rechts naar links. De makimono is dus eigenlijk een boek 
maar in plaats van schrift leest men er schilderwerk in of 
ook wel beide. 

Makimono's kunnen een behoorlijke lengte hebben bij een 
breedte van ongeveer 80 cM. 

Zijn kakémono of makimono van hooge waarde, dan 
worden zij in verscheidene omhulsels bewaard, aanvangende 
met een zijden doek en eindigende met een of meer verlakte 
doozen. 

{Wordt vervolgd) 

(*) »Toko-no-ma" is een soort van alkoof, grenzende aan de ontvangzaal, 
«mar niet door deuren of schuifwanden van die zaal gescheiden. 

O V E R HET T E E K E N O N D E R W I J S 

E N H E T AMBACHT. 

{Vervolg van blz. 14.) 

v een voorgaand nummer wees ik er op, hoe het 
teekenonderwijs een hulpmiddel en een invloed ten 
goede kan zijn bij het streven, om in en om ons 
de sympathie te wekken voor de voortbrengselen 
der ambachten; hoe het op den weg van dit onder

wijs ligt, der groote menigte discipelen iets mede te geven 
op den langen levensweg, waardoor zij hunne omgeving met 
liefde beschouwen en de poëzie, thaus gansch en al door 
machine verdreven, terug zal keeren, en zij hunne woningen 
weer een deel van zich zeiven kunnen doen zijn. 

Thans is het eeu paskwil, wat wij een tehuis noemen; 
de stoelen van u zijn gelijk die van mij; uw tafelkleed 
is van dezelfde kleur, van dezelfde grootte, met hetzelfde 
patroon versierd als dat van mij; de wanden uwer kamers 
zijn van dezelfde rol beplakt, met die van mij. En uwe 
vitrages, rugkussens, tafel en pianoloopers, ze zijn, bf evenals 
die van mij naar eenzelfde patroon in de fabriek vervaar
digd, bf een uwer huisgenooten heeft ze als voorschriften 
gevolgd. 

Maar waarom meerdere voorbeelden. De bekoring, die 
van een meubelstuk in ons tehuis uitgaat, we kennen ze 
bijna niet meer, en hoogstens interesseert men zich alleen, 
of het meubel goed is gewreven en het stof de glans niet 
verbergt, 't Kan immers ook niet anders, hetzelfde buffet, 
dezelfde kast of tafel staat bij een uwer vriendinnen of 
vrienden, en de zucht, de persoonlijke behoefte aan voor
werpen in onze omgeving, uitdrukking gevende aan onze 
eigen opvatting, schijnt geheel verdwenen te zijn, het trach
ten hiernaar is zelfs een zeldzaamheid. 
• Zien we bv. het teekenonderwijs aan een hoogere bur
gerschool voor meisjes. 

Men mag toch verwachten, dat daar zal worden getracht, 
dezen jongen dames eenig begrip van versieringskunst te geven, 
zooals ze in toepassing gebracht kan worden voor de voor
werpen, handwerken genoemd, waaraan menig meisje nader
hand vele uren zal besteden, en dat in vele huiskamers 
eene versiering bij uitnemendheid zou kunnen zijn. 

Thans is het de gewoonte bij dezen of genen winkelier een 
voorbeeld of begonnen patroon te koopen en dit natevolgen ; 
deed de keuze bij den winkelier ons toch de zucht naar 
beter maar gevoelen, ook dat is het geval echter niet. Het 
zijn veelal nagemaakte relieken uit de een of andere stijl
periode of combinaties van deze. Mocht ge me tegenwerpen, 
dat de winkelier geen betere zaken bezat, dan is dit een 
bewijs te meer, dat niet gij, maar de verkooper uw schoon
heidsgevoel regeert, uwe woning stoll'eert en inricht, alsof 
we allen van gelijken aard en karakter waren. 

Wel viert de machine hoogtij in onze eeuw, niet alleen 
op industrieel-, maar ook op wat men kunst-industrieel-
gebied pleegt te noemeu. Zien we slechts de tentoonstelling 
der Singer-naaimachine producten, waar de tijdroovende 
handenarbeid geheel is vervangen door de werking der 
machine. Meer dan ooit is het thans noodig, dat straks zij, 
die gebruik van die machine zullen maken, met meerdere 
voorbereiding dan nu gewoonte is, eene keuze kunnen doen 
(waar eigen capaciteit ontbreekt) bij het versieren hunner 
handwerken. De aantrekkingskracht, de bekoring, die 
van het handwerk uitgaat, ontbreekt; met zijn meerdere 
tekortkomingen dan de machine, vertelt toch ieder steekje, 
penseelstreek of beitelsteek van het handwerk, van een 
persoonlijk willen en denken. 

H . E . 

(Wordt vervolgd.) 
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VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN 
BOUWKUNST TE GRONINGEN. 
VEKÓAIIKHINI. I.KIIOI DEN 25 JAN. 1S96. 

Als spreker in deze vergadering zou optreden de heer v. d, Kloes uit Delft, 
met het onderwerp : t r a s . Dat men iets goeds van den heer v. d. K. 
vernachtte, bleek uit dc drukke opkomst. Meest alle leden der afdeeling 
van de „M. t. b. v. B . " alhier cn vele introduce s gaven blijken van belang
stelling; het anders ruime zaaltje bleek voor dezen keer te klein. 

De heer v. d. K. zal zeker zeer ingenomen geweest zijn met zulk een 
auditorium. 

Na lezing en goedkeuring der notulen werd aangenomen om als prijsvraag 
voor '96 uit te schrijven, „Een ontwerp voor een burgerwoonhuis. Als 
bekroonde van dc prijsvraag van '95: „Een ontwerp van een Hotel," werd 
bekend gemaakt, de heer Van Gcudt, tc Amsterdam. 

Vervolgens werd door het bestuur een wijzigingsvoorstel van het huishou
delijk reglement aangekondigd, om, in navolging van A. et A . eene rubriek 
aspirantleden in tc stellen. 

Hierna nam dc heer v. d. K. het woord cn wist op zeer duidelijke wijze 
verschillende eigenschappen van mortels tc verklaren, waarbij spreker tevens 
zeer tc velde trok tegen «vette mortels" als oorsprong van onderscheidene 
kwalen, welke zich bij 't gebruik daarvan voordoen, en tegen de Rijks A. V. 
Sjireker eindigde onder daverend applaus zijne leerrijke rede. 

Naar aanleiding van het gesprokene ontstond een zeer kalm debat. 
De heer Mees, trashandelaar alhier, vroeg: „wien nu te moeten gelooven: 

V. d. Kloes geelt als zekerste proef „de trekproef" aan en de lieer Braat te 
Rotterdam — volgens de laatst verschenen brochure — hecht aan deze proef 
gecne waarde." Nadat de heer V. d. Kloes bereidwillig advies bad uitgebracht, 
om mogelijke en onmogelijke kwalen van metselwerken te genezen, werd de 
vergadering onder dankzegging aan spreker en leden gesloten. 

W . VAN BOVEN. 
Groningen, 29 .Tan. '98. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 

De vergadering van Vrijdag den 24sten Jan. werd geopend door den Vicc-
Voorzitter Eduard Cuypers met de installatie der nieuwst gekozen bestuurs
leden A. C. Bleys cn Margadant, met welke keuze de afdeeling zich geluk 
mocht wenschen, daar dit personen zijn, die in de bouwkunst veel hebben 
gepresteerd. Ook sprak de Vice-voorzitter den wensch uit, dat al was het 
leven der afdeeling ecnigen tijd minder bloeiend geneest, men thans door 
samenwerking en aaneensluiting boven partijschap, het belang der bouwkunst 
als eenig doel micht voor oogen hebben, vooral nu thans de Maattchappij 
van verschillende z|jdcn wordt aangevallen. 

De heer Bleys nam daarop het woord om zijne ingenomenheid met het 
gezegde te betuigen. Hoewel reeds lang lid der Maatschappij, was hg slechts 
sedert kort toegetreden tot de Afdeeling. Daarom was 't hem dubbel aange
naam reeds tot btstuurslid te zijn verkozen. Vroeger was h|j jaren lang lid 
geweest van Architectura, maar toen hij zag, hoe het daar toeging, was h|j 
er uitgetreden, (leen partijschap, maar aaneensluiting tot steun der Maat
schappij, die zoo aangevallen werd, zou ook zijn leuze zijn. 

Een tiental geïntroduceerden vulden den achtergrond der zaal, die slechts 
spaarzaam bezet was met ongeveer 17 leden, maar daaronder de Voorzitter 
en Secretaris der Maatschappij cn de heer Leliman. De stof, die door den 
heer J . Weve, Civiel- en Bouwk. Ingenieur, Gemeente—Architect van N i j 
megen, behandeld werd, had eene grootere opkomst verdiend, vooral van hen, 
die zich met jesthetische beschouwingen nu of dan inlaten. 

„Over de verhouding van het zinnelijke tot het bovenzinnelijke clement 
in dc Kunst" was dc titel der lezing, 

Dc kost, die hier opgedischt nerd, was niet gemakkelijk tc verteeren, — 
dc verslaggevers der couranten, voor geen kleintje vervaard, maar minder 
thuis in de kunstgeschiedenis dan dc leden eener bouwkundige vereeniging 
kunnen geacht worden tc zijn. raakten er mede in de war. 

Maar hoewel al te weinig architecten na hun 23ste jaar hunne theore
tische studiën voortzetten, is het des tc meer te roemen, dat het bestuurder 
Afdeeling door den heer J . Weve uit te noodigen aanleiding heeft gegeven 
tot een zeer uitgebreid opstel, dat zeker binnen kort in 't Bouwkundig Week
blad zal worden openbaar gemaakt. 

Het zoude onnut zijn hier een verslag der lezing te geven, daar de stof 
veel tc uitgebreid is voor behandeling in ceue kolom. Maar ik wensch de 
aandacht te vestigen op deze studie, welke eerst de positieve gronden der 
kuust naspoort, — de verhouding van den menschclijken geest tot de kunst
werken — die niet alleen een zinnelijk genot, maar ook een geestelijk behagen 
moeten voortbrengen. Met woorden van Cunova, Schnax eu Bochmer werd de 
inleiding' toegelicht. 

In de twee deden der lezing doorliep dc heer Weve de voornaamste tijd
perken der monumentale kunst: Egypte, lndië, China, Japan, Griekenland, 
Rome, Byzantium ; — Romaanschc en Gothische kunst in de Renaissance met 
dc dnnrop volgende ontnnrdingen, werden als zooveel typen behandeld in 
verband met de wijsbegeerte, die tot grondslag diende aan de kunstwerken 
dier volken. Eindelijk eene korte schildering der tallooze stelsels, die naam 
maakten in dc XlXe eeuw, om zich af te vragen, hoe uit al die stelsels 
blijkt : eene gezonde, zuivere verhouding van het zinnelijke tot het bovenzin
nelijke element , de noodzakelijke leiding eener verheven wijsbegeerte tot 
steun van een idealistisch enthousiasme. 

Ook onder hen, die hel (hoogcr) onderwijs der Delftschc Polytechnische 
School genoten hebben, zijn er weinigen, die zich om den grondslag der 
kunst ernstig bekommeren. En toch wordt allerwegen geweeklaagd over het 
waardclooze der XlXe eeuwscbe kunstwerken! 

Bizonder verdienstelijk is 't werk van den heer Weve, omdat hij in eene 
vastaunceugeslotcn logica zijn stelsel uiteenzet, en zoodoende een veld opent, 

waaroj) naar hartelust getoernooid kan worden door ridders, die liever schermen 
tegen windmolens, dan dat zij in het krijt treden met een wapenbroeder, 
die duidelijk en zonder goocheltoeren iederen voet grond verdedigt ; —of die 
ander.rn, welke zich kasteden bouwen van reusachtige ijsbergen, cn grachten 
maken van gewaande nfgrouden, waarvoor de toeschouwer in de schemering 
moet schrikken, maar die bij den eersten zonnestraal verdwijnen. 

Met zijne artikelen over 't schoune in 1895, geplaatst in 't Bouwkundig 
Weekblad, legde dc heer Weve den grondslag, waarop hij stelselmatig voort
bouwde. Velen zijn dat gebouw echter voorbij geloopcn zonder er naar om 
tc zien. /uilen zij ook nu het zwaard niet trekken, evenmin uls op den avond 
der lezing? 

Op de vraag van den Voorzitter of niemand 't woord verlangde, volgde 
eene stilte, die alleen door de vriendelijke woorden van den heer Leliman 
werd verbroken. Hij weusebte heel even te prolesteeren wegens dc weinige 
eer, die der Renaissance was gegeven ! En hij uitte den wensch, dat dc afdeeling 
evengoed aaneengesloten mocht blijven voortwerken, als zij sedert de 40 
jaren gedaan had, dat de heer Leliman lid was; hij beriep zich daarbij op 
de notulen aller vergaderingen ! . 

C. 

B E R I C H T E N . 

— Door B. en W. van Groningen is aan den Raad een 
voordracht ingediend tot het bouwen van een nieuw Zie
kenhuis, volgens de plannen van den architect J . J . van 
Nieukerken te 's Hage. Blijkens den reeapitulatiestaat, die 
van deze bescheiden deel uitmaakt, wordt voor een admini
stratiegebouw met twee woningen en een apotheek f 138,362 
geraamd; voor de gebouwen der chirurgische afdeeling 
f171,725; voor die der afdeeling vroedkunde en vrouwen
ziekten f185,441; voor die der medische afdeeling f180,685; 
voor eene barak voor besmettelijke ziekten f51,270 ; voor 
een lijkenhuis f11,853; voor een wasch-en keukengebouw 
f43,370 ; voor een ketelhuis met machinegebouwen f 12,667 ; 
voor centrale verwarming, electrische verlichting, stoom-
wasscherij, stoomkookinrichting, ontsmettingstoestel en liften 
f187,365 en voor aanleg van wegen, riolen, beplanting, 
bezoding en afsluiting van het terrein f21,000. Het eind
cijfer der begrootingen voor de uitvoering van het gewijzigd 
plan A, hetwelk ter beoordeeling wordt voorgelegd, is 
f 956,738. 

Bedoeld Ziekenhuis zal worden gebouwd op een door het 
Rijk afgestaan terrein, terwijl de bouwkosten zullen gedra
gen worden door de gemeente en de provincie Groningen, 
ieder voor de helft. 

— Uit Amsterdam meldt men aan de N. R. C. : 
Men schijnt het denkbeeld van verbouwing der oude 

Koopmansbeurs voorgoed te hebben opgegeven. Trouwens 
in den grond der zaak heeft dat denkbeeld nooit veel 
instemming gevonden. De Kamer van koophandel en fabrie
ken, destijds om advies gevraagd, gaf een ontwijkend ant
woord en opperde menig bezwaar. 

De raadscommissie voor den beursbouw blijkt zich thans 
bij die bedenkingen te hebben neergelegd. Zij heeft zich 
althans in verbinding gesteld met den bouwmeester H . P. 
Berlage Nzn. en zal aan dezen hoogstwaarschijnlijk — de 
onderhandelingen zijn nog niet ten einde — het ontwerpen 
van een plan voor den bouw eener nieuwe beurs opdragen. 

— De achthoekige kapel en ruïnen van het Keizerpaleis 
te Nijmegen worden besproken in de 6de aflevering 1895 
van /'Art Chretien, door den heer Jul. Helbig, volgens het 
rapport der Commissie daartoe benoemd in de studies van 
Dr. Cour. Plath. 

De verhandeling wordt geïllustreerd door vier afdrukken 
van photographische opnamen dier bouwwerken, medegedeeld 
door Dr. Plath en door den heer J . J . Weve, gemeente-
bouwmeester te Nijmegen. 

Dezelfde afleveriug bevat onder anderen door X . X . : De 
graftombe van den H. Dominicus te Bologna, uitgevoerd 
omtrent 1267 door Nicolo Pisann, bijgestaan door Giovanni—, 
Guglielmo-, Amolfo Pisano enz., later voltooid door Nicolo 
di Bari; hierbij zijn vier photographische reproducties. 

En nog door X . Barbier de Montault: «het architec toni. 
sche symbolisme der Kathedraal van Poitiers." 

»7 ^ 1 1 
V A N D E R E N D T & . Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., II. G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , II. E L L E N S E N C. W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
H . G . J A N S E N , W E T E R I N G S C H A N S 145 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 

GENOOTSCHAP. 

1°. Op de schetsprijsvraag van een buitendeur eener 
stadswoning zijn 6 antwoorden ingekomen onder de volgende 
motto's : «In en uit;" «Entree ;" «(geteekeude) Zeshoek ;" 
ff Aspirant-lid ;" «Binnen ;" « X . " 

De antwoorden zijn gedurende acht dagen in het genoot-
schapslokaal geëxposeerd — het rapport zal later verschijnen. 

2°. De Jury heeft aan geen der ingekomen antwoorden 
de volle bekroning kunneu toekennen, reden daarvoor is, 
dat ook aan het beste ontwerp nog wel gebreken zijn. 

Zij stelt daarom voor, aan motto «in en uit" toe te kennen 
een belooning groot f 7.50 en aan motto «Entree" eene 
groot f5.—. 

3°. Als vervaardiger van motto «Entree" heeft zich bekend 
gemaakt de heer .1. Kromhout. 

Den Inzender van motto «Iu en uit" wordt verzocht, 
toestemmiug te geven zijn naambrief te openen. 

Den Inzenders van Motto „(geteekende) Zeshoek" en motto 
«Aspirant-lid"' worden verzocht hunne namen bekend te maken, 
daar deze ontwerpen mede gereproduceerd zullen worden. 

4°. Als gewone leden zijn aangenomen de heeren Th. 
A. H . van Harderwijk en J . Visser. 

5°. Sedert de laatste opgaaf zijn als buitenleden toege
treden de heeren A. van Dis te Piershil, A . van Leenen te 
Oud-Beierland en C. de Groot Jr. te Haarlem. 

6°. H . H . Leden, die protest willen aanteekenen tegen 
verlenging met veertien dagen van den termijn van inzending 
voor de eere-prijsvraag, gelieven zulks te doen uiterlijk tot 
12 Februari a.s. ten 12 uur n.ra. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

P A U L J . DE J O N G H . 

VOORWAARDEN V A N HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH G E D E E L T E WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN A A N A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L 1 J K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ l 2 — 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N « 10.— 
„ BUITENLEDEN E N ASPIRANT L E D E N „ 7.50 

«ARCHITECTURA E T AMICITIA". 
1032STE G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N 

5 F E B R U A R I 1896. 

J)e Voorzitter, de heer W. Kromhout Czn. opent de 
vergadering, waarna de notulen worden voorgelezen. 

De heer Lambeek zegt, het woord gefraudeerd niet gebe
zigd te hebben. 

De Voorzitter antwoordt, dat dit door hem en anderen 
wel verstian is geworden, doch verzoekt, deze zaak te 
behandelen na de bijdrage. 

De heer Leliman had geen aanmerking, doch ziet gaarne 
aanvulling in de notulen, dat zijn weder toetreden was 
geschied naar aanleiding van een vriendschappelijk onder
houd met den Voorzitter. Er was voorts een schrijven 
ingekomen van den heer Leliman, dat niet voorgelezen werd, 
maar op diens verzoek gedeponeerd zal worden in het archief. 

Hierna werden geballoteerd de heeren Th. A. H. van 
Harderwijk en J . Visser en met algemeene stemmen aan 
genomen. 

Medegedeeld werd, dat op de schetsprijsvraag van een 
buitendeur eener stadswoning waren ingekomen 6 antwoorden, 
dat geen volle bekroning was toegekend, doch aan tien 
vervaardiger van motto « ln en uit" f74, «nu u ' e l - v a u 

motto «Entree" f5 was toegewezen. Ais ontwerper van 
motto «Entree" maakt zich hierna bekend de heer J . 
Kromhout. 

Alsnu verkrijgt de heer Lauweriks het woord tot het 
houden zijner bijdrage getiteld «Voorschriften." 

Spreker begint te zeggen, dat ofschoon zijn bijdrage geti
teld is «Voorschriften," hij deze van avond niet zou geven, 
daar het slechts gedachten waren 

Op grond van verschillende waarnemingen is men er toe 
gekomen, dat alles aan vaste voorschriften gebonden is. Zoo
wel iu Iudië voor 20,000 jaar als bij de oude monumenten 
in Mexico had men volgens vaste voorschriften gehandeld. 

Bij een oppervlakkige beschouwing der natuurvormen wordt 
alles tot een grondslag van eenheid teruggebracht. Ook bij 

I 



24 A R C H I T E C T U R E . 8 Februari 1896. 8 Februari 1896. A R C H I T E C T U R A . 25 

het zonnestelsel, den bouw van hemellichamen treft men een 
meetkunstige!) grondslag aan, die alles beheerscht. 

Iu het dierenrijk, bij de plantkunde en de mineralen, ook 
hier vindt men de bewijzen van een meetkunstige wet. De 
landbouwer handelt volgeus een voorafberaamd plan ten einde 
een grooter opbrengst aan de aarde te kunnen onttrekken, 
de werkman, zoo hij al niet geheel machine is, gebruikt den 
tijd tusschen werken en slapen om te deuken, boe hij het 
beste werk in de grootste hoeveelheid kan verkrijgen. Niet
tegenstaande dat komt het volk zelf van dien overvloed, 
slechts afval ten zijnen goede. 

Er zijn lieden, die zich de essence noemen, ofschoon zij 
zonder deze aanmatiging slechts gewone stervelingen zijn n.1. 
artisten. Ronduit gezegd zijn artisten domkoppen. Scheppen 
is gedachten leggen in vormen. Architectuur is een schepping 
van het brein. Er is iets goddelijks in den oogst van den 
landbouwer, maar spreker zag niets goddelijks iu den bouw-
ïnaar-raak-stijl der architecten. 

Pit alles komt, omdat men thans geen voorschriften meer 
volgt. Men moet de waarheid zoeken, men kent de kwaal 
men moet de gevaren goed onder het oog zien, wil men 
de meeste kans van slagen hebben. 

Toen men in de 16e eeuw, den tijd dien men nog wel 
Renaissance noemt, de artisten aau het volk onttrok, toen 
zij het heiligst in zich verkochten, toen gaandeweg dc klove 
tusschen artist—hoveling en werkman grooter werd en 
eindelijk verbroken was, toen de liefde voor goud en eer, 
de liefde deed verdwijnen, toen was de helling geëffend, 
waarvan de Westersche beschaving zou zijn afgegleden, 
indien niet nu ongeveer een eeuw geleden, het volk was 
ontwaakt en zijn rechten had doen gelden. 

Een goede toepassing van kennis kan het van de natuur 
winnen. 

Kunst is de opperste uiting van 's menschen denkvermo
gen en mag nooit de uitdrukking zijn van een toevallig 
natuurverschijnsel. 

Kunst is de afstraling der waarheid — is de uitdrukking 
van het volksleven. Er is behoefte aan geschapen zelfbewust
zijn, men moet zijn bewustzijn gebruiken, de waarheid zoeken, 
eerst dan kan er een ander tijdperk aanbreken. — 

De Voorzitter bracht deu heer Lauweriks dank voor zijn 
hooge gedachten in zijne bijdrage neergelegd, doch was het 
niet in alle deelen met hem eens en vond het jammer, dat 
enkele gemeenplaatsen in disharmonie met het overige waren. 

De heer Jos. Cuypers had het beter gevonden, wanneer 
zijn bijdrage getiteld ware geweest: «het verlies der waar
heid ;" vond, da*: men de oorzaak daarvan moest nagaan en 
het verband zoeken tusschen kunst en het zieleleven der 
menschen. 

De heer Leliman wilde, dat de heer Lauweriks zijn diep-
filosofische lezing hier en daar eens herzag en dan afstond 
aan bet Orgaan. 

De Voorzitter vroeg hierna den heer Lauweriks of deze 
zijn bijdrage, behoudens goedkeuring der redactie, wilde 
afstaan, waarop deze antwoordde, dat hij van plan was een 
vervolg te geven, wanneer hij de voorschriften, die werkelijk 
bestaan, ontdekt had, en wilde tot dien tijd daarmede wachten. 

Hierna kwam de quaestie Lambeek aan de orde, nadat 
vooraf de Voorzitter de hoop had uitgedrukt, dat het geen 
pijnlijke uitwerking op de aspirantleden zou maken. Er werd 
voorlezing gedaan van een schrijven van den heer Lambeek 
aan hel Bestuur, waarin het Bestuur opmerkzaam wordt 
gemaakt op het stuk door genoemden heer, iu Be Opmerker 
van 25 Jan. j 1. geplaatst, waarin het aannemen van aspirant-
leden, in strijd met de wet zou geschied zijn. 

Uit mededeelingen van den heer Lambeek bij een persoon
lijk bezoek aan den Voorzitter, bleek, dat hij het woord 
gefraudeerd niet gebezigd zou hebben, hetgeen de aanleidende 
oorzaak was geweest tot het sluiten van het debat op de 
vergadering vau 22 Jan. j.1. 

De Voorzitter vraagt, wat de heer Lambeek nu wenschte, 
zegt nogmaals dat er geen overtreding heeft plaats gehad, 
daar op de algemeene vergadering het voorstel als proef is 
aangenomen, en dat zelfs op voorstel van den heer Leliman 
die proef een vol jaar zou duren. 

De heer Lambeek wilde die proef dan nu als wet ver
heven zien. 

De Voorzitter antwoordt, dat dit niet gaat, daar dan door 
dit besluit, dat van de alg. vergadering te niet gedaan wordt. 

De heer Nijhoff zegt, dat eigenlijk nu alles neerkomt op 
een kleine administratieve fout, doordat den aspirantledeu niet 
bekend is gemaakt, dat ze als proef voor een jaar zijn aan
genomen. 

De Voorzitter stelt nu de motie voor: «de vergadering 
gehoord hebbende de verklaringen van het bestuur, gaat 
over tot de orde van den avond." 

De heer de Bazel vindt dit zelfs niet noodig. 
Na nog eenige besprekingen wordt besloten, dat den aspirant

ledeu zulks voortaan bekend gemaakt zal worden en wordt 
deze quaestie geëindigd, zoowel ten genoege van den heer 
Lambeek als van alle overigen. 

Alsnu had de Voorzitter nog een persoonlijke zaak met 
den heer Lambeek, daar deze in Be Opmerker den Voorzitter 
van het Genootschap voor laf had gequalificeerd. Indien dit 
zoo is, strekt dit den leden, die hem nog onlangs met over-
groote meerderheid opnieuw tot Voorzitter kozen, niet tot eer. 

De Voorzitter vraagt daarna den heer Lambeek, of hij 
dit in Be Opmerker repareeren wil, waarop de heer Lambeek 
toestemmend antwoordt. 

Hierna werd medegedeeld, dat als buitenleden zijn toege
treden de heeren A. van Dis te Piershil, A. van Leenen te 
Oud Beierland en C. de Groot Jr. te Haarlem. 

Ten slotte vroeg de heer Lambeek nog, waarom sommige 
vol bekroonde ontwerpen niet in het plaatwerk Be Architect 
verschenen. 

De Voorzitter antwoordde, dat deze wel zullen opgenomen 
worden, doch dat door omstandigheden dit nog niet geschied 
was, en zeide voorts, dat het niet op den weg der leden 
lag, zulke interpellaties te houden, want waar blijft dan de 
verantwoordelijkheid der redactie? 

De heer Ziusmeister vroeg verder, of de termiju voor 
de eere-prijsvraag met veertien dagen verlengd kan worden. 

De Voorzitter antwoordde, dat indien geen der leden daar 
protest tegen aanteekent, zulks kan geschieden . . . . 

Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering 
gesloten. 

Be waarn. Secretarie, 
A. H . ZINSMEISTER, 

ie Secretaris. 

F . B A E C K E L M A N S . 

Op 27 Januari 1.1. overleed te Antwerpen een der be
kwaamste bouwmeesters van België, de heer Frans Baeckel-
mans. 

Alhoewel in het buitenland niet zoo bekend als zijn 
broeder Louis, de veelbelovende te vroeg gestorven kunstenaar, 
wiens leermeester hij was, is hij niettemin een even 
talentvol architect geweest. In de geschiedenis der bouwstijlen 
van E . Gugel worden beiden dan ook als zoodanig genoemd. 

Fr. Baeckelmans was een tijdgenoot van Dr. Cuypers, met 
wien hij te Antwerpen de klassen der academie heeft door-
loopen. Later was hij echter de richting dezer hoogere 
klassen, waar altijd nog maar dezelfde compositie gebaseerd 
op 't klassiek onderwezen wordt, niet erg toegedaan. Ook 
den bekenden prijskamp van Rome, zooals die iu België 
gehouden wordt, keurde hij in hoofdzaak of, daar hij den 
tijd bijna verloren beschouwde, die voor deze africhterij van 

monumentale compositie, om het zoo uit te drukken, noodig 
is ofschoon zijn broeder ook indertijd hierin met den len 
prijs bekroond werd. De beste leerwijze voor jonge bouw
meesters was zijns inziens de grondige studie naar goede, 
oude gebouwen in eigen land en klimaat nog beslaande. 
Daaruit zou men beter constructie, vorm en proportie leeren 
dan uit een ordeboekje of gebouwen, die ouder opzicht van 
karakter geheel met de onzen verschillen. 

Één stijl goed doorgronden was zijns inziens voor jonge 
bouwmeesters een eerste hoofdvereischte, om in alles zich 
later naar nieuwe eischen des tijds 't beste te schikken. 

Een zijner schoonste werken is zeker de kerk van Péruwelz, 
bij Mons, een juweeltje van hedendaagschen kerkbouw. Ook 
de St. Jauskerk te Borgerhout, de St. Amauduskerk te 
Antwerpen en het gasthuis van Stuijvenberg zijn zeer inte
ressante bouwwerken van zijne hand. Verschillende eere- en 
andere posten bekleedde hij, en zeker zou zulks nog meer 
het geval geweest zijn, ware het niet dat eene te groote 
bescheideuheid hem terughield zich zelf in 't minst op te 
dringen. 

Teruggetrokken als een kluizenaar, zooals terecht een der 
honderden kunstbroeders, die hem ten grave geleidden, iu 
eene rede getuigde, werkte Baeckelmans zonder ophouden, 
onverschillig voor roem. eer of verdienste, zichzelven 
vergetend om andereu te helpen ; getuige de verschillende 
werken, die hij, alhoewel een grooten familiekring hebbende, 
aau zijn beste leerlingen opdroeg om ben eene goede positie 
te kunnen bezorgen. 

De goede constructie van een gebouw was bij hem hoofd
zaak en grondig kenner der gothiek als hij was, waren 
verschillende kerken hem ter restauratie opgedrageu. Beyaart 
een zijner beste kuustvrienden, zeide van hem : „il est né 
avec uue brique dans la tête," of zooals Violletle-duc 't noe
men zou : „il est né constructeur." De bijzondere zorg hiertoe 
was oorzaak, dat hij nooit veel werken tegelijk wilde of kon 
maken. Geen man der X I X eeuw met hare reclame was hij 
dus. Zijue werken mogen door zijnen en hunnen grooten 
eenvoud niet genoeg gewaardeerd worden in dezen tijd, voor 
den serieuzen artist zijti ze meesterwerken. 

Benoemd tot professor van 't kunstgesticht, waartoe hij 
gekozen werd zonder sollicitatie, terwijl velen naar deze be
trekking dongen, was hij ook iu den vollen zin een waardig 
meester. Het is mijne zedelijke plicht, zeide hij, de beste 
vruchten van mijne jarenlange studie gepaard met ondervinding 
der architectuur mijnen leerlingen mede te deelen. Hierdoor 
zullen zij, die willen, steeds bekwaam zijn, zich als goede 
architecten op te werken en iu hunne behoeften te voorzien, 
zij kunnen dan veel verloren tijd besparen eu naar mijne 
raadgevingen voortwerkend, zeg ik, dat de toekomst aan 
hen is. En vele zijner oud-leerlingen getuigen reeds dat hij 
waarheid sprak. 

J . v. GILS. 
Rotterdam, Febr. 1896. 

PRAATJES O V E R A L L E S E N NOG 
WAT. 

j|EN vorige maal sprak ik over de kleinere wer
ken van Viollet-le-Duc. De titels zul
len een ieder wel bekend zijn, de inhoud 
is het wellicht ook, maar er zijn van die 
dingen, die men nog wel eens en nog eens 
weer kan hooren en mijns inziens komen, 

op ons gebied, deze werkjes als zoodanig in aanmerking. (*) 
Ik zal mij, bij tijd en wijlen, wanneer de plaats in ons 

blad het toelaat, het genoegen gunnen het een en ander 
"it deze boekjes op te rakelen. Misschien kunnen dergelijke 

tori*' j F h i , i ° i r e ie Habitation humaine," „lhiatoire d'une maUon," ,1'hie-
I V . U n '"'«We-ville et d'une cathedrale," ,1 hiitoire d'une fortereue," 

" 0 , r e d " » deerinateur" en ,de la decoration appliquee' auz édifiee»." 

aanhalingen er het hare toe bijdragen, om verkeerde voor
stellingen uit den weg te helpen ruimen, om vooroordeelen 
te helpen bestrijden eu bij hen, die nog geen kennis van 
den arbeid van Viollet-le-Duc hebben genomen, den lust 
op te wekken, om. in te halen, wat verzuimd was geworden. 

Wie was Viollet-le-Duc en wat wilde hij ? Was hij een 
Gothieker? Wilde hij eene herleving der middeleeuwsche kunst? 
Maar al te dikwijls is dit beweerd en meermalen niet zonder 
het verwacht succes. Of voor die beweringen ook de bewijzen 
zijn aangevoerd geworden? Men beeft het ounoodig geacht te 
bewijzen, waar men zoo vast vau zijn goed recht overtuigd 
meende te zijn. Bovendien, iemand met bewijzen te veroor-
deelen is moeielijk; men dient daarvoor in de eerste plaats 
kennis van zijn arbeid te hebben genomen en niet alleen 
kennis, maar men moet ook met den goeden wil bezield 
zijn geweest, om den te veroordeeleu persoon zonder bijbe
doelingen te beschouwen. Eu de werken vau Viollet-le-Duc 
zijn vele en de goede wil is meermalen maar in al te geringe 
mate aanwezig en de bijbedoelingen in zooveel te grooter 
aantal, redeuen te over, om den handschoen op te nemen 
tegen den profeet, die zoete en gemakkelijke illusiëu komt 
verstoren, die zijn scherp ontleedmes zet in tal van ver
ouderde gezwellen, die menigeen wakker schudt uit een 
langen en rusigen dommel eu die, op de puiuhoopeu van 
een omvergehaald stelsel van kunsttheoriën, een nieuweu tempel 
sticht, waarin der menschelijke rede haar plaats wordt aan
gewezen. Dat woord rede heeft veel kwaad hoed gezet. En 
waarom eigenlijk? Is het zoo vreemd voor elke uiting van 
den menschelijkeu geest een oorzaak tc zoeken. Is het feit, 
dat er personen zijn, die, zonder bepaalde bedoelingen, er 
maar op los praten, dat er bouwmeesters gevonden worden, 
die op dezelfde wijze er maar op los bouwen, zonder zich 
voor hunne daden verantwoordelijk te stellen, zonder zich 
rekenschap te geven van de taal, die ze, in figuurlijken zin, 
spreken, zonder zich af te vragen, of, wat ze zeggen, ook 
waar is en of dat ware wel eenvoudig en klaar geuit is, of 
er ook bombast onder hun zinnen loopt, of ze huu mond 
niet wel eens voorbijpraten, of ze wel altijd zelf begrijpen 
wat ze zeggen en, als ze dat niet begrijpen, of ze 
dau niet, willens en wetens, der goê gemeente een rad 
voor de oogeu trachten te draaien — is het feit, zou men 
kunnen vragen, dat er dergelijke personen gevonden worden, 
voldoende om 's menschen gezond verstand nu voor goed in 
den hoek te zetten en als hoogste wijsheid te verkondigen: 
goochelt er thans maar op los, waarheid of illusie, raak of 
mis, verstaanbaar of onbegrepen, als ge maar een reeks klan
ken aan elkaar rijgt, als ge maar een reeks vormen samen
raapt, dau hebt ge uw plicht volbracht, dan zal het publiek 
met stomme verbazing uw radheid van toug of de handig
heid uwer vingeren aanstaren, niet vragende vanwaar ge uwe 
wijsheid hebt, ook niet of uwe uitiugen voor het menschelijk 
verstand te begrijpen zijn, maar hel zal met u juichen over 
den triomf uwer kwakzalverij, gemakkelijk als uwe middelen 
zijn te slikken, aanminnig als ge ze aanprijst, goedkoop als 
ge ze verkrijgbaar stelt. 

Maar dat alles neemt toch niet weg, dat Viollet-le-Duc 
een Gothieker was en we willen geen Gothiek. 

Waarom niet ? 
Omdat — omdat we wat anders willen. We hebben de 

vrijheid lief, niet de knellende banden van een kerkelijken stijl, 
we wenschen de vleugelen breeder uit te slaan, we 
zien ons gekortwiekt, we willen — we willen . . . . 

Ge hebt het reeds gezegd, de vrijheid wilt ge. Wat ver
staat ge onder de vrijheid ? 

Onder de vrijheid versta ik het goed recht, dat een ieder 
heeft, om zich te uiten op zijn eigeu wijze, om zich te 
bedienen van de vormeuspraak, die hem het meest geschikt 
voorkomt, om vrij te zijn in den stijl zijner keuze en niet 
zijn buurman te besmaleu, wijl deze zich tot een ander 
tijdperk voelt aangetrokken als hij. Het goed recht om 
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Gothieker te ziju of Renaissancist, zonder dwang, uit de 
Trijen wil des harten, niet slechts één doel voor oogen, 
dat is de bouwkunst naar zijn beste weten te dienen. Me 
dunkt, daar kan niemand iets tegen hebben, dat is de 
eenige eerlijke, ik zou haast zeggen, direct voor de hand 
liggende, oplossing van deze door u opgerakelde, eenigs-
zins pijnlijke, netelige zaak. 

Wat verstaat u. . . neen laat ik niet met vragen door
gaan. U mocht eens denken, dat het was om u te tarten. 
Maar u sprak over het dienen der bouwkunst en eischt 
daarvoor de vrijheid. En hoewel ik nu niet weet, wat u 
meent met het dienen eener kunst, maar alleen voor zooverre 
uwe woorden begrijp, dat ik eruit kan opmaken, dat u 
zekere toestanden bevorderlijk acht voor de ontwikkeling 
der architectuur, zoo wil ik u wel in vertrouwen mededeelen, 
dat Viollet-le-Duc die meening ook heeft geuit, maar 
een weinig verder is gegaau dan U, door zijne stelling nader 
te omschrijven. Hij heeft zelfs meer gedaan. Hij heeft bij 
zijne omschrijvingen de noodige toelichtingen gevoegd, hij 
heeft het geheele groote gebied der bouwkunst doorzocht, 
ook de Gothiek (*), en als resultaat van zijn onderzoek 
De Gothiek tot de eenig ware kunst geproclameerd ? — 

Pardon. Hij is, als resultaat van zijn onderzoek, gekomen tot 
eenige grondbeginselen, die hij terugvond in de beste werken 
uit alle goede perioden, beginselen, die steunen op de wetten 
der natuur en op de menschelijke rede, de twee machtigste 
factoren bij de samenstelling van alles, wat de mensch tot 
stand brengt. Maar laat ik U vooraf mededeelen, dat Viollet-
le-Duc ons zijn geloofsbelijdenis heeft nagelaten in de voor
rede van zijne „Entretiens sur l'architecture" en, voor zoover 
deze merkwaardige bekentenis U onbekend mocht ziju, zal ik 
ze een volgend maal voor U afschrijven. C. W. N . 

(*) Zie o. a. z|jne „Dictionnaire raisonnée de 1'Architecture Francaise du 
Xle au XVIe Siècle." 

NOG EENS „DE O P M E R K E R " . 
Onze herhaalde sommatie tot de Opmerker-redactie 

gericht om de insinuatie, die in n°. 1 van dit blad voor
kwam te herroepen of in duidelijker termen te staven, heeft 
tot heden geen ander gevolg gehad, dan dat het blad eenige 
uitwijdingen over ofncieele kunst ten beste geeft en daardoor 
de quaestie blijkbaar op neventerrein tracht te leiden, ter
wijl het zorgvuldig vermijdt zijne lezers in kennis te stel
len met hetgeen door ons beweerd en gevraagd wordt. 

Wij voor ons stellen er prijs op onze lezers in de gele
genheid te stellen tot oordeelen met kennis van zaken en 
laten hier het betoog van De(n) Opmerker, hoe weinig zake
lijks het ook bevat, nogmaals in zijn geheel volgen. Het 
luidt: 

„Dc Redactie van het Weekblad Architectura is „allerminst voldaan" over 
het antwoord, dat wij hebben gegeven op haar nrtikel in no. 2. 

Zij meent dat wij, door op dc „officieel gezindheid" van het Genootschap 
tc wijzen, dit lichaam „verdacht" hebben gemaakt, cn verlangt van 
ons, dat wij duidelijk zullen aanwijzen „welke persunen zouden hebben getracht 
van hunne positie in Architectura et Amicitia misbruik tc maken ten eigen 
bate." 

Is nu iemand, die „officieel" gezind is, daardoor „verdacht"? Immers neen, 
wnnt ieder is in de kunst vrij, zich aan te sluiten bij de richting, die hem 
de beste schy'n', cn, men weet het, de ojficieele richting is het huldigen van 
de kunstopvattingen der middeleeuwen, zooals die zijn nedergelegd in de 
geschriften van f'iollel-le-Dae. Wie die richting niet volgt, zal geen Rijks
betrekking krijgen; wie eenige kans wil hebben op het beklecdeu van een 
ambt, zoo eervol als dat van leeraar aan de Itijksnormaalsehool, dient Viollet-
le-Duc zijn knieval toe te brengen. Dat een dergelijke kniebuiging iemand 
„verdacht" zou maken, zal wel niemand willen volhouden. 

Indien dc Redactie van Architectura weten wil, wie van de genootschapsleden 
naar de thans aan den heer Berden toegewezen betrekking hebben gedongen, 
dan informecre zij dat aan het Ministerie van Binncnlandschc Zaken, afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen. Dat die sollicitanten „van hunne positie misbruik 
hebben gemaakt ten eigen bate" zien «ij volstrekt niet in. 

Er is in den boezem des Gcnootschaps in deu laaistcn tijd een liefde voor, 
misschien beter een gekoketteer met de olliciecle kunst merkbaar geweest, 
waarover allen, die zich het lichaam in vroegere jaren herinneren, zich zullen 
hebben verbaasd. Het te laat gekomen Romantisme van den heer Cuypers Sr. 
toch mag vóór een twintig jaren nog voor jongeren de bekoorlijkheid van 
het nieuwe hebben gehad, het is onbegrijpelijk hoe het, (reeds vieux jeu 

geworden en alleen op de kurk, die Victor dc Stuers heet, nog drijvend), dc 
illusie van jonge hedendaagsche bouwkunstenaars kan zijn. Maar het Rijk 
heeft veel bouwkundige werkkrachten noodig, cn dit verklaart misschien veel, 
wat anders duister zou blijven. 

Indien dc Rednctic van Architectura een andere verklaring weet te geven, 
houden wij ons daarvoor aanbevolen." 

Ieder, die onze duidelijk gestelde vraag niet onder de 
oogen heeft gehad, wordt hier dus in den waan gebracht, 
dat wij verstoord ziju, omdat men ons van officiéél-gezind
heid zou hebben beschuldigd. Onze lezers weten beter; de 
opinie van Be Opmerker dienaangaande laat ons volmaakt 
koud en het blad behoefde zich waarlijk geen moeite te 
geven om te betoogen, dat het volgen van een richting 
iemand nog niet „verdacht'' maakt. Daarover bestaat geen 
verschil. Doch wel maakt men personen verdacht door vra
genderwijs te insinueeren : nBebben zij gelijk, die beweren, 
dat de bezetting de vreemde indringers zal uitwerpen, zoodrn 
de plaat» ah leeraar aan de Normaalschool, waarop thans 
door zoovelen geaasd wordt, door een Haagsch Gothieker zal 
zijn bezet ?" 

En of dezelfde schrijver een paar weken later al beweert: 
Dat die sollicitanten van hunne positie misbruik hebben ge
maakt ten eigen late, zien wij volstrekt niet in, dan bewijst 
hij daarmede lo. niet iu staat te wezen, zijn lasterlijk ver
moeden te slaven en 2o. te laf te ziju om ruiterlijk amende 
honorable te doen. 

Wij achten ons ontslogeu van verdere polemiek met een 
blad, dat zijn taak op zoo treurige wijze opvat, en we zul
len verdere uitingen van de obscure persoonlijkheden, die de 
Opinerker-kolommen vullen, ontvangen met de ver
achting, die dergelijk geschrijf verdient. 

D E R E D A C T I E . 

N I E U W E VEREENIGING TE 's H A G E . 
Op 24 Jannari 1.1. had eene bijeenkomst plaats in het hotel d'Angleterrc 

van een aantal uitgetreden leden van de Afdeeling 's llage en van dc leden 
der Maatschappij tot bev. der Bouwkunst. Op deze bijeenkomst werd het 
oprichten eener vereeniging voor beoefenaren en belangstellenden der Bouw
kunst en aanverwante kunstvakken besproken. Tot het oprichten van zoodanige 
vereeniging, waarin tevens gevormd zullen worden verschillende vakgroepen 
en aanvankelijk plaatselijk optredtnd, werd besloten en als voorloopig bestuur 
gekozen dc heeren: Du Rieu, van Nicukcrken, Mialaret, Sehcltcma, De 
Baan, Berden en Kocks. 

Ik hoop van deze nieuwe vereeniging later meer te mogen mededeelen en 
vooral dan tc mogen constntecreu, dat het b|j haar werkelijk ernst is, dc 
Bouwkunst te bevorderen. 

B. V A N DER H A G E . 
— Dc voormalige afdeeling „Leiden cn Omstreken" van de „Maatschnppij 

tot bevordering der Bouwkunst" zal voortgezet worden onder den naam van 
„Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst." 

In eene op 29 Januari j.1. gehouden vergadering werd verworpen het 
voorstel der commissie, om aan het lidmaatschap het ontvangen van het 
bouwkundig weekblad De Opmerker te verbinden en daartoe de contributie 
op f 6.50 te stellen. De contributie voor leden is thans vastgesteld op f4. 
Het voorgestelde reglement werd overigens met eenige kleine wijzigingen 
goedgekeurd. 

Nadat het bestuur der voormalige afdeeling zich niet meer verkiesbaar 
had gesteld, werden tot bestuursleden gekozen de hoeren : C. R. van Ruyven, 
P. G. Lancel, F. Wcmpe, D. Veilbrief en 1'. dc Wilde Pz., en uit hen tot 
voorzitter dc heer C. R. van Ruyven, met algemeene stemmen. 

B E R I C H T E N . 

Overgenomen uit de Volkstem te Pretoria, 
van Vrijdag 10 Januari 1896. 

„Dat de overwinning der Zuid-Afrikaanse Republiek 
ook in het maatschappelijk leven den mens tot overwin
ningen noopt, heeft de heer J . C. D di Gazar, teekenaar bij 
het Departement van Publieke werken, bewezen toen hij 
gisteren van mej. C. Kneteman, van de Staatschool de hand 
veroverde, d.i. zich met haar verloofde." 

Als alle overwinningen, die in de Transvaal bevochten 
zijn, gaat ook deze ons zeer na ter harte, temeer, nu het een 
lid van hel Genootschap en oud-lste Secretaris is, die zich 
bij dit vreedzaam gevecht zoo dapper onderscheiden heeft. 

Nog veel succes zij den heer di Gazar en zijne wapenen 
toegewenscht! 

r*T#T 

ORGAAN V H GENOOTSCHAP Ij 
RCHITECTURA ET AMICITIA 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E 

R E D A C T I E : W. KROMHOUT Czn., H . G. JANSEN, M . DE JONGH, 
JOS. T H . J . CUIJPERS, H . ELLENS E N C. W. NIJHOFF. 

BIJDRAGEN VOOR HET B L A D TE ZENDEN A A N D E N HEER 
H . G. JANSEN, WETERINGSCHANS 145 T E AMSTERDAM E N ALLES, 
WAT DE ADMINISTRATIE V A N HET GENOOTSCHAP BETREFT, A A N 
DEN ISTEN SECRETARIS, A M E R I C A N - H O T E L TE A M S T E R D A M . 

N D T 4 . Z O O N M A A S S L U I S . 
VOORWAARDEN VAN HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH GEDEELTE WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN A A N A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L U K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR IIET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N „ 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N ASPIRANT L E D E N „ 7.50 

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

1°. De 1033e Gewone Vergadering zal gehouden worden 
in het Genpotschapslokaal „American Hotel," Leidscheplein, 
op Woensdag den 19en Februari 1896, des avonds ten 8 uur. 

A g e n d a : 

a. Mededeelingen van het Bestuur. 

b. Installatie als gewoon lid van de heeren Th. A. H . 
van Harderwijk eu J . Visser. 

c. Lezing van den heer J . van Straaten, over //landbouw
kundige ontwerpen," toegelicht met teekeningen. 

d. Kunstbeschouwing „Amerikaansche Architectuur." 

2°. De termijn van inlevering der antwoorden op de eere
prijsvraag „Bibliotheekgebouw," blijft vastgesteld op Maandag 
den 2en Maart a.s., 's middags 12 uur. 

3°. Het voornemen bestaat, om van de ingekomen ant
woorden op de schetsprijsvraag voor een buitendeur een 
viertal te reproduceeren, zijnde ontwerpen onder motto: „ ln 
en uit", „Entree," „Zeshoek" (geteekend) en rBinnen !" 

Indien de inzenders van beide laatst genoemde ontwerpen 
er prijs op stellen, dat hunne namen daarbij worden vermeld, 
worden zij verzocht, zich bij het Bestuur bekend te maken. 

4°. Als inzender van het ontwerp onder motto „In eu 
uit" van bovengenoemde prijsvraag, heeft zich bekend ge
maakt de heer G . H . Adema te 's Gravenhage. 

5°. De Genootschapskalender zal de volgende week ver
zonden wordeu. 

6°. Als buitenlid is toegetreden de Vereeniging tot bevor
dering der Bouwkuust te Leiden. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

P A U L J . DE J O N G H . 

Aan het Bestuur 
van het Genootschap Architectura et Amicitia 

Ie Amsterdam. 

B E O O R D E E L I N G V A N DE A N T W O O R D E N , 
I N G E K O M K N OP D E 

SCHETSPRIJSVRAAG „ O N T W E R P VOOR E E N 
BUITENDEUR V A N E E N STADSWONING." 

Ingekomen zijn zes ontwerpen. 
Ie motto X . 
2e // Aspirantlid. 
3e // Binnen. 
4e ii Zeshoek. 
5e it Entree. 
6e ii In en uit. 

O E W E L het meerendeel der ontwerpen, opper
vlakkig bezien een vrij goeden indruk maakt 
en de ontwerpers van enkele teekeningen 
bewijzen te begrijpen, hoe de uitdrukkingswijze 
evenredig moet zijn aan het vooropgezette 

doel ; is het toch opmerkelijk, dat geen der antwoorden 
voldoet aan de allereerst te stellen eischen, eu eene onberis
pelijke samenstelling vertoont. 

We stellen dit juist hier als eerste voorwaarde, omdat den 
inzenders, beginners als ze zijn, niet genoeg kan gewezen 
worden op het groote gevaar, van het trachten naar een 
uitwendig aardigeu vorm, die niet de uitdrukking is van 
de innerlijke samenstelling der materialen. Daarom zal het 
ook goed zijn bij het weer uitschrijven van dergelijke prijs
vragen, details van verschillende gedeelten te vragen, wijl 
het noodig is, dat nog meer nadruk worde gelegd daarop, 
dan op het algemeen uiterlijk aanzicht. 

Motto / /X ." 
Wanneer de vervaardiger van deze teekening vorderingen 

wil maken iu de kunst van samenstellen en teekenen, zal 
hij moeten beginnen met zijn geheele oude pakje uit te 
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trekken. Vormen en manier van doen « e n er uit, als de 
vele mislukte aanhangsels, die men nog wel ziet voorkomen 
in prijscouranten van cementfabrikanten Voor een student 
iu de edele kunst van bouwen is het allerminst aan tc be
velen, dergelijke producten na te volgen. De doorsnede wijst 
op eene samenstelling van stukken natuurlijken steen, maar 
dan ligt het voor de hand, dat men die niet kan uitknippen, 
en als silhouetten tusschen het metselwerk plakken; de 
samenstelling van de houten deur en de steenen treden is 
al even gebrekkig; deze ontwerper zal door vergelijking 
van zijn werk met de beteren tot de overtuiging komen, 
dat hij op den verkeerden weg is. 

Motto «Aspirant lid." 
Dit aspirant lid is ook nog lang niet op de hoozte van 

de bewerking en toepassing der verschillende materialen. De 
omlijsting van het deurkozijn, blijkbaar bedoeld in gehouwen 
steen, doet meer denken aan eene houtconstructie, de lange 
opstaande stijlen zonder verbinding met het metselwerk, de 
profileering daarvan, het dwarsstukje dat den consolevorm 
draagt, kunnen dat bewijzen. Hoe zulk een omlijsting moet 
worden samengesteld, zou deze ontwerper van motto „Entree" 
kunnen leeren. 

Pe profileering van treden en bovendorpel is te fijn om 
niet spoedig beschadigd te worden. 

De samenstelling van de houten deur is evenals als die 
van het vorige ontwerp zeer onoordeelkundig, overal voor 
inwateren en rotten vatbaar door het aan de buitenzijde op 
elkaar bevestigen van verschi lende stukken hout. 

Overigens is dit ontwerp met meer zorg behandeld en op 
eene fatsoenlijker manier geteekend dau liet vorige. 

Motto //Binnen." 
Deze ontwerper toont wel te weten, hoe verschillende stuk

ken hout gewoonlijk samengesteld en in elkander getimmerd 
worden. Die kennis heeft hier echter nog niet geheel tot 
resultaat gehad vormen, die aan samenstelling van hout 
beantwoorden. Door het aanbrengen van sprongen en kolom
metjes alleen ter versiering is de deur te dik geworden, 
liet ijzerwerk is niet fraai en ook slecht samengesteld. 

De algemeene verdeeling van het geheel, vooral die van 
het bovenlicht, is vrij goed. 

Motto „Zeshoek." 
De groote fout in de opvatting van dit ontwerp is wel, 

dat voor het bovenlicht, dat dienen moet om de daarachter 
gelegen gang te verlichten, niet de beschikbare ruimte is 
gebruikt; de bovenkant daarvan is namelijk een meter onder 
de plafondlijn geplaatst. Ondauks de verdienstelijke eenvoud 
is het deu ontwerper toch niet gelukt, goede verhoudingen 
daaraan te paren, de deurverdeeling is niet gelukkig, de 
samenstelling van stijl en regelwerk boven het draairaampje 
daarin is niet wel uit te voeren. Deze deur draait juist 
over den gangvloer, zoodat er geen gelegenheid is voor eene 
gangmat. 

Van samenstelling van gehouwen steen is weinig begrip 
getoond. De tusscheudorpel is bijna over de geheele lengte 
twee. lagen weggekapt, ter wille der eindiging van het dag
profiel, terwijl dat een apart stuk steen had behooren te 
zijn. De verhooging van de plint kan niet uit écu stuk 
daarmede worden gemaakt, en in strijd daarmede, zit het 
stuk steen, waarin het dagproliel beuedeu eindigt, dat écu 
moest zijn met de plint, los. 

Motto //Entree." 
De algemeene samenstelling van dit ontwerp is vrij goed; 

de gemetselde muurtjes, waartusschen de treden liggen zou
den gemist kunnen worden : le passen ze niet bij den uit 
groote blokken steen saraengestelden sokkel, 2e zouden ze, 
zooals ze nu zijn gemaakt, met te dunne deksteenen, spoedig 
stukgestooten zijn. De omlijsting met blokken natuursteen 
is goed begrepen; de bovendorpel is niet gelukkig versierd 

en had wel door eene ontlastingsboog voor breken gevrij
waard behooren te worden. De profielen, welke aan den zand
steen gekapt zijn (hier komt vooral het gemis van een 
dwarsdoorsnede aan den dag) zijn boven en onder niet be
hoorlijk opgelost. 

De deur is vrij goed van indeeling. Het ijzereu beslag is 
voor smeedwerk niet fraai te noemen. De uitspruitsels van 
het hengsel, dat over den onderregel loopt, hadden, wanneer 
ze dienst moesten doen, langer moeten zijn, zoodat ze in 't 
volle hout van de stijltjes grepen en niet juist in den aan
sluitingsnaad. 

Wanneer, zooals hier, het bovenlicht gevuld wordt met 
glas in lood, kan het zware houten kozijn eu daarin het 
raam vrijwel als overbodig beschouwd worden, een paar 
stevige ijzeren bindroeden waren voldoende geweest. Zuinig
heid is bij het bouwen ook een deugd. 

Motto „In en uit". 
Met eenvoudige middelen is bij dit ontwerp een vrij 

goede uiterlijke vorm bereikt, 't Zwakste punt is de 
samenstelling van de middenpartij. De zware stukkeu na
tuursteen ter verkrijging van den overgang naar 'n smal bak-
steenen boogje, is niet te verantwoorden. Door den gekozen 
vorm is de verbinding van het kozijn ook niet in orde, en dat 
zou den ontwerper terstond gebleken zijn, indien hij getracht 
had, ook het binnenaanzicht te teekenen. 

De deur is eenvoudig en goed samengesteld. De verhou
ding van aan- en optreden der steenen treden deugt niet, 
de aantreden zijn niet gelijk en hel kleine dorpeltje beinoeie-
lijkt nog het loopen er op. 

Uit deze overwegingen trekt de jury de conclusie, dat 
geen der medewerkers een beslist onberispelijk werk heeft 
geleverd. Zij stelt derhalve voor den uitgeloofden prijs niet 
toe te kennen, maar die te verdeelen tusschen de naar hun 
oordeel twee beste ontwerpen en wel in de verhouding van 

ƒ 7 . 5 0 voor motto „In en uit." 
en „ 5.00 „ „ „Entree." 

De Juryleden, 
W. K R O M H O U T Cz. 
H. G . J A N S E N . 
K. D E B A Z E L , 

Rapporteur. 
7 Februari 1896. 

E E N PROTESTJE T E G E N E E N 
P R A A T J E E N N O G W A T . 

«Mnnr dut alles neemt toch niet weg, dat Viollet-le-Duc 
«een Gothieker was en wc willen geen Gjthick. 

«Waarom niet ? 
«Omdat — omdat we wat anders willen. We hebben de 

«vrijheid lief, niet dc knellende banden van een kerkc-
„lijkcn stijl 

«Onder vrijheid versta ik het goed recht, dat een ieder 
«heaft, om zich te uiten op zijn eigen wijze, om zich te 
«bedienen van dc vormenspraak, die hem het meest geschikt 
«voorkomt, om vrij te zijn in den stijl zijner keuze cn 
«niet zijn buurman tc besmalen, wijl deze zich tot een 
«onder tijdperk voelt aangetrokken als hij. Het goed recht 
«om Gothieker te zijn of Renaissancist, zonder dwang, 
«uit den vrijen wil des harten " 

SDKII den tuchtigen titel van „praatjes over 
alles en nog wat" heeft de heer C. W. N . 
blijkbaar de zeer lastige taak op zich geno
men, den arbeid van Viollet-le-Duc ineen scherp 
licht te stellen. Dat bij de verwarring, die 

er helaas bestaat omtrent het streven van dezen man, die 
poging allcrloll'elijkst genoemd kan worden, zullen weinigen 
tegenspreken. Waar evenwel de schrijver aanstalten maakt 
zijne artikelen uit te dijen tot een reeks, komt het 
me wenschelijk voor, het over eenige principiëele kwesties 
eens te zijn, willen de vervolgen niet een voortgaloppeeren 
worden op een wellicht verkeerden weg, tengevolge van een 
uiet in alle opzichten duidelijken opzet. 

Met verwijzing naar de lezenswaardige artikelen in kwestie, 
verwijs ik tevens naar bovenstaande citaten daaruit, die me 
niet zuiver gesteld voorkomen. Waar een beek van artikelen 
zich een weg in ons orgaan gaat banen, gevoel ik den onver-
mijdelijken lust, nu reeds een kleinen dam optewerpen, opdat 
de stroom zich nog bijtijds wijzigen kan en een andere 

ra. i . — zuiverder richting kan aannemen. 
Of me dit gelukken zal, staat te bezien. 
„We hebben de vrijheid lief, niet de knellende banden 

„van een kerkelijken stijl!" 
De vrijheid, die de heer N . lief heeft, schijnt me een zeer 

bedenkelijke vrijheid toe. Ook de definitie die daarop volgt 
is bedenkelijk. Ik zou hier tegenover willen stellen, dat die 
vrijheid niet bestaan mag. ja zelfs niet bestaan kan. 

Die vrijheid is losbandigheid en leidt tot corruptie, tot 
vergaan, tot het niet. 

Alles om ons heen gehoorzaamt aan een wereldorde, aan 
wetten, die bij eiken dageraad in vurige letters aan deu 
horizon te lezen staan. Het heelal met zijne planeten, de 
planeten in haren loop, de aarde in hare omwentelingen, 
de natuur in haar voortdurende wisseling, de mensch in 
zijn komen en heengaan, de plant in haar groei, alles, alles 
gehoorzaamt, en wat niet gehoorzaamt, wat tegen de gestelde 
wereldorde indruischt, verdwijnt. Het overige blijft. 

De begrippen van goed eu slecht, deugd en zonde, staan 
hiermede in verband en het menschelijk instinct, gelouterd 
door zijn verstand, heeft steeds datgene tot goed geprocla
meerd wat natuurlijk is, in. a. w. wat niet tegen deze we
reldorde indruischt, en xlecht wat leidt tot vernietiging. Van 
vrijheid is nergens sprake. De grootste vrijheid is de 
grootste gehoorzaamheid aan het Goede. 

De macht, die den mensch deed ontstaan en de stuwende 
kracht, die van hem uit kan gaan, zijn deelen van een 
zelfde daad van gehoorzaamheid. 

En waar de mensch iets goddelijks heeft meegekregen op 
zijn levensweg, zijn creatie-vermogen, dat wij met een ander 
woord kunst noemen, is dit goddelijke gehoorzaamheid schul
dig als onderdeel van de al-gehoorzaamheid, en niet moei
lijk waarneembaar is het voor onze zinnen, dat al het door 
den mensch voortgebrachte inderdaad naar wetten heeft 
geluisterd. Deze wetten zijn niet geformuleerd, maar ze 
bestaan; en waar onlangs in onze vergadering gesproken 
werd over verdwenen voorschriften, hebben wij te doen met 
de ongeschreven wetten, waarvan door mcnschclijke bemid
deling eenige artikelen ten naastenbij worden geformuleerd. 

De band tusschen den goeden mensch en de te gehoorza
men macht was ten allen tijde de Godsdienst. De hoogste 
aandoeningen, welke 's menschen ziel kunnen beroeren, alles 
wat bij hem het Goede volgde, trachtte hij door zijn Eere 
dienst te verzinnelijken. 

Zijn scheppingsdrang in den verhevensten vorm, het Goed-
zijn als hoogste uiting, deed de Bouwkunst ontstaan. Deze 
kunst monumentaliseerde zijn gehoorzaamheid, zij was de 
trait-d'uuion tusschen hem en het Al goede; het half-
goddelijke, ontstaan uit 's menschen essence van goed-willen-
zijn in zijn zoeken naar hereeniging, naar verbinding met 
het goddelijke Al-goede. 

En in tijden, waarin oprecht godsdienstig leven aanwezig 
was, waarin een innig, alles bezielend geloof de menschen 
vereenigde, ontstonden tempels en kerken, die de Bouw
kunst den stijl gaf, evenredig aan de grootheid en macht 
van dat geloof, evenredig vooral aan de oprechtheid dier 
naar hooger voldoening zoekende menigte. 

En in dienst van dat geloof ontwikkelde zich deze kuust 
cn de andere kuusten daaraan naverwant, om volledig wor
dende, rijk genoeg te zijn, sprankjes van haar vuur medete-
dcelen aan andere werken van meer materieelen aard. 

Van af de pyramiden tot den Atheenschen Acropolis en 
van de Aya-Sophia tot de cathedralen, staren wij op een 

geweldige reeks monumenten, die allen de vrucht zijn van 
een zelfde, door alle volken en eeuwen gaande, groote, 
intieme Gehoorzaamheid, die nog de voorwaarde is vau ons 
bestaan en het altijd blijven zal. 

Hoe vreemd klinkt het dan te hooren: we hebben de vrijheid 
lief, niet de knellende banden van een kerkelijken s t i j l . . . ! 

Hoe vreerad klinkt ook dan de definitie van vrijheid: 
«onder vrijheid versta ik het goed recht, dat een ieder heeft, 
„om zich te uiten op zijn eigen wijze, om zich te bedienen 
„van de vormenspraak, die hem het meest geschikt voor
komt . . . etc. etc." 

Neen, dat goed recht bestaat niet, omdat dut recht niet 
goed is, en nimmer goed zijn kan. 

Dat „goed" recht leidt tot vernietiging en veroordeelt 
zichzelf. 0, zeker, gij moogt Gothieker zijn of Renaissancist, 
maar weet dan wel, dat hetgeen gij wilt, geen schakel meer 
vormt in het groote geheel, dat uw pogen buiten elke 
kunst-evolutie staat en vergeleken kan worden met den 
luchtsteen, die ergens van een planeet afgedwaald, voorbe
stemd is om uiteentespriugen en te verdwijnen. 

„Gothieker of Renaissancist, zonder dwang, uit den vrijen 
„wil des harten, met slechts één doel voor oogen, dat is de 
„bouwkunst naar zijn beste weten te dienen . . . ." 

Ziedaar de volmaakte vrijheid (die niet bestaanbaar is noch 
mag zijn) in dienst van de bouwkunst, die of Gothiek of 
Renaissance mag heeten, dus geen kunst kïin zijn. Let wel, 
ik dwaal niet af, door te zeggen, dat Gothiek of Renaissance 
geen kunst was (dit voor later), doch dat het onkunst is 
nu, heden, tegenwoordig, al is het uit „vrijen wil des har
ten," ('k betwijfel of zoo'u vrij hart er iets mede te maken 
heeft), Gothieker of Renaissancist te zijn. 

Het deed mij pijnlijk aan, de hierboven geplaatste regels 
in ons orgaan gevonden te hebben, in een blijkbaar ernstig 
bedoeld stukje over onze kunst en nog wat. Ik dacht, dat 
de Redactie in hare opvattingen reeds lang de Rubicon was 
overgetrokken, o f . . . . is de heer Nijholl' alleen achterge
bleven, om nu eene losbandigheid in toepassing te brengen, 
die ik zeer gevaarlijk acht voor den normalen invloed van 
ons orgaan op zijne lezers ? 

Ziezoo, mijn dam is klaar. Ik hoop, dat het beekje een 
andere richting zal kiezen. 

ERNST BRANDING. 

DB RESTAURATIE V A N H E T 
A L H A M B R A . 

Wij lezen in het Handelsblad: Het schijnt in Spanje nu 
werkelijk ernst te willen worden met een oud plan, dat teeds 
tientallen van jaren in behandeling is : de restauratie van 
het Alhambra. Zelfs de opstand op Cuba, die de kolommen 
der Spaansche pers vult met berichten en beschouwingen, 
die de aandacht geheel naar West-Indië richt en een schat 
van geld kost aan het rijk, heeft daarop geen invloed. Telkens 
komen in den laatsten tijd in de Spaansche bladen artikelen 
voor over de noodzakelijkheid, het oude Arabische paleis te 
herstellen en het steeds toenemende verval tegen te gaan. 

Het Alhambra van Grenada is, zooals bekend is, de na
latenschap van een verdwenen volk ; het is het eigendom 
geworden van de geheele beschaafde wereld. Dit volk leefde, 
werkte en ging onder in een klimaat, dat grooten invloed 
had op de producten, die het naliet. Eu het is alleen maar 
te bejammeren, dat de Spanjaarden tot rentmeesters van 
die nalatenschap zijn aangewezen. Zeker, ze zijn trotsch op 
het stuk geschiedenis, dat zij zoo gaarne tot de „Historie 
van Spanje" rekenen, al werd het door de Spanjaarden van 
dien tijd ook geschreven met vuur en bloed. Maar zij too-
nen die trotschheid niet door zorg voor de overblijfselen 
uit dat tijdperk. 

Een enkele maal heeft de Spaansche regeering haar veto doen 
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hooren. Deu minister Canovas is het te danken, dat de beide 
torens, de overblijfselen van het in den stadsmuur van Zamora 
ingebouwde oude paleis gespaard zijn ; de torens van wier 
tinnen eenmaal Dona Uraca den Cid Campeador het beroemde: 
afuera, afuera, Rodrigo! — (terug, terug, ltodrigo!) toeriep. 

Aan de zorg der kunstlievende infante Isabella, de dochter 
der koningin van dien naam, is het herstel van het Alcazar 
te Segovia te danken, het oude koningsslot, dat kort na I860 
geheel afbrandde en thans weder met al zijn beeldhouwwer
ken en verguldsels is gerestaureerd. En ook het Alcazar van 
Karei V te Toledo, dat in 1886 door brand vernield werd, 
is weder opgebouwd voor staatskosten. 

Maar het Alhambra van Grenada is nog steeds een bouw
val. Tijdens de regeering van Isabella II werd het wonderwerk 
van Arabische bouwkunst nog eenigermate beschermd; de 
Koningin stelde zelfs een deel van haar inkomen voor het 
onderhoud beschikbaar. Doch dat bedrag was te klein om 
aan een restauratie te kunnen denken. # 

Van de voorname bewoners van Grenada is ook niets te ver
wachten. Er wonen in de oude stad nog afstammelingen van wel 
dertig of veertig families, wier stamvaders deelnamen aan de 
verovering van Grenada. Maar dien roem te herdenken in de 
schaduw van het Alhambra, komt niet bij hen op; zij schijnen 
het bestaan van den burcht van Grenada vergeten te zijn. 

Eén man is er echter in het oude Grenada, wiens hart 
warm klopt voor het wonderschoone Alhambra ; en dat is 
Fernando Perez del Pulgar, graaf de las Infantas. Ook hij 
is een afstammeling der ridders, die streden tegen de Mooren. 
Zijn voorvader, ook een Fernando Perez del Pulgar, wist te 
paard en alleen, in de stad Grenada door te dringen en stak 
er de groote moskee in brand, na een op zijde gedrukt Ave 
Maria op de hoofddeur gespijkerd te hebben'. 

Zijn nazaat, een ijverig lid der liberale partij, wier ver
tegenwoordiger hij in de Cortes is, heeft zijn geheele liefde 
gegeven aan het grootsche denkbeeld : de restauratie van het 
Alhambra. Ondanks zijn uitgebreide betrekkingen en zijn 
onuitputtelijken ijver heeft hij totnogtoe zijn voornemen niet 
ten uitvoer kunnen brengen. 

Eens was hij de vervulling schijnbaar zeer nabij. Dat was 
in 1890, toen de onlangs overleden José Zorilla, het hoofd 
der romantische school in Spanje, te Grenada tot dichter 
werd gekroond. Bij die gelegenheid was al wat in Spanje de 
kunst lief heeft te Grenada bijeen ; en opgewekt door een 
geestdriftige redevoering van Don Fernando Perez beloofden 
allen, krachtig te zullen medewerken om het Alhambra te 
doen herstellen. 

Maar het ging met die belofte, zooals het met vele andere 
gaat, in en buiten Spanje. En toch was onder die eedgenooteu 
de tegenwoordige minister-president Canovas del Castillo, 
wiens macht groot genoeg is om een geheel nieuw Alhambra 
uit den grond te doen opstijgen. 

Al wat de graaf de las Infantas heeft kunnen gedaan krij
gen is, dat een jaarlijksche bijdrage werd toegestaan voor het 
onderhoud. Die som is te weinig om te leven en te groot 
om te sterven. Zij vergunt den architect Mariano Contreras, 
den directeur van het Alhambra, te zorgen dat het gebouw 
niet tot puin valt. Maar van goed restaureeren, het gebouw 
opnieuw tot glans en heerlijkheid brengen, opdat het een 
waardig monument uit Spanje's historie worde, is met die 
som geen sprake. 

Steeds maakt Contreras nieuwe ontwerpen, met becijferin
gen van de kosten : want de regeering te Madrid zou zoo 
gaarne voldoen aan den hartewensch van den graaf de las 
Infantas. Maar de ontwerpen en de becijferingen worden 
gelegd bij de vorige ; en de toestand blijft dezelfde. 

De oorzaak hiervan is niet te zoeken in de groote kosten. 
Contreras, die een jarenlange studie van het onderwerp heeft 
gemaakt, en dien men vaak als lijder aan een Alhambrn-
monomanie pleegt voor te stellen, raamt die kosten op IJ 

millioen pesetas. Een enkel modern pantserschip kost 15 
maal meer . . . 

Maar de oor/aak moet gezocht worden bij den tegenstand 
der Academie voor Wetenschappen te Madrid. Dat eerbied
waardig lichaam, samengesteld uit oude romanschrijvers, en 
waarin een geleerde naar Europeesohe opvatting niet op zijn 
plaats zou zijn, adviseert telkens opnieuw tegen de restau
ratie. Want de heeren meeneu : „dat de verbleekte kleuren, 
de oude muren en poorten, de blootgelegde fondamenten uit 
een archeologisch oogpunt veel meer waarde hebben dan 
ze na de restauratie zouden hebben." 

Volkomen terecht heeft Contreras in een brochure over 
de //Restauratic van het Alhambra'' die zienswijze bestreden, 
met de opmerking, dat het Alhambra niet bestemd is een 
studieveld voor een doziju oude heeren te vormen, maar dat 
het prachtige bouwwerk bewaard moet worden voor de be
wondering van een geheel volk, niet alleen thans, maar ook 
in de toekomst, als de oude heeren der Academie lang hun 
oogen zullcu gesloten hebben. Als de stelling dier Academi-
ciens wordt aangenomen, is de kans groot, dat het Alhambra 
den een of anderen dag ineenstort, en dat over eenige jaren 
nog slechts een puinhoop de plaats aanwijst waar het//pronk
juweel der Mooren" heeft gestaan. 

In ziju brochure ontwikkelt Mariano Contreras tevens de 
plannen voor een geheele restauratie, in verband met de 
middelen, die daarvoor beschikbaar zouden kunnen gesteld 
worden. 

Hij wil eerst zorgen voor het behoud van het bestaande; 
dan de in 1892 uitgebrande deelen weder opbouwen, vooral 
de Salie de la Barca, het meesterstuk der Arabische bouw
kunst en decoratiekunst, waarvoor hij 150.000 tot 200.000 
pesetas denkt noodig te hebben. En eindelijk de groote 
restauratie ter hand nemen, het bouwwerk herstellen in den 
toestand, waarin het zich bevond in 1492, toen de Span
jaarden Grenada veroverden. 

Daartoe behooreu zeer omvangrijke werken : het herstel 
der dakbedekkingen, en van de mozaïeke wanden (Azulejos); 
de geheele vernieuwing van een vijftal totaal vervallen ver
trekken ; het wederopbouwen van de muren en torens, die 
in de Cuesta de los Muertos en in het Darro dal zijn geval
len ; en de restauratie van de Alkazaba, die door de Plaza 
de los Aljibes van het eigenlijke Alhambra gescheiden is. 

Deze brochure wordt door de geheele Spaansche pers 
ernstig besproken. 

En de gunstige oordeelvellingen, die allerwege over de 
nauwkeurige en zaakkundige uiteenzettingen van Mariano 
Contreras worden vernomen, geven grond tot de hoop : dat 
het in Spanje eindelijk ernst zal worden met de plannen 
tot restauratie van het Alhambra. 

Onderstaande motie brengen wij gaarne ter kennis van 
onze lezers, niet twijfelende of de strekking er van zal in 
alle kringen instemming vinden. 

z/De vergadering, op u i t n o o d i g i n g van de 
//Afdeeling Amsterdam der Vereeniging van Neder-
z/landsche Patroons „ B O A Z " aan den avond van den 
,19den December gehouden, spreekt als hare overtuiging 
„uit, dat de Pcnsioneeriug der werklieden en daarmede 
„gelijk gestelden, „ m i s l u k t a l s z ij is b ij 
„ i e d e r e p o g i n g l a n g s d e n weg v a n p a r 
t i c u l i e r i n i t i a t i e f , " zoo spoedig doenlijk 
„eene wettelijke regeling behoeft, en wenscht, dat ieder, 
„die kan, daartoe meewerke, vergadering belegge en 
„adhaesie betui^e, opdat deze roepstem algemeen worde/ 

Amsterdam 1895. 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T Sc Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN.. H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , II. E L L E N S E N C . W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
II. G. J A N S E N , W E T E R I N G S C H A N S 145 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 

G E N O O T S C H A P . 

1°. De volgende week zal een begin gemaakt worden met 
de terugzending der ingekomen antwoorden op de prijsvragen 
1895. 

2°. De tijd van inlevering der antwoorden op de schets
prijsvraag voor een //Bloempot-standaard," is bepaald op 
Maandag 24 Februari e.k., uiterlijk 's middags 12 uur. 

3n. De termijn van inlevering der antwoorden op de eere
prijsvraag voor een „Bibliotheekgebouw," blijft vastgesteld 
op Maandag 2 Maart e.k. uiterlijk 's middags 12 uur. 

Namen* het Bestuur, 
De 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 . " 

1033STE G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N 

19 F E B R U A R I 1896. 

I mi 
i|E vergadering wordt geopend door den heer 

J . A . v. d. Sluijs Veer, die mededeeling doet, 
dat de Voorzitter van het Genootschap ver
hinderd is dezen avond het presidium te 
voeren. 

De notulen der vorige bijeenkomst worden niet voorge
lezen, daar de le Secretaris eveneens verhinderd is de 
vergadering bij te wonen en deze de notulen der vorige 
bijeenkomst, hem door den 2en Secretaris toegezonden, in 
zijn bezit heeft. 

Hierna wordt de heer J . Visser geïnstalleerd; de heer 
Th. A . H . van Harderwijk, eerst naderhand ter vergadering 
komende, wordt mede met eenige toepasselijke woorden wel
kom geheeten en de belangen vau het Genootschap 
worden hem ten zeerste aanbevolen. 

De heer J . van Straaten, moet tot zijn leedwezen zijne 
bijdrage tot een volgenden keer verdagen, daar de daarop 
betrekking hebbende collectie platen zoomede die der kunst-

VOORWAARDEN VAN HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN M E T 
TECHNISCH GEDEELTE WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN A A N A L L E L E D E N V A N HET GENOOTSCHAP. DE J A A R L I J K 
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N „ 10.— 
, B U I T E N L E D E N EN ASPIRANT L E D E N „ 7.5o 

beschouwing door bijzondere omstandigheden nog niet hier 
aanwezig waren. De heer Jos. Cuypers verkrijgt nu het 
woord en is zoo welwillend een causerie te houden over de 
terra-cotta-industrie. 

Het kwam den heer Cuypers wenschelijk voor, in de te 
bouweu kerk te Haarlem baksteen in den meest uitgebreiden 
zin te gebruiken, en alzoo ook terra cotta toe te passen. 
Op een reis door Engeland zag spreker vele toepassingen 
daarvan, hoewel het echter vooral ook in Londen slechts bij 
imiteeren van zandsteen blijft. Een als techniek belangrijk 
bouwwerk werd het paleis van Justitie te Birmingham ge
noemd, waar van binnen geel en van buiten roode terra cotta 
was gebruikt. 

Spreker vond het echter veel zaakrijker de fabriek zelve 
te gaan bezichtigen en gaf hierover eenige bevindingen weer. 
Zorg is de goede kleur te verkrijgen, waarvan men vooraf 
niet zeker is In den regel worden de steenen, die verglaasd 
worden, tweemaal gebakken. Op de fabriek worden de tee
keningen, die van H.H. Architecten ontvangen worden, eerst 
7 ü 8 ° / 0 vergroot, daar de prolillen niet berekend zijn op 
de krimp 

Een terra-cottafabriek werkt voorts met klei uit ver
schillende streken, in Duitschland waren er zelfs, die uit 
Spanje de klei ontvingen. Een der belangrijkste fabrieken 
hier te lande was die van den heer Martin te Zeist. Onder
wijl circuleerden verscheidene platen van terra-cotta-toepas-
singen, vooral een groote collectie schoorsteenmantels. 

De waarnemende voorzitter bracht den heer Cuypers dank 
voor deze belangrijke causerie, waarna vervolgens circuleer
den verscheidene platen uit L'art pour Tous in het bizonder 
die, welke het werk der leerlingen van de Ecole nationale 
des Arts décoralifs voorstelden. Ook voor deze kunstbeschou
wing werd den heer Cuypers dank gebracht. In de vragenbus 
werd de volgende vraag gevonden : 

Is er eenige grond voor de opvatting, dat zinken dakven
sters (zoogen. oeils-de-boeuf) als roerende goederen mogen 
worden beschouwd ? Het onlangs door den huurder — bij 
het verhuizen medenemen van een drietal dezer versieringen, 
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met achterlating van even zoovele gaten in het dale, doet 
zien, dat hieromtrent verschil van meening bestaat. 

Als toelichting diene, dat bedoelde artikelen volgens de 
eischen van het werk «los en vast" waren opgehangen, maar 
niettemin een organisch geheel met het architectonisch om
hulsel van het huis uitmaakten. 

Deze vraag gaf aanleidiug tot eenige discussie, waarvan 
de slotsom was, dat roerende zoomin als onroerende goederen 
mogen meegenomen worden door iemand, wien ze niet toe-
behooren, doch dat het in 't algemeen aanbeveling verdient, 
om artikelen, die een organisch geheel met het architectonisch 
omhulsel van een huis moeten uitmaken, daaraan ook orga
nisch te verbinden eu niet maar „los eu vast" (lees: los) 
op te hangen. 

Voorts werd medegedeeld, dat op de volgende bijeenkomst 
de keuze der boek— en plaatwerken zal plaats hebben. Niets 
meer aan de orde zijnde werd de vergadering gesloten. 

A. H . ZINSMEISTER, 
ie Secretaris. 

E E N E N ANDER UIT D E GESCHIE
DENIS DER JAPANSCHE KUNST. 

{Vervolg van Bh. 21.) 

E E L overeenkomst met de makimono heeft 
de orihon, bet Oostersche boek. In plaats 

Iu v a n opgerold te worden, is het papier gevou— 
L^^l^w^ wen in den vorm van een harmonica. 
SslSaSSifsall De orihon kan dus geheel geopend worden, 

heeft aan beide zijden een omslag en kan op beide zijden 
bedrukt worden. Gebruikt men slechts ééne zijde, en rijgt 
men de einden van één der kanten aan elkaar, dan ontstaat 
de Japansche boekvorm. 

De orihon is de aangewezen vorm voor het Japansche 
album. 

Naar hun inhoud verdeelt Anderson de albums iu de 
volgende soorten : 

a. Die, inhoudende de werken van één artist, van de leden 
van ééne school of wel van kunstenaars van verschil
lende scholen. 

b. Poëziealbums, calljgraphische overzettingen van verzen 
inhoudende, met de portretten van de auteurs of met 
teekeningen op den tekst betrekking hebbende. 

c. Albums gewijd aan de illustratie van een bepaald 
onderwerp, natuur, land of leven betrelfende. 

d. Albums met practische schetsen ten behoeve van het 
kunst-ambacht Het album is dan als gewoon boek — 
Shomotsit — gebonden. 

e. Albums met copieën. De namen der oorspronkelijke 
schilders worden gewoonlijk aan de copie toegevoegd. 

/ . Albums met gemengde schetsen, die minder in de gunst 
zijn. 

Losse schetsen, om in portefeuille te houden, waren in 
Japan niet bekend. Die, welke nu in Europeesche portefeuil
les zitten, hebben eene bestemming gehad. Veelal dienden ze 
voor eene versiering, Hari maze geheetcn, bestaande uit kleine 
teekeningen van verschillenden vorm, die op tochtschermen 
werden aangebracht. 

De in den aanvang reeds genoemde gahu is de raamschil-
dcrij. De in mijne inleiding aangehaalde „yema" of tempel-
schilderijen hebben gewoonlijk dezen vorm. De voorstelling 
is dan dikwijls meer calligraphisch dan picturaal. Het schrijf-
of schilderwerk wordt uitgevoerd op papier, zijde of hout 
en is omlijst met een rand van verguld papier. De buiten
lijst is van gelakt hout, meermalen met metalen beslag 

Piineel-schihlerwerk komt voor op de verplaatsbare schuif-
paneelen, die de vertrekken van een Japansche woning scheiden. 
De paneeleu der kamers van het keizerlijk paleis te Kioto 

zijn beschilderd door de leidende artisten van alle scholen 
in alle eeuwen. Zoo wordt hier nog werk gevonden van 
Kosé-no-Kanaoka, die in de 9e eeuw den grond legde tot 
de Japansche schilderkunst. 

Muurschilderwerk vindt zeer weinig toepassing, daar in de 
Japansche huizen geen steenen muren voorkomen Een uit
zondering maken soms de tempels en de achterwand van 
het toko no-ma. Gewoonlijk echter wordt dan de versiering 
op papier gepenseeld en daarna op den muur geplakt. 

De beschildering van tochtschermen is a'gemeen verbreid. 
Een goed ingericht huis heeft er vele, dienende tot ver
schillende doeleinden, als het beletten van inkijk of tocht, 
het bevorderen van gezelligheid, het afsluiten enz. 

Van Chineesche afkomst is de tsuitalé, een scherm op 
pooten. Dit scherm bestaat uit een omlijst paneel, aan beide 
zijden versierd. Meer verspreid is de bio-bu, het vouw-
scherm, waarvan het aantal bladen gewoonlijk zes bedraagt, 
welk aantal echter tot vier en twee kan worden teruggebracht. 
Schermen, voor de buitenlandsche markt bestemd, hebben 
gewoonlijk vier bladen. Elk blad bevat een afzonderlijke 
voorstelling, of wel alle bladen bevatten ééne voorstelling. 
Nog een andere versiering der bio-bu bestaat in het straks 
genoemde hari-mazé. Beroemd voor dit soort van werk was 
Toyoharu, de stichter van den Utagawa tak der straks te noe
men volksschool. Een derde soort van schermen is de Natsw 
bio bu. Bij deze bestaat het bovenste gedeelte uit bamboesten
gels, die het licht doorlaten, terwijl het onderste vak 
een beschilderd houten paneel bevat. 

Eindelijk de beschildering der waaiers. De waaier is iu het 
Oosten een onmisbaar voorwerp eu maakte in Japan een deel 
uit der kleeding. Vele en kostbare waaiers hadden de dames 
van het hof en iu het hanteeren van den waaier, evenals 
in de vele waaierspelen, moeten ze zeer ver zijn geweest. 
De veldheer ging ten oorlog met een waaier, een ijzeren, 
den krijgswaaier, die ook zijn dienst als wapen kon doen. 
Een bruidschat zonder waaiers zou iets ondenkbaars zijn 
geweest. De scholier ging ter schole met den waaier, voor
zien van opschriften, op zijne studiën betrekking hebbende. 
Voor den handelaar was de waaier eene uitstekende adver
tentieplaats. De brandweermannen bluschten, zich al maar 
bcwaaiende, het vuur, dat soms halve steden in de asch 
legde. De koelie, die zich geen waaier van waarde kon aan
schaffen, maar voor wien dit nuttige voorwerp nog meer 
onmisbaar was dan voor wien ook, wiegde zich in slaap 
met een palmblad. 

De waaiers worden in twee hoofdgroepen verdeeld, name
lijk : de open waaiers of uchiwa en de vouwwaaiers of ogi. 
Bij den ogi zijn de ribben bf breed en door een zijden draad 
van boven aau elkaar geregen, bf smal en dan met zijde of 
papier overtrokken. De metalen stift, vaarom de ribben 
draaien, is meermalen versierd met een insect, een vogeltje 
of iets dergelijks. Eene variëteit van den ogi is de waaier, 
waarbij de ribben met een gebroken hoek naar buiten wijken; 
de naam er van is Suyéhiro-ogi (wijdeinde ogi.) 

Ivoren en schildpadden waaiers, van lakwerk of ingelegde 
versieringen voorzien, zijn modern en voor export vervaardigd. 

Tegenwoordig worden de beste waaiers in Tokio gemaakt. 
Eindelijk noem ik als laatste uiting der schilderkunst het 
tatoeweeren, in vroeger tijd geliefd bij de Betto's, (stal
jongens) maar sinds de omwenteling verboden. De schoone 
voorstellingen, met het menschel ijk lichaam als ondergrond, 
die de krachtige lichamen der betto's in vroeger dagen te 
aanschouwen gaven, en waarvan het werk van W. Joesl, 
„Tiitowircn" een paar prachtige voorbeelden bevat, zouden 
iemand waarlijk met deze zeer pijnlijke operatie verzoenen 
en het buiten gebruik stellen dezer polychrome menschelijke 
tricotjes doen betreuren. 

(Wordt vervolgd.) 

OVER H E T T E E K E N O N D E R W I J S 

E N H E T A M B A C H T . 

{Vervolg van blz. 21.) 

R is misschien geen enkel vak van handen
arbeid, waaraan meer tijd besteed eu verspild 
wordt, dan aan dameshandwerken ; hoevelen 
zijn er van de dames, die nooit een werkstuk 
maakten, dat slechts geringe aanspraken op 

kunstwaarde kan doen gelden. Eveneens begrijpen velen van 
haar niet, dat ook deze voorwerpen uitingen van kunstgevoel 
kunnen zijn. Ze zien het kunstige der serieuse uitvoering 
voor kunst aan en kennen daaraan dan ook de. kunstwaarde 
van vele voorwerpen. Al zijn het thans ook geen land
schappen met vogels, honden of katten meer, welke in al 
hunne kleurenpracht worden weergegeven, evenmin zijn de 
thans gebruikte versieringen aan eenig goed decoratief begrip 
te kennen. Sporadisch is de invloed van enkele gelukkige 
uitzonderingen merkbaar en de werkkring der vrouw, welke 
wat de inrichting van een huis tot een tehuis betreft waarlijk 
veelomvattend is, wordt nog zelden goed begrepen vervuld. 

Zij toch neemt een werkzaam aandeel in 't kiezen van 
de stofTeering der meubels en van de patronen der behang
sels, van de vloerkleeden en de tinten van het te beschilde 
ren houtwerk; over de resultaten dier keuze kunnen wij 
dagelijks oordeelen en ons ergeren, 't Schijnt dat het gewicht 
van dezen werkkring niet wordt gevoeld en alleen zekere pik-
turale neigingen gewaardeerd en aangemoedigd worden. 

Aan het teekenonderwijs op onze meisjesscholen is de 
taak opgedragen, hierin verandering te brengen door onze 
jonge dames het schoone te doen begrijpen van een arbeid, 
welke haar veelal later zal worden opgedragen, namelijk de 
architect onzer woonkamers te zijn. 

Onze kunst heeft een tijdperk van grooten bloei ge-
keud, waarin het k unsthandwerk een hoogen trap van 
technische volmaaktheid bereikt had. Ik behoef ze 
zeker niet aau te wijzen, die talrijke overblijfselen uit 
een tijd, waarvan wij al'erwege nog de sporen kunnen terug
vinden en waaraan vele handwerken hunne herboorte, was 
't dan ook eerst een klakkeloos namaken, danken. Dit heeft 
zijn nut gehad ; vele technische moeilijkheden zijn overwon
nen, ons Delftsch en Rozeuburgsch Aardewerk, sinidswerk, 
drijfkunst en lederarbeid getuigen dit, en deze technische 
overwinningen banen den weg voor een ieder, die met ernst 
den verloren kunstzin tracht terug te winnen. 

Veel is er veranderd in de laatste 25 jaren sedert Jacob von 
J'alke van een onzer inzendingen op eene wereldtentoonstel
ling schreef: „Hoe is het thans met de HollandscheNijver
heid gesteld ? Waar zien we in zijue afdeeling op onze 
wereldtentoonstelling de mededingers der eens zoo talrijke 
en kunstvaardige fayence fabrikanten van Delft en andere 
plaatsen ? Waar zijn de opvolgers dier goudsmeden, hout-
snijwerkers en meubelmakers? 't Heeft er veel van dat, „wel 
mijnheer een goede rekenmeester is gebleven, maar den lust 
heeft verloren voor artistiek en en scheppenden arbeid." 

Ik wensch niet door te gaan met wat hij verder schrijft; 
t zijn harde waarheden, welke we thans zelveu erkennen 

en voelen en waardoor de overtuiging gekomen is, dat de 
hand aan den ploeg geslagen moest worden, ofschoon de 
voren dieper hadden kunnen en moeten zijn, wilde men van 
de uitgezaaide korrels meerdere vruchten hebben gezien. 
Als een der middelen tot verbetering werd het teekenonder
wijs meerdere aandacht waardig gekeurd en door onze Regee
ring en volksvertegenwoordiging wetten samengesteld, welke 
dit onderwijs moesten verbeteren. H . E . 

{Wordt vervolgd) 

PRAATJES O V E R A L L E S E N N O G 
W A T . 

Aan Ernst Branding! 

K heb Uw protestje tegen mijn praatjes niet zonder 
verbazing gelezen en mij dunkt, ik heb daarvoor 
reden te over. U zegt, dat ik blijkbaar de zeer las
tige taak op mij heb genomen, om den arbeid van 
Viollet-le-Duc in een scherp licht te. stellen, en dat 

die poging, bij de verwarring, die er omtrent het streven 
van dien man bestaat, loffelijk genoemd kan worden. Uit 
dezen aanhef moet ik opmaken, dat gij met den arbeid van 
Viollet-le-Duc bekend zijt, anders kondt ge mijn taak niet 
lastig noemen en evenmin kondt ge, in het tegenovergesteld 
geval weten, dat er omtrent zijn streven verwarring bestaat. 
Ook volgt er dadelijk uit, dat ge van de veronderstelling 
uitgaat, dat ik den arbeid van Viollet-le-Duc waardeer 
en dat ik zal hebben getracht hem te begrijpen, want 
anders, niet waar, zou ik geen poging gaan wagen om zijne 
denkbeelden in een helder licht te zetten en de genoemde 
verwarring te doen ophouden. Dit nu aangenomen, is het 
mij onverklaarbaar, hoe ge er toe hebt kunnen komen, de 
uit mijne praatjes geciteerde zinnetjes te gaan ontleden. 
Nog minder duidelijk is het mij in dit geval, hoe ge naar 
mijne praatjes als lezenswaardige artikelen kunt verwijzen. 
Hebt ge ooit de dwaasheden, die ik den opgevoerden persoon 
in mijne stukjes laat uitspreken, in Vioüet- le -Duc's werken 
gevonden ? Zoo ja, geef mij dan eens op, waar ge ze hebt 
aangetroffen. Zijn de, als hooge wijsheid verkondigde, maar 
bij de minste ontleding blijkbaar vooze zinnen, die mijn man 
geeft als antwoord op de vragen van zijn tegenpartij, nog 
niet doorzichtig hol genoeg, om U ervan te overtuigen, dat 
ik hier geene meeningen verkondig, laat staan mee
ningen van Viollet-le-Duc, wiens werken U immers bekend 
zijn ? Hoe is het bij den hemel (ge gelooft immers aan 
den hemel, ge spreekt zooveel van het al-goede) hoe is het, 
zeg ik, bij den hemel mogelijk, dat ge één oogenblik in 
den waan hebt verkeerd, dat hier ernst in het spel was. 
Ge hebt gelijk dat mijn doel was de meeningen 
van Viollet-le—Due in een helder daglicht te stellen, 
maar van den opzet, dien ge voor onduidelijk uitmaakt, 
hebt ge niets begrepen. Ik heb gezegd, dat Viollet-le-Duc 
een verouderd stelsel van kunsttheoriën omver heeft gehaald 
en opdepuinhoopen daarvan een nieuwen tempel heeft gesticht, 
waarin der menschelijke rede haar plaats werd aangewezen. 
Vóór ik nu wilde overgaan tot de bezichtiging van dien 
tempel, heb ik een zwakke poging gewaagd, om dat 
verouderde stelsel eerst weer op te richten, met het doel, 
het verschil tusschen beide zooveel te duidelijker te doen uit
komen. Ik heb daartoe, tusschen mijn zinnen door, twee 
personen opgevoerd, waarvan de een, blijkbaar een bewonde
raar van Viollet-le-Due's werken, den ander dwaasheden 
laat zeggen, door hem vragenderwijs tot verschillende om
schrijvingen uit te lokken. En die dwaasheden noemt ge 
lezenswaardig, en ik, die ze op dc kaak stelde, mij noemt 
ge een achtergeblevene, wiens losbandigheid ge een gevaar acht 
voor den normalen invloed van ons orgaan op onze lezers . . . . 
Waarde Ernst Branding, is het U ernst of drijft ge korts
wijl, bf was de invloed, die U beheerschte bij het schrijveu 
van Uw protestje, zelf abnormaal. 

Ik wil thans eindigen, ook met mijn praatjes. Ge hebt mij 
ontijdig het werk uit de handen genomen, ik leg U dus in volle 
vertrouwen mijn taak op de schouders, een taak van wier last ge 
zoo terecht overtuigd zijt en die ge, ik twijfel er geen oogenblik 
nan, tot een goed eind zult brengen. Ruim dus gerust Uw 
dam weer op, en laat Uw beek de mijne, vervangen. Ik zal, 
als wandelaar aan haren oever, haar weg trachten te volgen 
en mij spiegelen in haar stroom. Wanneer de dorst mij 
kwelt, dan zal ik mij laven aan hare heldere gave, die ge 
zult voeren tot aan hare bestemming, den grooten open oceaan, 
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waar we elkaar zullen terugvinden. En op onzen weg daarheen 
zullen we den blik rondom ons slaan, niet waar, om de wereld
orde, die ge zoo terecht aanhaalt, tc aanschouwen en nader te 
leeren kennen, ten einde onze reis te maken tot een stuk levens, 
dat ook voor later de diepe sporen van zijn zijn in ons 
gemoed zal hebben achtergelaten. 

C. W. N . 

P A P I E R S T U C . 
De firma Bennewitz & Co. exposeert thans in de Kalver-

straat bij de munt eenige van papierstuc vervaardigde arti
kelen, waaronder een schoorsteenmantel in Moorschen stijl 
en een stuk gevelbekleeding de aandacht trekken. 

Voor decoratieve doeleinden is dit materiaal uitnemend 
geschikt, getuige „Oud Holland" op dc tento nstclling van 
het vorige jaar, waar alle baksteenen gevel-nabootsingen, 
van papierstuc waren vervaardigd, die, beter dan eeuig 
ander materiaal, bestand bleek tegen den invloed van het weder. 

Wat de samenstellende deelen zijn van dit materiaal, is 
vermoedelijk het geheim van de firma; zeker is het dat 
alle relief er zeer goed in weergegeven kan worden, terwijl 
menigmaal van afgietsels naar ornameuteele details, waarvan 
duplo's gewenscht werden, deze even spoedig in dit mate
riaal werden verkregen als in gips, terwijl buitendien nog 
het voordeel er aan verbonden was, dat veel lichter, ster
ker en handelbaarder reproducties verkregen werden, dan 
in gips het geval zou zijn. 

De lichtheid van het materiaal en de gemakkelijke spij-
kerhoudendheid deden het voor dergelijke bekleedingen een 
uitmuntende imitatie zijn. 

De platen steen, voor die groote gevels gebruikt, waren 
van drieërlei soort, van klein, midden en groot soort steen. 
De grootste soort waren bestemd om die gevels natebootsen, 
die van reuzenmoppen waren opgetrokkeu, zooals o.a. het 
huisje, door het werkvolk de kerk genoemd, door het pu
bliek het huisje van Maarten van Rossum, doch dat in 
waarheid noch het een, noch het ander was, doch alleen een 
gebouwtje, dal zoodanig was in elkander gezet, dat het 
verschillende fragmenten uit het huis van Maarten vau 
Rossum kon bevatten. 

Eenmaal een afgietsel genomen, naar een deel van den 
gevel te Nijmegen, werden de platen daarnaar gemaakt en 
vervolgens naast elkander geplaatst, zoo, dat het verband 
doorging. De voegen der platen ouderling werden dan later 
bijgewerkt. 

Een eigenaardigheid en waarover vele vakmannen zich 
vermaakten, was de totale afwezigheid van verband bij de 
hoeken der gebouwen, tengevolge van het voortgezet ver
band van een middenstuk, naar de hoeken, zonder dat daar 
driek'esoors werden nagebootst. Doch dit was een klei
nigheid, die door het publiek niet werd opgemerkt. 

Behalve deze stcenen platen, waren alle profielen van dit 
papierstuc vervaardigd, waarin de voegen, bij natuursteen 
in gebruik, getrouw waren nagebootst. 

Het stuk baksteenwerk-imitatie, met kozijntje en boogje 
daarboven, thans uitgestald, geeft dan ook een getrouw beeld 
van de techniek, die in „Oud-Holland" werd toegepast. 

Zooals ook hier zichtbaar is, werden ook in O . - H . de 
luiken afgehangen (?) aan gesmeed-ijzeren hengsels van 
papierstuc. 

Door de toepassing van dit materiaal zag het stedeke er 
eenigen tijd geheel wit uit, dat later met behulp van den 
schilder in de kleuren van het materiaal werd bijgewerkt. 

Wat de toepassing van dit materiaal betreft bij den 
gewonen huishouw, zouden wij deze firma in overweging 
willen geven te streven naar betere typen van lijstwerken, 
bekleediugen etc, overtuigd als we zijn, dat nog genoeg 
navraag naar dit materiaal zal blijven bestaan, om ook in 
die richting — al is deze niet de onze — eene verbetering 
in den vorm te motiveeren. 

B E 11 I C H T E N . 
— Door het Bestuur van de Maatscliij- „Arti et Amici-

tia" is een geschrift in het licht gegeven, waarin het zich 
verdedigt tegen de beschuldiging van verkeerd financieel 
beleid, vooral met betrekking tot den verkoop der his
torische galerij. 

— In de zalen van Arti is eene tentoonstelling geopend 
van het werk van den kunstschilder H. W. Jansen, be
stuurslid der Maatschappij. 

— De St. Ct. van gisteravond bevit een benoeming, welke 
reeds bij de behandeling der Staatsbegrootiug in uitzicht was 
gesteld. De heer A. Huet is benoemd tot hoogleeraar aan 
de Pol. school, en heeft daarmede zitting gekregen in den 
Raad van Bestuur dezer instelling. 

Deze benoeming zal door de tallooze oud-leerlingen en 
leerlingen van den hoogst bekwamen docent, zeker inet vreugde 
worden vernomen. Maar ook buiten dien kring zal men het 
op prijs stellen, dat de Regeering, zij het ook laat, een einde 
heeft gemaakt aan een miskenning, welke de opvolgende 
ministers niet tot eer heeft gestrekt. En deze miskenning 
was te pijnlijker, waar maar al te veel reden bestond, haar te 
beschouwen als een uiting van het streven om de „officieele 
wetenschap" te huldigen. 

De heer Huet heeft het alleen-staan, het hebben van een 
ander oordeel dan anderen, zooveel jaren moeten boeten met 
het gemis van deu hem toekomenden rang, dat er voor hem 
bijna een onderscheiding in lag te worden achtergesteld. 
Iu menig opzicht is er daarom aanleiding, meer de Regeeriug 
dan den heer Huet geluk te wenschen met deze benoeming. 

A. C. 
— Blijkens een thans ontvangen officieel bericht zijn, 

ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Fran-
sche Instituut, de heeren Prof. Kern en De Goeje, corres
pondenten van de „Académie des Inscriptions et Belles-lettres," 
Dr. P. J . H. Cuypers en Prof. Leenhoff, correspondenten 
van de „ Académie des Beaut-arts," benoemd tot Commandeur 
en Officieren der orde van het Legioen van Eer. 

Gevolgen van den revolutiebouw. — Iu de Verlengde 
Kinkerstraat, te Nieuwer-Amstel, zijn, zooals het Vkidgbl. 
meedeelt, zeven huizen afgekeurd en is de paar bewoners, 
die er nog pas inwonen, want het zijn nog nieuwe huizen, 
aangezegd de woningen te verlaten, omdat zij bouwvallig 
zijn. De achtergevel met de bouwmuren zakten zóó weg, 
dat de bouwpolitie de huizen afkeurde. 

Op den hoek van de Borgerstraat en de Nicolaas Beetsstraat 
staan ook zes huizen, die wel 20 c.M. overgezakt zijn. Een 
metselaar is vier dagen aan 't werk geweest, om de stijlen 
van de deurkozijnen recht te zetten, die 6 c M . uit 't lood 
stonden. Een schutting is er voor geplaatst, opdat het publiek 
niet zou kunnen zien, wat er gebeurde. Daar mag de bouw
politie ook wel eens naar gaan kijken, voordat ze instorten' 

ARCHITECT URE. 
A M O N T H L Y M A G A Z I N E O F A R C H I T E C T U R A L A R T . 

Een architectuur-maandblad, van Cosmopolitische strek
king, vol teekeningen, lichtdrukken en opmetingen, is on
langs verschenen onder b.s. titel. 

In een //architectural outlook" worden architecten, artis— 
ten, schrijvers over architectuur en kundige ambachtslieden 
uit geheel Europa uitgenoodigd, mede te werken, en hnnne 
bijdragen te richten aan den redacteur te Londen. 

„We want the Cosmopolitan culture, Comprehension and 
^Cooperation which can only result if the architects of France, 
;/of Germany, of Italy, Spain, Austria and Russia, join hands 
//with the architects of England and America, already con
cerned by promise or performance, in the production of 
//this work. Europe will be architecturally illustrated as 
//Europe has never been illustrated; and only Europe can do it". 

Hoewel Nederland hierbij niet genoemd is, vermoeden wij, 
dat ook Nederlandsche medewerking niet versmaad zal worden. 

TECTUR 
ORGAAN V H GENOOTSCHAP 
RCHITECTURA ET AMICITIA 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N O T &. Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T I L J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C. W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
H . G. J A N S E N , ' W E T E R I N G S C H A N S 145 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

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

1°. De 1034e Gewone Vergadering zal gehouden worden 
in het Genootschapslokaal „Auiericau Hotel," Leidscheplein 
op Woensdag den 4en Maart 1896, des avonds ten 8 uur. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Lezing van den heer J . van Straaten, over //Landbouw

kundige ontwerpen," toegelicht met teekeningen. 
c. Kunstbeschouwing. 
d. Keuze van boek- en plaatwerken voor den leescirkel. 
2°. De penningmeester brengt ter kennis, dat hij deze 

week zal overgaan tot het innen der jaarlijksche contributie 
van buitenleden en kuustlievende leden en over het 1ste 
halfjaar van de contributie van gewone leden. 

3°. Op de schets-prijsvraag voor een ,/Bloempotstandaard" 
zijn ingekomen 15 antwoorden, onder de volgende motto's: 

1. Vogel. (Geteekend.) 
2. Kerven. 
3. Arvee. 
4. C. 
5. Clivia. 
0. Plant. 
7. Palm en P (Geteekend). 
8. Rika. 
9. Hout. 

10. Stabiel. 
11. Bloem. 
12. Klimopblad. 
13. Klimop. 
14. Masqué. 
15. Eenvoud. 

De teekeningen zijn in het Genootschapslokaal tentoon
gesteld. De uitslag der beoordeeling zal op de vergadering 
van Woensdag a.s. worden bekend gemaakt. 

Het ontwerp onder motto „Ideeën" is na den vastge-
stelden tijd ingekomen en moet dus buiten bcoordeeling 
olijven. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A X 11 E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K 
S C H E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N / 12.— 

„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N „ 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N „ 7.50 

4°. De tijd van inlevering der antwoorden op de prijs
vragen voor een „Algemeen Bibliotheekgebouw" en voor 
„Twee Arbeiderswoningen in een Blok," is bepaald op Maan
dag 2 Maart 1896, uiterlijk 's middags 12 uur. 

5°. De terugzending der ingekomen antwoorden op de 
prijsvragen 1895 zal de vo'gende week geschieden. 

6°. De kalender 1896 is aan H.H. Leden toegezonden. 
7°. In het Genootschapslokaal ligt ter inzage het regle

ment voor de dit jaar te Barcelona te houden algemeene 
tentoonstelling van schoone kunsten en van kunst-industrie. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

PAUL J. DE J O N G H . 

E E N E N A N D E R U£T DE GESCHIE
DENIS DER J A P A N S C H E KUNST. 

[Vervolg van Btz. 32.) 
E geschiedenis der Japansche schilderkunst is 

die der elkaar opvolgende of tegelijk wer
kende schilderscholen. Men hechte aan het 
woord schilderschool niet de beteekenis, die 
we er in de Westersche kunst aan geven. 

Een Japansche Schilderschool heeft als kern eene familie-
regeering, hetgeen wil zeggen, dat de grondvester der 
school tevens is de stamvader der elkaar opvolgende leden. 
De kunst gait dus over van vader op zoon en bij gebrek 
aan nakomelingen treden schoonzoons in de rij of aan
genomen kinderen. Deze, voor ons eenigszins vreemde, in 
stelling moet ons niet verwonderen. De hooge bloei der 
kunst-ambachten in het Oosten berust op hetzelfde beginsel ; 
bepaalde ambachten blijven tientallen, ja honderdtallen van 
jaren in dezelfde familie; alle vakgeheimen erven over 
van ouder op kind, en eene in hat Westen ongekende vaardig
heid is het gevolg. 
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Volgens een oud geschrift zou in de vijfde eeuw 
een Chineesch schilder, Nanriu, naar Japan zijn geko
men en van den Mikado den titel vau Yamato-Yéshi 
(schilder van Japan) hebben verkregen. Volgens eene andere 
opvatting zoudeu de Japanners in de 6e eeuw, met de 
invoering van het Boeddhisme, keunis hebben genomen van 
de kunst der Koreanen en Chineezen op grafisch en kunst-
ambachtgebied. De eerste kunst zou dus van Boeddhistischen 
oorsprong zijn en als grootste vertegenwoordiger dezer 
richting wordt genoemd Yo-fuku, eeu Koreaansch 
artist uit het begin der 9e eeuw tijdgenoot van den 
beroemden Roeddh. priester Kobo-Daishi. De schilderkunst 
zou dan die drie eeuweu in handen zijn gebleven vau vreem
delingen, tot in het midden der 9e eeuw een Japanner 
van groote verdienste, Kosé-no-Kanaoka, opstond, die als 
de eerste Japansche meester van het penseel wordt vereerd 

Kauaoka zou hebben uitgemunt iu het schilderen van 
landschap, figuren en paarden. Men beweert, dat enkele nog 
bestaande werken van zijn hand, den grooten roep, die van 
hein uitging, bevestigen. Hij en zijne volgelingen, die 
tot in de 15e eeuw hun invloed doen gelden, vertegen
woordigen iu hoofdzaak de B >eddhistische richting, en 
sluiteu zich dus meerendeels aau bij de eerste, door vreem
delingen gestichte school, namelijk de Boeddhistische. 

Maar naast deze Boeddhistische school vormde zich in Japan 
een tweede, de Chineesche school, die haar heil zocht in de 
navolging der groote Chiueesche meesters der Tang-dynastie. 

Daar echter beide schilderscholen van uit China in Japan 
zijn ingevoerd geworden, gelijktijdig hun invloed hebben 
doen gelden en huu werken tot op hedeu hebben nagelaten, 
is het niet ondienstig op het verschil in opvatting en uit
voering te wijzen. 

De Boeddhistische kunstenaar zoekt naar decoratief effect. 
Hij is, wat iu het Westen de verluchters waren. Goud en 
kleur, rijke omgeving, conventioueele opvatting, eenvoudige 
strenge teekening kenmerken zijne werken. Van vrije behan
deling van onderwerp of uitvoering is geen sprake. Boeddha 
eu zijne volgelingen, huu waudel eu leven en heiligwordiug 
en de straffen en pijnigingen, den ougeloovigen eu onwilligen 
opgelegd, vormen het steeds wederkeerende thema. In enkele 
omlijning en harmonieus Oostersch kleurenspel worden deze 
onderwerpen in beeld gebracht. 

Daarnaast staat de Chiueesche kunstenaar, die zijn 
kracht zoekt in calligraphische behendigheid en met de 
handige penseelstreek de toepassing van enkele locale tinten 
verbindt, om het leven van grooten en geleerden te ver
eeuwigen. 

Is alzoo de Boeddhistische kunstenaar verluchter, de Chi-
neesche is kunstschrijver. 

Beide richtingen vonden in Japan toepassing cn beston
den naast elkaar, tot in de elfde eeuw eene nieuwe schilder
school zich ontwikkelde, de Yamaio riu of Japansche school. 

De Yamato-sehool behandelde in tegenstelling met de 
Chiueesche eu Boeddhistische iuheemsche onderwerpen. Daar
door is zij voor het nageslacht van onberekenbare waarde 
als vertolkster der zeden en gewoonten uit den lang ver 
vlogen tijd. Ze werd gesticht door Fuji vara no Motomitsu, 
wiens nakomelingen de traditiën hunner richting tot op den 
dag van heden hebben voortgezet. 

In de dertiende eeuw veranderde de Yamato-school van 
naam, door toedoen van een der beste vertegenwoordigers der 
richting, Tsunétaka, ondergoeverneur der Provincie Tosa en 
van af dien tijd spreekt men van de Tosa-school, vmarmede 
dan bedoeld wordt de nationale Japansche schilderschool. 
De calligraphische behendigheid der Chiueesche richting 
wordt bij de Tosa school gemist, de kleur aardt naar de 
Boeddhistische werken, maar is harder, de gebruikte pen-
seelen zijn fijner dan die van een der andere scholen. De 
voorstellingen krijgen daardoor iets gemaakts en herinneren aan 
de miniatuur portretten op porceleiu. Hel inenschelijk figuur 
heeft iets popachtigs, gevolg van het steeds betreden van 
denzelfden weg, zonder tot de natuur terug le keeren. Toch 
konden dezelfde schilders, die deze stijve voorstellingen 
op doek brachten ook prachtige natuurstudies leveren, evenals 
frissche origineele schetsen. Een nieuwigheid bij het teekenen 
van interieurs was de zoldering te laten vervallen en door 
een paar wo'ken te vervangen. De onderwerpen, door de 
Tosa-school iu beeld gebracht, omvatten : illustraties van 
gedichten, voorvallen uit het leven van geleerden, priesters 
en helden, de hofhouding en omgeving van den Mikado euz. 
Verder waren geliefd schetsen van paarden, vogels en bloemen, 
soms ook wel duivelsche voorstellingeu of boertige kluchten, 
die echter tot de uitzonderingen behooren, maar in de 19e 
eeuw Hokusai en Kiosai hebben geïnspireerd bij hunne 
meesterlijke penseelteekeningen. 

Eene richting, die zich tusschentijds had baan gebroken 
en ook tot in onzen tijd hare aanhangers telt, is het cari— 
catuur-teekeuen, Toba-yé. De eerste vervaardiger van cari-
caturen was Toba-Sójó, een priester, die met de teekenstift 
de officiëele feilen op de kaak stelde. Een bepaalde school 
is het Toba-yé echter nooit geweest. Elk schilder, die zich tot 
hekelen geroepen voelde, heeft op zijn tijd aan het caricatuur 
geofferd en het toppunt in dit genre is op het einde der 
17e eeuw bereikt door Ittcho. Kenmerken van het Japansche 
caricatuur zijn : overdreven omvang van het hoofd, beperking 
van den neus tot een paar stippen en het verlengen der 
ledematen naar verkiezing. 

Door de opkomst en bloei der Tosa-school, geraakte de 
Chineesche schilderwijze (de calligraphische kunst) meer en meer 
op den achtergrond, totdat in de 14e eeuw de zin voor de 
kracht en schoonheid der Chineesche opvattingen opnieuw 
aanwakkerde en eene herleving dezer kunst voerde tot de 
stichting van een der schitterendste, zoo niet de schitterend
ste en bij ons meest bekende der Japansche kunstrichtingen, 
namelijk de school van Kano. 

Vóór echter deze schilderschool haar vollen invloed deed 
gelden, treden eenige mannen op den voorgrond, die als de 
grondleggers der later zoo populair gewordeu Japansche 
opvattingen kunnen worden beschouwd en wier uamen in 
Nippons kunst den klank hebben van een Cimabue, een 
Giotto, een Donatella of een Era Angelico in de Italiaansche. 

Zonder in bijzonderheden te treden noem ik slechts de 
namen van de drie grootste, namelijk Meicho ofCho-Densu, 
Josetsu eu Shiubun. 

Met Kano Masanobu (geb. 1423) nam de nieuwe Chinee
sche school thans den naam van Kano-school aan, hoewel 
zijn zoon Kano Motonobu (geb. 1463) meer als de eigen-* 
lijke vader der richting wordt beschouwd. 
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De lijn van Motonobu nu heeft tot op den huidigen dag 
voortbestaan. De uitgebreide lijst van de namen der groote 
mannen, die ze heeft opgeleverd zal ik u besparen. Ik noem 
alleen dengene die aan de 17e eeuw deu meesten luister 
heeft bijgezet, namelijk Tanyu. (-f- 1674). 

Opmerking verdient nog het volgende onderscheid in den 
maatschappelijken stand der schilders uit de Kano- en Tosa-
scholen. De Kano's waren zonder onderscheid leden van den 
priesterstand. Ze hadden geschoren hoofden, droegen het 
priesterkleed en werden door den Shogoen met eervolle 
Boeddhistische titels beschonken. Tempeldiensten hadden ze 
echter niet te verrichten. 

De Tosa's daarentegen waren vrijgesteld van allen uiter-
lijken dwang. Veelal waren het mannen uit de meest aan
zienlijke kringen, soms Daimios of Shogoens in hoogst eigen 
persoon. 

Gedurende de 15, 16, 17 en 18e eeuw bestaan de Tosa-
en Kano-scholen naast elkaar, afwisselend iu bloei, soms zich 
half in elkaar oplossende, een ander maal zich streng afschei
dende. Maar nog vóór de 16e eeuw ten einde spoedde, was 
de grond gelegd voor een nieuwe schilderacademie, die, dc 
vleugelen wijder uitspreidende dan de beide vorige, het 
groote domein van het dagelijksch leven voor de kunst zou 
ontsluiten. 

Deze nieuwe school, de bekende en gevierde Ukiyo-Yé, de 
wereldsche of volksschool, later school van Outagava ge
naamd, werd gesticht door Matahei. 

Volksschool kan de school van Matahei genoemd wor
den, in tegenstelling met de Tosa- en Kano-scholen, die 
nooit onderwerpen, het leven, de zeden en gewoonten van 
het volk betreffende, zouden behandeld hebben. Niet voor 
de familie Tokougava den Shogoenen-troon besteeg, zou 
een dergelijke richting in het cereinoniëele Japan bestaan
baar zijn geweest. Ziju hoogtepunt bereikte Matahei tusschen 
1024 en 1643, toen zijn invloed zich van uit Kioto over 
het geheele land verspreidde. 

Matahei was oorspronkelijk volgeling der Tosaschool, 
maar hij wijdde zich ook aan het caricatuur. Daarna wendde 
hij zich van de moederschool af en richtte zijn oog op zijne 
omgeving, schilderde de lieden uit zijn tijd, de mannen en 
vrouwen uit de lagere klassen, en vooral de publieke 
vrouwen, de bewoonsters van het Yoshiwara, iu de zeven
tiende eeuw de toongeefsters in weelde en elegance, smaak 
en letterkundige bekwaamheden. Dit gebied, in de 18e eu 
19e eeuw meer en meer ontgonnen, is in het oog der 
Europeanen veelal de eenige uiting van het Japansche genie, 
vertegenwoordigde de Japansche kunst bij uitnemend
heid. We zien echter, dat het nog van betrekkelijk jongen 
datum is. Matahei is alzoo de voorlooper van die rij 
mannen, wier namen thans in Europa en Amerika op aller 
tong zweven, wanneer er over Japansche kunst wordt ge
sproken, namen van schilders, metaalbewerkers, pottebakkers 
cn lakkers in den besten zin van het woord: Ittcho, 
Korin, Okio, Goshin, Koëtsou, Ninsei, Sosen, Shiountshio, 
Toyokouui, Outamaro, Yosai en Hiroshighé, een rij, schitte
rend van genialiteit, die haar apotheose in het laatst der 
18e en het begin der 19e eeuw vond in den ontsterfelijken 
Hokousai, den meest bekenden vertolker van Nippons land 
*n leven. 

Mijn hoofdstuk over de schilderkunst dreigt te lang te 
worden. Ik zal daarom kort zijn eu de eigenschappen dezer 
kunstenaars even aanstippen. 

[Wordt vervolgd.) 

IÈ I 
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MAATSCHAPPIJ V A N NIJVERHEID. 

IET departement Amsterdam van deze Maat
schappij vergaderde Woensdag 11. tot bespreking 
van het door de Regeering ingediende wets
ontwerp tot oprichting van Kamers van Arbeid. 

I Een niet overgroot aantal belangstellenden, 
waaronder vele introducés, was opgekomen om deel te nemen 
aan de debatten of deze te hooren over een onderwerp, 
dat van groot belang geacht mag worden voor allen, die bij 
den arbeid geïnteresseerd zijn; het verwonderde ons echter 
den eigenlijken werkmansstand in 't geheel niet vertegenwoor
digd te zien Was er niemand uit die kringen geïnvi
teerd ? Of vreesde men, dat de discussies een minder ge-
wenschte richting zouden nemen, wanneer er door werklieden 
aan deelgenomen werd? 

Het debat bepaalde zich nu bijna uitsluitend tot een 
oratorisch spiegelgevecht tusschen de heeren Armand Sassen 
en mr. J . A. Levy, twee politieke figuren van niet geringe 
beteekeuis. 

De heer Sassen betoogde in eene fraai gestelde, maar 
nogal wijdloopige inleiding, dat hij het geheel eens was 
met het ontwerp, thans door de Regeering ingediend, om 
daarna langen tijd stil te staan bij verhandelingen, in vroe
ger jaren door inr. Levy over dit onderwerp uitgegeven, 
waarin deze wetsgeleerde zich had uitgesproken over de 
vraag of kamers vau arbeid moesten opgericht worden, 
krachtens een Wet, dan wel bij een algemeenen maatregel 
van Bestuur of Kon. Besluit. 

Het was over tienen, toen de inleider eindigde, waarop 
inr. Levy het woord bekwam, om 1° zijn vroegere uitingen 
voor dood en begraven te verklaren, en vervolgens met 
Olympische welsprekendheid een zee van juridische en 
politieke geleerdheid over de vergadering uit te storten. 
Een opmerking van dezen spreker willen we hier — als 
zijnde o. i. van practisch gewicht bij den voorgenomen 
maatregel — eveu releveeren : nl. hoever de bevoegdheid 
van de op te richten arbeidsraden zal strekken. Het regee-
ringsontwerp stelt voor, verzoeningsraden op te richten, 
welker uitspraken door de partijen kunnen worden nageleefd 
of niet, naar verkiezing; o.i. terecht, meent Mr. Levy, dat 
zoodanige raden weinig of niets zullen uitrichten. Hij wil 
den raad decisoire bevoegdheid toegekend zien, d. w. z. dat 
wanneer één partij een zaak aanhangig maakt, de kamer 
van arbeid, na onderzoek uitspraak doet in het geschil en 
beide partijen gedwongen zijn, zich bij die uitspraak neer 
te leggen. Zoo is ook de toestand in de naburige rijken, 
waar dergelijke instellingen bestaan. In hoeverre nu deze 
laatste redactie in strijd zou zijn met onze Grondwet ligt 
even weinig op onzen weg om te onderzoeken, als naar 
wij gelooven, op dien van de Maatschappij van Nijverheid. 
Wij vonden het daarom jammer, dat de gausche avond 
nagenoeg werd volgepraat met dergelijke geleerde beschou
wingen over de politieke zijde van het vraagstuk. 

De mannen van de praktijk, die in de zaal aanwezig 
waren, waagden het niet, zich in een debat te mengen 
tusschen twee redenaars van zoo groote welbespraaktheid, 
er was ook trouwens niet veel tijd voor over. De heer van 
Gelder maakte nog, vanaf de bestuurstafel eenige opmer
kingen over werkstakingen en de heer Citroen bracht ook 
nog een en ander in 't midden, waarvan we niet veel meer 
verstonden, dan dat de goede werklieden nog de kwaadsten 
niet waren en dat de kwaden gewoonlijk niet deugen, doch 
over 't algemeen scheen er weinig lust te bestaan zich in 
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het krijt te wagen. De voorzitter stelde ten slotte voor, 
om de inleiding des heeren Sassen aan directeuren der 
Maatschappij op tc zenden, inet een resumé van het debat. 

Het practised resultaat van deze vergadering is dus tamelijk 
gering. De beschouwingen van de heeren Levy en Sassen, 
hoeveel wetenswaardigs zij misschien bevatten mogen, waren 
beter op hun plaats geweest op het Binnenhof of in eene 
vergadering van een of andere politieke vereeniging. 

Van de Maatschappij van Nijverheid had men mogen 
verwachten, dat zij zich uitsluitend zou hebben tot taak 
gesteld, de opinie van werkgevers cn van werklieden uit te 
lokken en daarvan een resumé naar Den Haag ie zenden; 
door echter de werklieden te weren en aan mannen van 
politieke reputatie de behandeling van het vraagstuk over 
te laten, heeft zij getoond, weinig oog en nog minder hart 
te bezitten voor een zaak, die waard is boven aan haar 
programma gesteld te worden. 

H. G. J . 

L . A . ISOII.K \ l . 

12 Febr. j.1. is te Parijs op 89 jarigen leeftijd overleden 
de architect Louis-Auguste Boileau (de vader van Louis-
Charles Boileau, eveneens een bekend architect) Na in de 
ateliers van Louis Piel de middeleeuwsche kunst te hebben 
bestudeerd, stichtte Boileau een fabriek van gothische kerk-
meubelen, die hij in 18 1-3 naar Mirecourt (dep. der Vogeezen) 
overbracht, en waar o.a. het orgel op het koor van den St. 
Germain-l'Auxerrois te Parijs, de preekstoel van de St. 
Antonius-kerk te Compiègne en tallooze andere kerkmeubelen 
vervaardigd werden. 

In 1849 keerde Boileau tot de architectuur terug om 
volle veertig jaar daarin werkzaam te blijven en propaganda 
te maken voor zijn ideeën, zoowel door vele geschriften als 
door belangrijke, meest kerkelijke bouwwerken, die hij uit
voerde. 

Zijn streven was het, om de hulpmiddelen der moderne 
techniek toe te passen bij de conceptie van kerkgebouwen in 
middeleeuwsche vormen, door bijv. het ijzer aan te wenden 
voor de ribben der gewelfconstructies en diverse materialen, 
o.a. beton voor de vullingen te gebruiken. Zijn theorieën 
gaven in den tijd van het tweede Keizerrijk aanleiding tot 
heftige polemieken, waaraan door mannen als Viollet-le-Duc 
en Albert Lenoir deelgenomen werd. Te Parijs bouwde hij 
de kerk St. Eugène, benevens vele kerkgebouwen in de 
provincie. Van zijn geschriften kunnen genoemd worden: 
L'architecture ferronnière, la Halle-Basilique etc.; Nouvelle 
forme architecturale en V Ilistoire critique de I'Invention en 
architecture, classification méthodique des oeuvres de 1'art 
monumental au point de vue du progrès et de son application 
u la composition de nouveaux types architectoniques dérivant 
de 1'usage du fer, zijn laatste werk hetwelk kan beschouwd 
worden als het kunstenaarstestament van den meester. 

Als baanbreker van een nieuwe richting zal de naam van 
Boileau in de bouwkunstgesehiedenis der X I X eeuw genoemd 
blijven en van de achting, die de overledene onder zijn 
kunstbroeders genoot, legden de talrijke architecten getuigenis 
af, die Zaterdag 15 Februari zijn lijkbaar volgden, eerst 
naar de kerk St. Sulpice en vervolgens naar de begraafplaats 
op Montparnasse, waar zijn stoffelijk overschot zal rusten 
onder een in metaal uit te voeren gedenkteekeu, ontworpen 
in den stijl, die den overledene gedurende zijn lang en werk
zaam leven zoo lief was. 

B E R I C H T E N . 

— De uitvoering der werken voor het nieuwe museum 
van Egyptische oudheden is opgedragen aan den Franschen 

architect Marcel Dourgnon, een van de bekroonden bij de 
bekende internationale prijsvraag. 

— Onder den titel : In den Nevel is bij J . Waltman Jr., 
te Delft, het eerste nummer verschenen van een Delf sch 
Studenten-Maandblad, dat onder redactie staat van de h.h. 
A. L . de Gelder, Is P. de Vooys, J . R. van Musschen-
broek en E . A. Tissot van Patot. 

In de inleiding wordt o. a. gezegd : 
//In ons land heeft de kunst gezocht naar nieuwe banen. 

Op 'n puinhoop van vernielde conventie hebben jongeren 
gesproken met een ongekende schittering van geestdrift voor 
't heilige mooi. Hun vol klinkende stem heeft slapers boos 
gemaakt, eu ze hebben neergehamerd wat hun streven naar 
de kunst van de grootsten der eeuwen verhinderde. Groot 
mooi is in ons land ontstaan, maar verspreidend in allerlei 
richtingen. 

„Wat wij willen, is zoeken elkaar te begrijpen en waar-
deeren, trachten door te dringen tot het werkelijk ernstige stre
ven naar recht in de wereld, en te verstaan de dichters en 
filosofen, die zooveel te geven hebben. 

//In den nevel, die ons denken en knnnen omringt zullen 
we, misschien gebrekkig, ons uiten, zullen we eenzijdig eu 
bevooroordeeld onze meeningen zeggen, maar de schroom om 
vooruit te gaan laten we varen." 

Het nummer bevat o. a. sonnetten en een artikel over 
„het socialisme in een staatspartij." De omslag voert een 
teekening, op den titel toegepast, in de manier van 
Toorop. 

— Door tien Amsterdarasche vereenigingen, alle van per
sonen die in de bouwvakken werkzaam zijn, zijn adressen 
verzonden aan de gemeenteraden van Amsterdam en Nieuwer-
Amstel, waarin wordt aangedrongen op beter toezicht op 
steigers en materieel. De vele ontduikingen der reglementen 
en de ongelukken, die er plaats hadden, gaven hiertoe aan
leiding, a. C. 

— Bij opgravingen ten zuiden van Sebastopol heeft men 
overblijfselen van een groote Byzantijnsche stad ontdekt, 
welke aan den noordoever vau de //quarantaine-bocht" dag 
en Cherson heette — wel te onderscheiden van de nieuwere 
stad van dien naam. 

De verschillende wijken en straten en de voornaamste 
gebouwen liggen open en bloot. Dertig kerk-bouwvallen 
bewijzen, dat het een stad van beteekenis was. 

Men is nu bezig met het opgraven van de overblijfselen 
der daaronder gelegen antieke stad. Dagelijks worden er 
fraaie Byzantijnsche of antieke voorwerpen gevonden, vooral 
medailles en munten, een afbeeldsel der Diana van Tauris 
met de ree, enz. 

Een steen met een opschrift bevestigt de mededeeling der 
oude schrijvers, dat Chersonesos een kolonie van het Pontische 
Heraklea was. 

De Heer Kosciusko, die de opgravingen bestuurt, heeft 
er een voorloopig museum ingericht, waaruit men eens per 
maand de belangrijkste voorwerpen naar de //Hermitage" te 
St. Petersburg of naar het Geschiedkundig Museum te Mos
kou verzendt. JV. v d. D. 

U I T G E V E R S - J . V A N D E R E N D T & . Z O O N M A A S S U U 

R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
H . G . J A N S E N , W E T E R I N G S C H A N S 145 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K -
S C U E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N / 12.— 

„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

1°. Op de eere-prijsvraag voor een//Algemeen Bibliotheek
gebouw" zijn ingekomen 9 antwoorden, onder de volgende 
motto's: 

1. L . S. 
2. Passer en driehoek in cirkel (geteekend). 
3. Zondaar (geen naambrief). 
4. Ibis. 
5. Cirkel (geteekend). 
6. 1114. 
7. Solve. 
8. Liberté. 
9. Te veel tijd. 
Dit laatste ontwerp is te laat ingezonden en moet dus 

buiten mededinging blijven. 
2°. Op de prijsvraag voor „twee Arbeiderswoningen in 

één blok" zijn ingekomen 5 antwoorden, onder de volgende 
motto's : 

1. Burgerlijk. 
2. C. M . 
3. Eenvoud. 
4. 's Lands wijs, 's lands eer (geen naambrief). 
5. A. A. 
8°. De uitslag van de schets-prijsvraag voor een „Bloem

potstandaard" is, dat aan het ontwerp ingezonden onder 
motto „Hout," de prijs is toegekend ; ontwerper is de heer 
J . W . Hoffmann te Amsterdam. 

4°. In het Genootschapslokaal ziju tentoongesteld de ant
woorden ingekomen op de prijsvraag voor een „Algemeen 
Bibliotheekgebouw" en die voor een „Bloempotstandaard." 
De antwoorden op de prijsvraag voor „twee Arbeiderswonin
gen" zullen na as. Woensdag geëxposeerd zijn. 

5°. Als buitenlid is toegetreden de heer Jac. van Straaten, 
architect te Utrecht. 

6°. De ingekomen antwoorden op de prijsvragen 1895 
zijn aan de correspondentie-adressen teruggezonden. 

7°. In dit nummer zijn opgenomen de programma's van 
de twee schets-prijsvragen voor de maand April. 

8°. De penningmeester brengt ter kennis, dat hij deze 
week zal overgaan tot het innen der jaarlijksche contributie 
van buitenleden en kunstlievende leden en over het 1ste 
halfjaar van de contributie van gewone leden en aspirant-leden. 

Namens het Bestuur, 
De Itte Secretaris, 

PAUL J . D E J O N G H . 

„ARCHITECTURA E T AMICITIA" 
1034e G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N 4 

M A A R T 1896. 

WW IE vergadering wordt door den Voorzitter, den 
heer W. Kromhout Czn , geopend, waarna de 
notulen der voorlaatste en der laatste verga
dering worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Medegedeeld wordt, dat op de eereprijsvraag 
„Algemeen Bibliotheekgebouw" negen en op de prijsvraag 
voor „twee Arbeiderswoningen iu één blok" vijf antwoor
den zijn ingekomen. 

Door het ministerie van Binnenlandsche Zaken waren aan 
het Bestuur toegezonden eenige exemplaren van het reglement 
der in dit jaar te Barcelona te houden algemeene tentoon
stelling van schoone kunsten en kunst-industrie. 

Van den heer J . H. Leliman was een schrijven ingeko
men, waarin hij er op wijst, dat zijn naam op den kalender 
1896 is vergeten vermeld te worden. 

De Secretaris deelt naar aanleiding hiervan mede, dat 
dit geen verzuim is, doch een gevolg van een genomen 
bestuursbesluit, naar aanleiding van het aftreden van den 
heer Leliman als donateur; later is de heer L . weer op 
zijn besluit teruggekomen, doch toen was het te laat om 
nog op den kalender wijzigingen aan te brengen. 

Hierna verkreeg de heer Jac. van Straaten het woord en 
hield eene causerie over boerderijen, arbeiderswoningen e. d. 
tot toelichting van eene collectie schetsen en teekeningen, 
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welke circuleerde, allen ontwerpen voor de in de nabijheid 
van het kasteel van Haerzuylen op te richten kleinere of 
grootere gebouwen. 

Na deze causerie werd nog door verschillende aanwezige 
heeren een en ander in het midden gebracht over het bou
wen op het platteland, over het inrichten van boerderijen 
enz., terwijl de heer van Slraaten ten slotte nog eene korte 
schets gaf van de wijze, waarop de cottage-bouw iu Amerika 
(waar spreker lange jaren vertoefde) wordt uitgevoerd. De 
"Voorzitter dankte namens de vergadering den heer van Straa-
ten voor zijne interessante beschouwingen en verzocht hem 
eenige der schetsen voor het weekblad af te willen staan, 
waaraan de heer van Straaten bere tl willig voldeed, en daarbij 
tevens den wensch te kennen gaf, als buitenlid van het 
Genootschap toe te treden. 

De Voorzitter deelde hierna mede, dat van de antwoor
den ingezonden op de schetsprijsvraag voor een bloempot
standaard, aan het ontwerp motto „Hout" de prijs was 
toegekend, en de ontwerper hiervan was de heer J . W. 
HoU'mann te Amsterdam. Gedurende de pauze, welke hierna 
volgde, werden de in het lokaal geëxposeerde antwoorden op 
de verschillende prijsvragen met belangstelling bezichtigd. 

Na de pauze was aan de orde de keuze van boek- en 
plaatwerken ten dienste van leescirkel en bibliotheek, welke 
tot resultaat had dat de „Gil Rlas Illustré" zal worden 
afgeschaft en aangeschaft zal worden het onlangs versche
nen Engelsche plaatwerk „Architecture," en voor de bibli
otheek zal worden aangekocht het plaatwerk „Dessins iné-
dits, Yiollet-le-Duc," terwijl op voorstel van den heer Stuyt 
stappen gedaan zullen wordeu om „the Building Vews" 
eu „the American Architect" in ruil te ontvangen voor het 
plaatwerk „de Architect." 

Niets meer aan de orde zijnde, werd hierna de vergade
ring gesloten. 

P A U L J . D E J O N G H , 
Isie Secretarie. 

„ARCHITECTURA. SCHETSPRIJS V R A G E N . " 

3°. O N T W E R P V A N HET GESMEED-IJZEREN 
B E S L A G W E R K VOOR E E N POORTDEUR. 

Prijs ƒ 1 2 . 5 0 . 

Tijd van inlevering : de eerste Maandag van April 1896. 

4°. STUDIE V A N E E N STADS- OE D O R P S G E D E E L T E . 

Prijs ƒ 1 2 . 5 0 . 

Tijd van inlevering : de laatste Maandag van April 1896. 

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 deu middag 

van den datum van inlevering voor de verschillende prijs
vragen hierboven genoemd, vrachtvrij ontvangen zijn aan 
het adres van den heer Paul J . de Jongh, len Secretaris 
van het Genootschap //Architectura et Amieitia," American-
Hotel te Amsterdam. 

Alle ontwerpen moeten vergezeld zijn van een verzegelden 
naambrief, met vermelding van het motto, waaronder het 
project is ingezonden, en tevens voorzien zijn van ceu ge
heim teeken, tegen opgave waarvan het ontwerp later aan 
den vervaardiger zal worden teruggegeven. Daarenboven moet 
aan elke inzending een correspondentie-adres worden toege
voegd, om, zoo noodig, met den otitwerper iu 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 eene beoordeeliug 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 verdeelen tusschen die ontwerpen, 

welke volgens haar oordeel op eene dergelijke belooning 
kunnen aanspraak maken. 

De Juryleden zijn de hh. W. Kromhout Cz., H . G . 
Jansen en K. dc Bazel. 

PROGRAMMA'S. 
3°. Ontwerp van het Getmeed-ijzeren beslagwerk voor 

een Poortdeur. 

De poort wordt ondersteld als afsluiting van een open 
gang, ter breedte tusschen de muren van 1.80 M. De poort 
heeft eene dagbreedte van 1.25, bij eene hoogte in het 
midden gemeten van 2.50 M . boven afgesloteu door een 
zandsteenen toog, waarvan de straal 1.25 M . bedraagt. 

De dagzijde dezer poort is van blokken zandsteen opge
metseld, waarin een aanslag gemaakt is voor de deur, die 
ook in den toog voorkomt. 

De gaug is met klinkers bestraat, die met de kleine 
steenen van de straat ineenloopen, zonder drempel daartusschen. 
De deur wordt van eikenhout gedacht, bestaande uit het 
noodige stijl- en regelwerk, wnartusscheu geprofileerde schroo-
ten, afgehangen aan drie, iu de zandsteen verankerde, ver
sierde geheugen. 

Het overige ijzerwerk bestaat uit een gesmeed handvat 
grendelslot en klink. 

Verlangd worden: 
a. de opstand op 1 a 10 van de deur met de strikt, 

noodige zandsteenen omsluiting. 
b. eene horizontale doorsnede op 1 a 10. 
c. een detail op ware grootte van een deel van het beslag 

met de constructie van het draaiwerk. 
De behandeling der teekeningen in inktlijnen. 

4°. Studie van een stads- of dorpsgedeelte. 
De mededinger aan deze prijsvraag kieze in de plaats zijner 

inwoning of in de onmiddellijke omgeving eenig punt uit, 
dal door eene, naar zijne inzichten, interessante groepeering 
vau gebouwen, en omringende bijzakeu uitmunt. Waar eenig 
oud bouwwerk aanwezig is, zou dit als motief der schets 
kunnen dienen. 

Verlangd wordt: 
ééne teekeuing, als penteekening behandeld, ter grootte 

van „Architectura," orgaan van het Genootschap. 
Het Bestuur van hel Genootschap 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 

O V E R H E T T E E K E N O N D E R W I J S 

E N H E T A M B A C H T . 
{Vervolg van Blz. 33.) 

E wet waarbij het teekenonderwijs als verplicht 
leervak werd ingesteld had alleen betrekking 
op het middelbaar onderwijs; het hooger- en 
tot voor eenige jaren ook het lageronderwijs 
bleef geheel buitengesloten. Wel zagen som

mige gemeenten het nut van dit onderricht in en zoo wordt 
dau ook sinds jaren in Amsterdam teekenonderwijs aan de 
lagere scholen gegeven. Dat het middelbaar onderwijs 't eerst 
het nut van deze wet zoude genieten was misschien goed 
gezien, als de wijze van onderwijzen daaraan had beantwoord ; 
de strooming welke thans zal ontstaan, zou van eene andere 
zijde zijn gekomen. Reeds wordt er druk aan dit onderricht 
gearbeid op ambachts- en avond-teekenscholeu, terwijl op de 
inrichtingen waar de a.s. koopers van wat de werkman ver
vaardigt, zijne toekomstige patroons en ouderwijzers gevormd 
cn voorbereid worden voor een werkkring welke hen dik
wijls met de voortbrengselen van het handwerk iu aanraking 
brengt, voortgaan op den bekenden weg. 

Over het succes van het onderwijs dat 20 jaren in den
zelfden geest werd gegeven, mag men thans, nadat eenige 
generaties van leerlingen in het maatschappelijk leven traden, 

oordeelen ; de meer of mindere invloed vau zulk een leervak 
z o u toch nu aan het licht moeten treden. 

De ziuspreuk : „teekenen is spreken en schrijven tegelijk," 
e e u je- gezegden aan welks waarheid niet te twijfelen valt, 

maar voor welks toepassing, woordelijk opgevat, te vreezen is, -
wordt nog veelvuldig in praktijk gebracht. 

Het teekenen is dau toch voor velen niets anders a's 
het weergeven van vormen, uit onze omgeving, mooie of 
leelijke, het doet weinig ter zake. Dal dit onderwijs het 
schoonheidsgevoel der leerlingen moet ontwikkelen, dat het 
tirkenen een uitnemend middel is hen opmerkzaam te 
maken op het schoone dat in ieder product vau het ambacht 
kan zijn, schijnt voorbij gezien te worden. Het teekeneu is 
spreken en schrijven tegelijk, als het niet alleen een han
delscorrespondentie blijkt te zijn, maar ook den weg is waar
langs we uitdrukking geven van wat we voelen en willen. 

Het was goed gezien toen het onderwijs aan de middelbare 
scholen het eerst bij de wet geregeld werd, wanneer het 
dan ook op de wijze zooals men het gaf had bewezen, dat 
de ongevoeligheid voor wat er schoon is in onze omgeving 
minder merkbaar ware geweest, als het de zucht had doen 
geboren worden naar waarheid eu goedheid in de voorwerpen 
in onze woning gebruikt. 

De zin voor waarheid, welke we aantrell'en bij deu wilde, 
waar hij zijn boog met snijwerk versiert, zóó dat de greep 
ervan vaster wordt en de spankracht niet vermindert, is 
ze bij ons geheel ingedommeld of verloren gegaan ? 

Ze uit zich toch zeker niet in de waggelende tafels en 
stoelen, in het imiteeren van gobelins op de papieren be
hangsels aan onze wanden, iu de gehoute deuren en gemar
merde gangen. Als kermisvertoon zal men zoo iets kunnen 
verdragen, maar uitingen vau de waarheid in ons kunnen 
liet zeker niet zijn, temeer daar dergelijk vertoon met onze 
toestemming wordt voortgezet. 

De hulpmiddelen bij het teekenonderwijs zijn langzamer
hand verbeterd ; het copiëereu van landschappen en koppen 
is in hoofdzaak verdwenen eu daarvoor zijn iu de plaats 
gekomen waudplaten, met dikwijls niet minder inoeielijk te 
begrijpen vormen, zooals er o.a. nog aan teekeuscholen hier 
ter stede iu gebruik zijn eu waar ik onlangs nog een afbeel
ding van eeu gotisch kapiteel iu tweede projectie zag uatee-
keneu, nog minder begrijpelijk nu de schaduwen zijn vervangen 
door min of meer zwaardere omtrekken. Veel smaak schijnt 
cr ook te bestaan voor zoogenaamde antieke spullen, stoof
jes, spinnewielen, koperen emmers, pannen met of zonder ooren. 
Zoo werd onlangs nog aan een pas opgerichte teekenschool, 
vooral gesticht tot onderricht aan goudsmeden, voor een 
flinke som van dergelijken rommel aangeschaft. Van boven
genoemde zaken worden dan stillevens in elkaar gezet, welke 
zeker aardig vau kleur en arrangement kunnen zijn, maar 
welke slechts weinig nader brengen tot het zien van schoone 
lijnen, vormen, en verhoudingen. Van een zuiver picturaal 
standpunt misschien zeer aanbevelenswaardige studiën, maar 
de waardeering van het ambacht zal er weinig door verbe
terd worden. H . E . 

{Wordt vervolgd.) 

I N G E Z O N D E N . 

D E CORPORATIES V A N B O U W K U N S T -

B E O E F E N A R E N I N O E WEN8CHELIJK-

III:ID E E N E R C O N C E N T R A T I E TOT É É N 
LICHAAM. 

Met belangstelling las ik in dit blad de voordracht van 
den heer W . Kromhout Czn., over bovenstaand onderwerp. 
Hoewel ik het in de bouwkunst nauwelijks zoover gebracht 
heb, dat ik hoogstens op den ondersten sport van den 
grooten bouwkundigen ladder een plaatsje zou mogen eischeu, 
waag ik het toch bij deze, om mijn diensten bij het leggen 
fler grondslagen voor dit reuzengebouw aan te bieden. Bij 

voorbaat vraag ik dus verschooning, wanneer ik onbruikbaar 
materiaal aandraag, of wel dat het niet goed bewerkt is, 
terwijl ik hoop dat meer bevoegden dan bereidwillig genoeg 
zullen wordeu bevonden, daarvoor betere in de plaats te 
levereu of mij helpen, ze beter te bearbeiden. 

Met het hoofddenkbeeld van den heer Kromhout kan ik 
volkomen mijn instemming betuigen, nl. dit — vereenigt 
U , reikt elkaar de broederhand, dan kan van U veel 
kracht en warmte uitgaan. 

Bij verre de meeste vereenigiugeu iu Uw artikel genoemd 
kunnen slechts profiteeren de beoefenaren van bet bouwvak 
ter plaatse, waar de vereeniging is gevestigd, terwijl de 
plattelands-architecten, timmerlieden en aankomende bouw
kundigen daarvan geheel verstoken zijn. Juist voor dit deel 
van Uwe vakgenooteu is het mede zoo hoogst weuschelijk, 
dat aansluiting bij den besproken bond gemakkelijk wordt 
gemaakt, opdat zij ook van den heilzameu invloed daarvau 
zouden kunnen genieten. 

Dit zou in.i. kunnen worden bevorderd door kantonnale 
vereenigiugeu of afdeclingen van den bond op te richten, deel 
uitmakende van een of andere hoofdafdeeling. 

Zoo zou b.v. de vereeniging Bouwk. en Nijverheid hier 
ter stede, waarbij zich nog al vele buitenleden hebben aan
gesloten, zoo'n kantonnale afdeeling kunnen worden. 

Elk dezer onder—afdeelingen zou zijn eigen bestuur voor 
huishoudelijke zaken kunnen hebben, waarvan de voorzitters 
te zamen het bestuur zouden kunnen uitmaken van de bouds-
afdeeling, waartoe zij behooren. Eriesland b.v. zou geschikt 
zijn voor een bondsafdeeling, verdeeld iu 9 kantonnale onder-
afdeelingeu, als: Dokkum, B».rlikum, Harlingen, Bols-
ward, Sneek, Heerenveen, Beetsterzwaag, Bergum en Leeu
warden. Uit het midden van het bestuur dezer bondsafdeeling 
zou b.v. een persoon kunnen worden afgevaardigd om zaken, 
den bond of eene der afdeelingen betreffende in de verga
deringen van het boudsbestuur te bepleiten, b.v. alweer de 
voorzitter van de bondsafdeeling, uit welke personen het 
boudsbestuur zou kunnen worden samengesteld. Op die 
wijze zou de bond eiken beoefenaar vau de bouw- en aanver
wante vakken in zich kunnen opnemen. Het zou dan weu
schelijk zijn, dat iu het boudsorgaan tevens stof geleverd 
werd verband houdende met de eischen van het platteland. 

Zoo zou m.i. heel veel tot veredeling van het vak kunnen 
bijdragen, het geregeld elke week geven van eeu detail-
teekeniug. Dezer dagen hoorde ik juist een architect zeggen, 
dat een zijner collega's een onzer veel gelezen bouwkundige 
blaadjes een timmermansblad genoemd had. Dat is nu juist 
'tgeeu, waaraan zoo groote behoefte bestaat. Een blad dat 
voor den eenvoudigen practischen gemeente-opzichter of 
plattelandstimmerman ook verteerbare stof levert en hem af 
en toe een geschikt motief aau de baud doet, dat hij in zijn 
enge omgeving direct kan toepassen, doch hem betere con
structies en schooltere vormen te zien geeft. Zooiets zou heel 
veel goed doen. 

Ook de schilder — we kunnen hier gerust het woord 
platteland achterwege lafen — heeft groote behoefte aau 
eenvoudige nuttige vingerwijzingen, vooral wat zijn kleuren-
keus betreft. Voor de smeden, stucadoors en nog zoovele 
anderen zou op die wijze ook veel gedaan kunnen worden. 

Zoo zou ook veel tot meerdere bekwaamheid van den 
vakman en veredeling van den smaak van het publiek 
kunnen bijdragen, het tentoonstellen van bouwartikelen, 
eenvoudige doch goede decoraties, kunstsmeedwerk, plaat
werken enz. ter plaatse, waar de onderafdeeling haren zetel 
heeft. De voorwerpen zouden kunnen circuleeren en om het 
publiek er van te doen genieten aan eene der hoofdstraten, 
gedurende b.v. eene week geëxposeerd kunnen worden. 

Werd een nationale bond gevormd, zooals door den heer 
Kromhout bedoeld en in den geest hier aangegeven aange
vuld, dan zou die bond iu de toekomst veel goeds kunnen 
uitwerken, het gevoel voor schooue vormen en kunstig 
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gemaakt werk zou successievelijk ten platte lande, zoowel 
als nu reeds in de steden bij het publiek worden aangekweekt, 
de bouwheer hooger eischen aan het te bouwene doen 
stellen, dat onwillekeurig mede het geval met zijn huis-
meubelen, kamer-decoraties enz. zou worden. 

Hopende dat het hier ontwikkelde met welwillendheid 
zal worden beoordeeld, teeken zich de schrijver, 

E E N G E Z E L . 

In bedoelde voordracht gaf ik verschillende middelen aan 
tot bereiking van het voorgestelde doel, waaronder behoorde 
een Algemeene Bond, waarin de bestaande corporaties zich 
zouden op te lossen hebben, en eeu verbond, van de diverse 
corporaties in den lande. 

In het algemeen lag het denkbeeld voor, eene toenadering 
te bewerkstelligen van allen, die in de Bouw- en kunstin-
dustrieele vakken werkzaam waren, de patroon zoowel als 
de gezel, de kunstenaars zoowel als de uitvoerders. Het zou 
dus geheel in het kader vallen van deiubeoogdeu algemeeneu 
werkkring van het te creëeren lichaam of der aaneen te 
sluiten lichamen, indien door kantonnale afdeelingen ook 
invloed kon uitgeoefend worden op die plaatsen, waar be
zwaarlijk plaatselijke vereenigingen kunnen worden gecon
stitueerd. In afwachting echter van eene toekomstige nadere 
aaneensluiting der corporaties, hetgeen dan zal geschieden, 
wanneer de weuschelijkheid algemeen zal worden ingezien, 
ware het zeer nuttig, indien elke vereeniging reeds thans 
ook de belangen van de plattelands vakbeoefenaars tot de 
hare maakte. En waar de inzender spreekt van de vereeniging 
„Bouwkunst en Nijverheid" in de plaats zijner inwoning, 
zoude ik hem in overweging willen geveu, genoemd voorstel 
in deze vereeniging aanhangig te makeu, opdat, bij eventueel 
slagen, het algemeen navolging kan vinden. 

Wat de voorstellen betreft, die de inzender aangeeft, om 
den kantonnalen leden iets goeds te verschaffen en te doen 
zien, dient opgemerkt, dat deze — zooals zeer terecht door hem 
wordt te verstaan gegeven — slechts kunnen uitgaan van een 
groot lichaam, dat reeds goed georganiseerd is, reeds in die 
richting werkzaam is en over de middelen (uitgaven, tee
keningen, voorwerpen etc.) beschikt, om deze ook in wijder 
kring te doen circuleeren. Zoo komt dus alles neer op een 
verbond, alleen dan ontstaat de macht datgene te doen, wat 
ook de inzender zoo nuttig blijkt te vinden. 

W. K R O M H O U T Cz. 

IN REMBRANDT's S C H A D U W ! 
dat een goede decorateur tot dc zeldzaamheden behoort, vooral 

wanneer men van hem evenveel kennis van stijlen, als van verandering en 
fantansic dacht in dc inrichting, die ook vaak van de mode afhangt. 

Dc heer **** van Amsterdam, belast zich dus met de complete inrichting 
van huizen cn appartementen. Wij kennen huizen in Holland, die door hem 
op artistieke en grootschc wijze zijn ingericht. Kn daar dc heer **** zich 
belast met alle» wat tot eene installatie behoort en men hem slechts den 
stijl heeft op te geven, dien men verlangt — onlangs bouwde hij nog een 
geheel huis in Moorschcn stijl, * — is het geen wonder dat li ij onder zijn 
cliënten personen telt, die tot dc eerste standen der maatschappij behooren. 
E r is meer. ** Het is voldoende den heer **** een terrein aan te wijzen 
om daarop te bouwen, en deze bekwame architect zal zich belasten om in 
korten tijd een huis te houwen in den door u verlangden stijl, en het van 
den kelder tot den zolder tc meubelen, volgens uw smaak, zoodat gij, als 
eigenaar, slechts den sleutel uit zijn handen in ontvangst hebt te nemen. 

Zou men niet gelooven een Oosterschen droom te lezen uit ede Duizend 
cn een Nacht ?" *** 

Maar wij moeten deze zoo aantrekkelijke plek van Holland verlaten, en 
wanneer wij ons later eens zullen herinneren, de dommelige kanalen, de 
molenwieken die, draaiende, in snelheid met de wolken wedijveren, het 
bleeke (r) ondergaan der zon, de vele dijken, de oude geverfde en voorover
gebogen huizen, dan zullen wij zeggen dat ook in dit Venetië van het Noor
den een Atrlier Ar/ixli<jue bestaat, alwaar de oude tradition getrouw bewaard 
blijven, alwaar de zuivere kunst het eenige doel bij hut werk is, cn dat de 
meesterwerken op 't gebied van meubelen en decoratie uit de fabriek van 
den heer •***, beloond trouwens in 188't te Amsterdam met een Gouden 
en ccn Zilveren medaille, volstrekt niet misplaatst zijn op slechts eenige 
passen van het onvergelijkelijke, den staat toebchoorende Museum, waar zich 

» hè 11 
** nou komt-ie pas! 
*** precies! 

zooveel wonderen in Schilder- en beeldhouwkunst groepecren om den onster-
felgkcn «Nachtwacht." 

Wat wilt U nog meer?? 
Dit is een brok getrompetter uit 'n reclame-artikel voor

komende in de „Revue universelle." 
Waar * * * * gezet zijn, zou de naam van den bedoelden 

winkelier moeten staan, maar aangezien reeds voldoende 
reclame is gemaakt, kan die gevoegelijk achterwege blijven. 

Alleen zij het hier aangehaald als curieus staaltje van 
duizend-kunstenaars-grootheid, ontloken in de schaduw van 
den onsterfelijken „Nachtwacht." Oh ! Rembrandt!! ! 

Kras, he ? 
Die meneer * * * * is niet bang voor een beetje — zoo'n 

heel huis, kant en klaar, meneer — kom U maar binnen 
— het eten staat al op tafel, meneer — 

We gaan vooruit met de kunst! ! ! P. 

B E R I C H T E N . 

— Pe Nederlandsche Vereeniging tot voorkoming van 
ongelukken in fabrieken en werkplaatsen zal Zaterdag 14 
Maart a.s. een vergadering houden tot het bespreken van 
een drietal rapporten, welke bij het Pestuur zijn ingekomen 
als antwoorden op de vroeger gestelde vragen. 

Tot deze vergadering zijn uitgenoodigd de vertegenwoor
digers van verschillende bouwkundige vereenigingen in den 
lande, benevens die van diverse werklieden corporaties. 

— Bij de uitgevers S. L . van Looy en H. Gerlirgs te 
Amsterdam zijn een tweetal werkjes verschenen, handelende 
over het rondschrift. Het eerste : J. Ifaring's beknopte en 
practische handleiding voor het Rondschrift bevat 15 losse 
voorbeelden in portefeuille, benevens eene toelichting, waarin 
op zeer bevattelijke wijze geleeraard wordt, hoe men zich 
de kunst van rondschrijven kau eigen maken. 

Het andere J. Haring en A. H. Gerhard, Rondschrift, 
methodisch geordende reeks van schrijfvoorbeelden in 3 cahiers, 
is waarschijnlijk meer bedoeld voor oefening van de school
jeugd. 

Zoo er onder onze lezers nog personen mochten zijn, 
die de kunst van rondschrijven niet machtig zijn en zich 
daarin willen bekwamen, dan vestigen wij bij deze op boven
staande werkjes hunne aandacht. 

— Te Haarlem zullen deze week in het Museum van 
Kunstnijverheid de werken van den kunstschilder Augus-
tinus Terwesten tentoongesteld worden, die tusschen 1649 
en 1711 leefde en zich grooten naam verwierf door zijne 
figuraal-decoratieve ontwerpen. 

In de maand April wordt aldaar eeu zeer belangrijke 
tentoonstelling geopend van graphische kunst en oude gra
vuren. 

PRIX P E ROME. 
De St.-Ct. bevat het program van het jaarlijksche examen 

in esthetica, kunstgeschiedenis, ontleedkunde en doorzicht-
kunde aan de Rijks Academie van Beeldende Kunsten te 
Amsterdam, dat ditmaal den 8en Juni zal aanvangen. Den 
29eu Juni begint, overeenkomstig art. 12 der wet tot rege
ling van het onderwijs aan de Academie, voor hen die het 
examen met goeden uitslag hebben afgelegd een wedstrijd, 
ditmaal in de beeldhouwkunst. 

De wedstrijd bestaat in een proefkamp en een eindkamp. 
Hoogstens ten getale van zes worden de mededingers, die 
het best in den proefkamp voldeden, tot deu eindkamp 
toegelaten. 

De jury, door de commissie van toezicht op de Academie 
benoemd, bestaat uit de hit. Aug. Allebé, H . P. Berlage 
Nzn., Bart van Hove, ï e r d . Leenhoff en F. Stracké. 

Men weet dat er overeenkomstig de wet een gouden en 
een zilveren medaille en voor den primus vier jaar lang 
een jaargeld van f 1200 te verwerven zijn. 

I TECTUÏ t^ 
ORGAAN V H GENOOTSCMAPH 
RCHITECTURA ET AMICITIA 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E 

R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN-., II. G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 

JOS. T H . J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C. W . N I J H O F F . 
B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T B Z E N D E N A A N D E N H E E K 

H . G . J A N S E N , W E T E R I N G S C H A N S 145 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

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

1°. De 1035ste gewone vergadering zal gehouden worden 
in het Genootschapslokaal, American-Hötel, Leidscheplein, 
op Woensdag den 18en Maart 1890, des avonds te 8 uur. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Kunstbeschouwing met toelichting te geven door de 

heeren M . A. Poel en W . Stumpff; onderwerp: „fttuziek-
omslagen, affiches en geïllustreerde muziekwerken." 

c. Keuze der onderwerpen voor de prijsvragen 1897. 
2°. De tentoonstelling der antwoorden op de prijsvragen 

voor een „Algemeen Bibliotheekgebouw" en voor een „Bloetn-
potstandaard" is gesloten. 

Deze week zijn de antwoorden op de prijsvraag voor 
„twee Arbeiderswoningen" geëxposeerd. 

3°. Vanwege het Ministerie van Binnenlandsche Zaken 
zijn ingekomen de verschillende bescheiden betrelfende de 
dit jaar te München te houden „Jahres Ausslellung von 
Kunstwerken aller Na/ionen im Kgl. Glaspalast." 

De verschillende stukken liggen ter inzage in het Genoot
schapslokaal. 

Namens het Bestuur, 

P A U L J . DE J O N G H , 
lête Secretaris. 

E O O R D E E L I N G V A N 
D E A N T W O O R D E N 
I N G E K O M E N OP DE 
SCHETSPRIJSVRAAG 
N°. 2. 

Ontwerp van een houten bloempotstandaard. 

Ingekomen zijn zestien ontwerpen, waarvan dit onder 
«rldeeën" te laat werd ingezonden. 

N D T &. Z O O N M A A S S L U I S . 
VOORWAARDEN V A N HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH G E D E E L T E WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN' A A N A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. DE J A A R L I J K 
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HEI' LIDMAATSCHAP BEDRAAGT: 
VOOR GEWONE L E D E N ? ƒ 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N » 10 — 
„ BUITENLEDEN EN ASPIRANT L E D E N . . . . . » ?.50 

Je. Motto Arvee. 9e. Motto Clivia. 
2e. „ Bloem. 10e. „ C. 
8e. „ Rika. l i e . „ Klimopblad. 
4e. „ P. Palm (get.). 12e. „ Klimop. 
5e. „ Stabiel. 13e. „ Eenvoud. 
6e. „ Plant. 14e. „ Masqué. 
7e. „ Vogel (get). 15e. „ Kerven. 
8e. „ Ideeën. 16e. „ Hout. 

Deze verzameling ontwerpen geeft rngeveer een revue te 
zien van de verschillende manieren, waarop hout als materi
aal voor meubelen kan worden toegepast. 

Velen er van toonen het streven naar architecturale samen
stellingen, hier en daar il la Viollet le Due, waaruit te 
leeren valt, dat 't niet geschikt is, detailvormen van bouw
werken toe te passen op meubelen. 

Arvee en Bloem. 
Deze ontwerpen zijn ongeveer de slechtste onder al het 

ingezondene. Zij missen geheel het eigenaardige cachet, 
voortkomende uit een goede houtsamenstelling en zouden 
kunnen worden gerangschikt onder de rubriek die wel eens 
genoemd werd krompootige en puistige sta-in-de-wegs. 

Rika, P. Palm (get.). 
Deze ontwerpen geven door samenstelling van veel klei

nere stukjes hout, een geheel onsoliede verbinding te zien. 
Kolommetjes, lijstjes, balustradetjes, krullen enz., dat alles 
gehangen aan een meubel, dat een kamer zal moeten ver
sieren, doen deze ontwerpen er uitzien, alsof ze opzettelijk 
zijn vervaardigd, om in den winter brandstof te leveren voor 
de kachel. 

Stabiel. 
Dit ontwerp heeft de verdienste zeker niet te zullen 

bezwijken onder het gewicht van een zwaren bloempot. 
Van vele andere ontwerpen kan zulks niet gezegd worden ; 
alles is echter zeer zwaar en met het onaangenaam en niet 
logisch gevormde bovenstuk zal 't uitgevoerd, een erg lomp 
aanzien hebben. 
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Plant. 

Wanneer de vervaardiger van dit ontwerp zon trachten 
zijn werk uit te voeren, zou hij spoedig tot de overtuiging 
komen, dat 't niet mogelijk is, deu zwaren bovenbak te laten 
dragen door vier pooten, die in het midden tot 6 u 7 cM. 
in elkaar geknepen zijn. 

Vogel (get.). 

* Dit ontwerp zit zeker zeer sterk in elkaar, 't doet echter 
meer denken aan een hek- of steigerwerk dan aan een meu
bel ; de enorme massa schoren en stijlen zouden eene uit
stekende verzamelplaats vormen voor stof en spinrag, de als 
stijleindigingen geteekende deurvormen geven weinig begrip 
van zulk werk te kennen, 't Geheel is slordig en zeer on
zuiver geteekend. 

Ideeën. 

De drie ontwerpen onder dit motto ontloopen elkaar 
niet veel in waarde, 't Middelste, dat er voor 't oog het 
behaaglijkst uitziet, is het slechtst wat betreft de samen
stelling, de details zijn eenvoudig en goed geteekend. 

Clivia. 

Hoewel eenvoudig, is deze standaard uiet geschikt om 
tot voet te dienen voor een groote Palmplant; door den 
enkelen dunnen middenstijl 4 u. 5 cM., waaraan boven en 
onder als schuine schoven bewerkte plankjes is het geheel 
nuchter en te zwak. 

C. 

Hoewel wat aangenamer van uiterlijken vorm heeft dit 
ontwerp hetzelfde gebrek als het voorgaande. 

Klimopblad. 

Dit ontwerp, waaraan een teekeuing op kleine schaal 
ontbreekt, toont wel hier en daar eene goede houtbewerking 
maar in de samenstelling is het niet goed te keuren, dat 
de ontwerper zonder ronde en gebogen vormen te krijgen, 
drie stukken hout aan elkaar gelascht heeft op de manier, 
zooals hier is geschied. 

Klimop. 
Doordat het zware onder- en bovenstuk slechts verbonden 

zijn door vier dun gedraaide stijltjes wordt het geheel te 
zwak, bij de meeste ontwerpen is de fout begaan, dat de 
pooten niet van onder tot boven doorloopen, het bijgevoegde 
derail is goed geteekend. 

Eenvoud. 
De samenstelling uit vier doorgaande uitgezaagde planken 

is. als zoodanig vrij goed daarmede is echter niet een smaak
vol geheel verkregen; de verzameling profielen, die zijn 
omgestoken en doodloopen zonder rede, doen het er een 
weinig onbehouwen uitzien. 

Masqué. 

Op dezelfde manier samengesteld als het voorgaande, 
lijdt het ook voor een groot gedeelte aan hetzelfde gebrek'; 
't is goed profielen te laten eindigen daar, waar twee stukkeu 
hout in elkaar gewerkt worden, doch de daaruit ontstane 
eindigingsvormeu maar ondoordacht ook aan meubels toe 
te passen ter versiering, zoodat 't er uitziet, alsof het afwa
terende schuine kanten en dorpels aan een buitengevel zijn, 
verdient sterke afkeuring. 

Kerven. 
Dit ontwerp, waarvan de samenstelling uit de teekening 

niet erg duidelijk blijkt, is wat betreft houtbewerking vrij 
goed opgevat, de bovenrand is slecht samengesteld, het 
onderstuk heeft geen eigeoaardigen houtvorm. 't Verdient 
ook geen aanbeveling geen plekje onversierd of onbesneden 
te laten, de teekening is slordig. 

Hout. 

Dit ontwerp, dat, wat samenstelling en teekeuing betreft, 
boren de anderen uitsteekt, toont bij den vervaardiger een 
goed begrip van houtsamenstelling en bewerking. Het zwaar
ste gedeelte is het onderstuk, waar de boogvorm als dwars-
verbinding zeer slecht is gekozen, daardoor ontstaat daar 
ter plaatse een slechte verbinding; het overige gedeelte is 
uitstekend bewerkt en versierd. 

De Jury trekt uit bovenstaande overweging de conclusie, 
de volle bekroning aan het ontwerp ingekomen onder motto 
Hout te moeten toekennen. 

Be Juryleden, 
W. K R O M H O U T Cz. 
H. G . J A N S E N . 
K . D E B A Z E L , 

Rapporteur. 
A M S T E R D A M , 11 Maart 1896. 

1STE SCHETSPRIJSVRAAG. 

Bij dit nommer behoort een dubbele plaat, waarop zijn 
voorgesteld vier der ingekomen antwoorden op de 1ste door 
het Genootschap uitgeschreven schetsprijsvraag. 

Aan de ontwerpen van de heeren G . H . Adema en J . 
Kromhout werden door de jury premiëu toegekend, resp. 
van f 7.50 en f 5.—. Het rapport van de Jury werd 
opgenomen in Architectura van 15 Februari 1.1. 

MAATSCHAPPIJ V A N NIJVERHEID. (*) 

£ « B M Ö J H 9 k t Bestuur van de Afd. Amsterdam van boven-
M B F ^ S K M genoemde Maatschappij bericht ons, dat op 
^ • F s S j l K de laatst gehouden vergadering dezer Afd., 
M ^ g l B w waar het wetsontwerp tot oprichting van 
3W™SJB=B kamers van arbeid besproken werd, de werk

lieden niet zijn geweerd, zooals in het door ons van die 
vergadering gegeven verslag wordt gezegd, doch dat integen
deel de voorzitters en secretarissen van verschillende te 
Amsterdam gevestigde werklieden-vereenigingen tot het bij
wonen van deze vergadering waren uitgenoodigd (o. a. 
Patrimonium, Ned. Werkliedenverbond, R. C. Volksbond enz.) 

Wij nemen gaarne die uitdrukking terug en betreuren 
het met het Bestuur der Afd., dat van deze uitnoodiging 
door genoemde besturen geen gebruik is gemaakt, doch we 
blijven van meening, dat het practisch resultaat van de 
bespreking tamelijk gering is geweest, vooral omdat de be
handeling van het vraagstuk was opgedragen aan mannen 
van hoofdzakelijk politieke reputatie, die uren noodig hadden 
om over de staatsrechterlijke zijde van het ontwerp te rede
twisten. 

De werkgevers, die wèl waren opgekomen, hebben dit 
waarschijnlijk ook gevoeld; van die zijde werd weinig in 
het midden gebracht, en mogelijk was het evenzoo met de 
werklieden gegaan, indien zij waren opgekomen. In ieder 
geval les absents avaient tort. Voelt men in de werkmans
kringen zoo weinig belangstelling voor de quaestie, dan zal 
men het voor lief moeten nemen, dat ze wordt opgelost 
zonder medewerking van die zijde. Doch wij kunnen dit 
nog niet gelooven. Zou het niet mogelijk zijn, om nog eens 
een poging te wagen tot gedachtenwisseling ook met die 
kringen, die het meest bij het vraagstuk geïnteresseerd zijn ? 

Kan er door dezelfde afdeeling of door eenig ander lichaam 
van dien aard niet nogmaals een vergadering worden uit
geschreven waar het vraagstuk uitsluitend van den practischen 
kant, dus met vermijding van alle juristerij bekeken wordt P 
Doch men make het dan den personen, voor wie debatteeren 
geen dagelijksch werk is, wat gemakkelijk, door bijv. den tekst 

(*) Het schrgven hierbcdoeld werd te laat ontvangen om nog in het 
vorige nommer te kunnen worden behandeld. 

3 H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 

ttfêdrukkery Hvttv/t.ru .V lUhu*>. 

Bijvoegsel van ^Architectural* 1896. N*. 11. 
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van het wetsontwerp en een eventueele inleiding vooraf in 
druk rond te zenden. Zeer waarschijnlijk zal op zoo een 
vergadering nog menigen wenk worden gegeven, waarmede 
rekening zal worden gehouden, wanneer het ontwerp eenmaal 
door de volksvertegenwoordiging in behandeling wordt 
genomen. 

T R A N S V A A L S C H E B R I E V E N . I. 

§jE§̂ S| het heilige voornemen bezield, eene reeds 
m||S|^^iM in Holland afgelegde belofte te vervullen, 
H r ^ S W r a l l z ' 1 u v v c o r r e 8 P o n t l e n t , geachte lezer, sinds 
Mj^a^lg een half uur in die bekende dramatische 

yCXr£S2ffSgrjJ[ denkershouding, met den wijsvinger van zijn 
rechterhand tegen het voorhoofd gedrukt, turende op hel 
opschrift boven dit schrijven, en niet wetende wat hij eigen
lijk als nieuweling in dit vooruitstrevende land zal schrijven, 
besluit hij de gezamenlijke lezers van //Architectura" met 
een kluitje in het riet te sturen, en zijn eerste brieven te 
vullen met praatjes over de reis van Holland naar de Trans
vaal, om daarna dc bouwkunst oftewel bouwkunde in 
Zuid-Afrika, aanvankelijk met zekeren schroom, en daarna 
zooals dat de gewoonte is, met de noodige brutaliteit bij 
het hoofd te vatten. 

De eerste kennismaking met het woelige element van een 
reiziger met bestemming naar Zuid-Afrika is gewoonlijk de over • 
tocht over de Noordzee naar Engeland, tenzij de langere reis 
met de Duitsche Oost-Afrikalijn hem meer aantrekt, en hij na 
een reis over Parijs zich te Marseille of te Napels iuscheept, 
eu over Suez en Aden in de Delagoa-baai aan wal stapt 

Uw dienstwillige dienaar echter verliet den 18en Augustus 
1895 het lieve vaderland iu gezelschap van twee achtbare 
leden van A. et A., die met hem eenige dagen in Londen 
zouden doorbrengen. 

De hartroerende verhalen over de vreeselijke ellenden der 
zeeziekte, een kwaal, waarvoor tot heden nog geen kruid 
gewassen is, deed hen met gemengde gevoelens dien eersten 
zeetocht te gemoet zien; edoch, de Noordzee was dien 
nacht spiegelglad, terwijl een heerlijke maneschijn, ontelbare 
zilveren glanslichtjes te voorschijn riep. Was het wonder, dat 
wij in den grootsten overmoed spotten met alle verhalen over 
zeeziekte, en een groot gedeelte van den nacht aan dek 
bleven om van het nieuwe heerlijke schouwspel te genieten? 

Een aankomst te Harwich biedt weinig belangrijks aan, 
voorzooverre men kan oordeelen naar de haastige aankomst 
in smerige dokken en werven, een haastige visitatie in 
een groote ongezellige loods en onmiddellijk vertrek per 
trein naar Londen. Zonder ophouden brengt die trein u na 
eenige uren in hel hartje van de wereldstad, waar ge de 
eerste minuten staat rond te kijken, als men gewoonweg 
//overdonderd" pleegt te noemen. 

En nu lezer, u een beschrijving van Londen te geven na 
een verblijf van zes dagen, is een waagstuk, waaraan uw 
correspondent zijn vingers niet wil branden, na de vele 
beschrijvingen van Londen, die bij honderdtallen verschenen 
zijn. Laat het u genoeg zijn, dat wij ontzettend genoten in 
de South-Kensington Musea, de National-Galery en met 
grooten eerbied opkeken tegen de overblijfselen van Oud-
Egyptische en Klassieke kunst in het British Museum 
bijeengebracht, en waarvau verscheidenen door de vaardige 
handen van de heeren Lauweriks en de Bazel, in teekening 
zijn gebracht en in ons plaatwerk gereproduceerd. 

Uit- of inwendig worden natuurlijk nog bezichtigd de St. 
Paul, House of Parliament, Westminster Ab!>ey, Prins Albert 
Memorial en wat dies meer zij ; wie echter het Londensche 
gewoel wil ontvlieden, hij gaat eenige rustige uurtjes in 
Hyde- of Regentpark doorbrengen, of wel laat zich met een 
stoombootje over de Theems naar Batterseapark brengen, of 
naar de heerlijke Kew-gardens. 

Voeg hierbij uog de vele avondgenietingen die Londen 
aanbiedt, dan heeft men in zes dagen reeds veel van deze 
reuzenstad gezien, hoewel er jaren noodig zullen zijn om 
deze stad grondig te leeren kennen. Nog veel zou ik kunnen 
schrijven over de deftige automaat-politieagenten, cabs, omni
bussen en alle mogelijke Londensche eigenaardigheden, doch ik 
laat dat over voor geroutineerder reisbeschrijvers en trek 
mij terug op de Hawarden Castle, die in de East-India 
Docks gereed ligt om den tocht naar Afrika voor de zoo-
veelste maal te maken. 

De beschrijving van een mailsteamer geeft weinig gele
genheid om over esthetica uit te wijden, de echte onver-
valschte praktijk is hier aan het werk geweest. 

Geen ruimte of zij heeft hare bestemming, alles, leu
ningen, handvatten, sluitingen zijn praktisch, praktisch 
bovenal; alleen in de le klasse salon en eetzaal, heeft men 
zich schuchtertjes op het gebied der schoone bouwkunst 
gewaagd, en doddige pilastertjes en paneeltjes aangebracht, 
keurig besmeerd met crème en goud, en als de boot een 
beetje slingert, wuift al dat schoons als in een Oosterschen 
tooverschommel. 

De booten der Castle-line zijn allen electrisch verlicht en 
bieden al die gemakken aan, die men in vele Hotels op het 
vastesland mist; voeg hierbij een muziekgezelschap, sterk tien 
man, bestaande uit waiters, vele bals en spelen, dan is die 
reis voor een optimistisch gestemd mensch, gewapend met een 
goeden dekstoel, gezellige reislectuur en een handje goede 
Hollandsche sigaren best uit te houden. 

Wij vertrokken dan den 23en Augustus uit Londen, om in 
Southampton het meerendeel der passagiers in ontvangst le 
nemen. Den 2-ten Augustus werd het anker gelicht en begon 
dat leventje, vol eigenaardigheden voor een landkrab, die in 
zijn jeugd de boeken van Marryat verslonden heeft. 

Na vier dagen volop genieten van deu heerlijken Oceaan, die 
zich in alle verscheidenheid van kleuren, soms leiblauw, dan 
weer in goud en zilver iu het zonlicht baadde, werden 
nevelachtig de rotscontouren van Madeira aan den horizont 
zichtbaar; allengs verhelderde dit heerlijke schouwspel zich 
en kwamen de witte huisjes van de hoofdplaats Funchal 
in 't gezicht. 

Niet zoo had men van het eiland onzen steamer bemerkt, 
of een vloot van vaartuigen stevende er op af, schuiten, 
hoogopgeladen met rieten dekstoelen, met fruit, in het kort 
met alle denkbare koopwaar, omringden in een oogenblik de 
boot, wachtende op het sein van den kapitein om aan boord 
te mogen komen; en dat men dat volkje niet vertrouwt, 
bleek wel uit het feit, dat een ferme politiemacht van wal 
kwam om toezicht te houden. Talrijke sloepen met naakte 
en halfnaakte jongens draaiden om de boot heen, terwijl het 
geschreeuw om six-pence en het wijzen op het water u 
kenbaar maakte, dat de heeren bereid waren, uwe goede 
gaven op te duiken. 

Van de gelegenheid ons verschaft, maakten wij gebruik 
om een kijkje aan wal te nemen ; zes stevige Portugeezen 
roeiden ons naar het eiland, waar wij in een eigenaardig 
vehikel, een soort tentslede, getrokken door twee ossen 
plaats namen ; een kleine bruine jongen trok de ossen voort, 
terwijl een tweede geleider onder aanhoudend geschreeuw, 
af en toe een vetten lap onder de slede door liet gaan. 

Funchal is een schilderachtige plaats, half Spaansch half 
Moorsch, de huizen meest allen wit, met overstekende daken, 
gedekt met die half ronde aarden pannen, om en om gelegd, 
zooals die ook bij de oud-Griekselie woningen voorkomen. 
De omstreken zijn heerlijk schoon en het klimaat zeer mild ; 
jaarlijks komen dan ook vele borstlijders heil voor hunne 
kwaal op Madeira zoeken. 

Uiterst voldaan keerden wij van ons uitstapje aan boord 
terug, waar de markt nog druk op gang was, en de bruta
liteit van die schacherende menigte een duchtig pak slaag 
van de zijde der bemanning af cn toe noodig maakte. 
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Nog langen tijd bleef het prachtige eiland in het gezicht, 
en hadden wij bet vooruitzicht veertien dagen lucht en wa
ter te zien, met uitzondering van de Canarische eilanden 
met hunne hoofdplaats Las Palmas en de bekende Piek van 
Teneriffe, die wij voorbij stoomden. 

Dat was zooals een Anisterdamsch werkman zou zeggen 
een leventje van „luie Kees," eten, drinken, lezen en sla
pen, doch het laatste het meest, want geachte lezer, een 
goed boek en de Oceaan samen doen u aan dek in een 
oogenblik tijd in een zaligen dut schieten, 's Avonds daar
entegen is het een en al vroolijkheid, tien waiters fiedelen en 
blazen, dat het zoo'n lust is, en in een oogenblik zijn de 
beentjes van den vloer, van het dek wil ik zeggen. 

Drie dagen voor de aankomst aan de Kaap begint de 
zee op eigenaardige wijze te rollen, en met haar alles wat 
rolbaar is aan boord, vele vroolijke Franschen trekken 
zich met leelijke gezichten in hunne hutten terug en laten 
vandaar geluiden tot u komen, die u doen denken aan een 
jongen, die zijn eerste sigaar heeft gerookt. Edoch uw ver
slaggever behoort tot de gelukkigen, die van deze misère 
uiets afweten. 

Daar loopt den laatsten avond het praatje, dat den volgenden 
ochtend te 6 uur Kaapstad in 't gezicht zal zijn, vele oud-
gasten hebben u reeds dagen te voren verteld, dat zij de 
Tafelbaai verre boven de golf van Napels stellen. 

Was het te verwonderen, dat ik 's morgens reeds te 4 
uur uit mijn enge kluis kroop en mij snel in de kleeren 
stak ? En werkelijk, men had niet teveel gezegd : die aan
komst is onvergetelijk schoon, op den voorgrond (men zou 
in dit geval moeten zeggen voorzie) de Tafelbaai, daarach
ter Kaapstad, schilderachtig amphitheatersgewijze en als 
achtergrond die machtige rotsformatie, de volkomen hori
zontaal afgesneden Tafelberg, en dat alles badende in het 
zonlicht. 

Spoedig moet men zich prozaisch losrukken van dit 
tooneel en voor zijn bagage zorgen. Eerst wordt de mail 
aan land gebracht, en daarna komt de drukte van het 
ontschepen en de visitatie der bagage, en daar dit op het 
oogenblik al mijn beschikbaren tijd in beslag neemt, neem 
ik afscheid van u, geachte lezer, hoop een volgende maal 
eenige kijkjes met u te Kaapstad te nemen en het genoe
gen te hebben met u naar Pretoria te reizen. 

Pretoria, 14 Febr. 1896. DI G A Z A R . 

DE Z I E V E R S M B E D W E R K E N TB 
E L T E R B E R G , DOOR J . H . BROM. 

ET bespreken van goudsmeedwerken heeft eigen
aardige inoeielijkheden. Die kleine kunstwerken 
toch kunnen ten volle gewaardeerd en genoten 
worden bij aanschouwing van nabij; tot uit
voerige besprekingen naderhand bieden zij 

m. i. op zich zelf te weinig aanleiding. En daarom 
om die Elterbergsche goudsmeedwerken voor ons in 
licht te stellen, vooraf van de goudsmederij iu het 

algemeen en haar betrekking tot de kerkelijke kunst een 
kort overzicht willen geven. 

Beginnen wij met een terugblik op het Merovingisch 
tijdperk, welks lange, donkere nacht op eens verlicht werd 
door eene edele verschijning: Sint Eligius, geboren omstreeks 
het jaar 589 ; een groot man in den volsten zin van het 
woord, met verheven verstand, een geniaal kunstenaar voor 
zijn tijd, voert op last van zijn vorstelijken beschermer 
Dagobert in grooten getale zijne werken uit, om daarmee 
kloosters, kerken en kapellen van het frankische koninkrijk 
te verrijken. 

Door de schepping zijner meesterwerken legde hij tegelijk 
den grondslag voor de kerkelijke edelsmeedkunst in Noord-
Westelijk Europa. Want vóór Dagobert en zijn eerbied-
waardigeu nurifaber waren wel is waar heilige vaten van 
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goud cn zilver in gebruik, en vele oude inventarissen ver
melden bekkens, lampen, patenen, kelken, reliekhouders en 
kruizen met tal van voorwerpen, welker bestemming en 
gebruik velen niet eens meer bekend zijn ; maar men kan 
veronderstellen, dat deze werken meer te beduiden hadden 
om hunne materieele. waarde, dan wel om de fijnheid der 
versiering of bevalligheid der vormen. 

I »e hooge roem, dien de werken en de naam van St. Eloy 
zich spoedig verwierven, schijnt aan te toonen, dat de 
edelsmeedkunst door zijne tusschenkomst op eens een be
langrijken stap voorwaarts deed. De werken, zekerlijk uit
gevoerd onder zijn onmiddellijk toezicht en waarschijnlijk 
volgens zijne teekeningen en met zijne medewerking, de 
ontelbare schrijnen, waarvau zijn leerling St. Oudoenus met 
onverdeelde bewondering spreekt, een groot gouden kruis, 
hoog ongeveer 5£ voet, geheel met edelgesteenten bedekt, 
waarme'de de godvruchtige goudsmid het hoogaltaar der basi
liek van St. Denis versierde, de kelk en pateen door hem 
geschonken aan de kerk zijner geboorteplaats, de kandelaars, 
waarmede hij de kathedraal te Limoges verrijkte, alwaar hij 
zijn kunstambacht had geleerd in de werkplaats van den 
muntmeester Abbon, de inventaris van den schat der lie-
velingskerk van Dagobert, St Denis, dit alles pleit luide 
voor de ijverige werkzaamheid, de kennis en den smaak 
van St. Eloy en zijne medehelpers. Reeds aan tijdgenooten 
dwongen zij eerbied en verwondering af om de talrijkheid, 
grootsche afmetingen en pracht hunner werken. Eu toen 
St. Eloy aan den koning tot diens verbazing het overschot 
terugbracht van het hem toevertrouwde goud, leverde hij 
niet enkel het bewijs eener in dien tijd zeldzame, stipte 
eerlijkheid, maar ook van de kennis, welke hij bezat van 
de insjewikkelde kunst van allieeren, d. w. z. mengen der 
metalen. De weinige afbeeldingen van enkele zijner werken 
toonen ons stukken van ongetwijfeld gracieuse vormen en 
verhoudingen, maar zeer eeuvoudig en primitief. De versie
ring bestaat hoofdzakelijk uit edelsteenen en arabesken van 
filigraan met toevoeging van gouden gestampte plaatjes en 
talrijke geometrische figuren. Deze versieringswijze bleef in 
eervol gebruik gedurende nog meerdere eeuwen en St. Eloy 
heeft zijn roem als goudsmid waarschijnlijk aan de verbe
tering en vervolmaking daarvan te danken. 

(Wordt vervolgd.) 

B E R I C H T E N . 

— De aanstaande meubeltentoonstelling, welke zal gehou
den worden in den loop van deze maand in het Paleis voor 
Volksvlijt, belooft, naar men zegt, heel wat te worden. 

Vele voorname fabrikanten uit de provincie hebben reeds 
toezegging tot medewerking gedaan. 

UIT DEN V R E E M D E . 

— In Cairo zal dit jaar druk gebouwd worden, daar niet 
alleen een begin zal worden gemaakt met het groote museum 
van Egyptische oudheden, maar ook met een ander nieuw 
gebouw, dat bestemd is het Arabische museum in de 
bibliotheek van den ouderkoning te herbergen. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

Een opzichter-teekenaar, salaris f 100—f 125 per maand 
— zich te wenden met teekeningen tot deu heer Dony, 
architect, directeur der Koninklijke School voor Schoone 
Kunsten te 's Bosch. 

Een bekwaam bouwkundig- ook goed penteekenaar; men 
wende zich tot Joseph Cuypers te Amsterdam. Maandags 
of Woensdags 9—12 uur. 

ORGAAN V H GENOOTSCHAP 
RCHITECTURA ET AMICIT1A 

'•4'ry.l 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T & . Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E i w. K R O M H O U T C Z N . H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , II. E L L E N S E N C. W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
II. G . J A N S E N , W E T E R I N G S C H A N S 145 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T B A M S T E R D A M . 

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

1°. Na afloop der vergadering vau 11. Woensdag is gecon
stateerd, dat de stemming voor de onderwerpen der prijs
vragen 1897 niet juist, heeft plaats gehad, zoodat door 
het Bestuur die keuze op de eerstvolgende bijeenkomst weer 
aan de orde zal gesteld wordeu. 

2°. Op Zondag 22 Maart, van 12 tot 4 uur, zal voor 
de leden van het Genootschap met hunne introducés geëx
poseerd zijn in het Geuootschapslokaal de collectie Muziek-
omtlagen, affiches en geïllustreerde muziekwerken, daartoe 
afgestaan door de heeren M . A. Poel en W . Stumpff. 

3°. Als gewoon lid is voorgesteld de heer A. D. V . van 
Gendt (thans buitenlid) door de heeren J . G . van Gendt 
en Paul J . de. Jongh. 

4°. Als aspirant-lid is aangenomen de heer Joh. Koek
koek Jr. te Amsterdam. 

5°. De inzender van het ontwerp voor een Jachthuis 
//Pief, paf poef,* wordt verzocht een ander correspondentie
adres op te geven, daar de teekeningen als onbesteld zijn 
teruggekomen van het opgegeven adres. 

Namens het Bestuur, 
P A U L J . DE J O N G H , 

lite Secretaris. 

.•/ARCHITECTURA E T AMICITIA." 
1035STE G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N 

18 M A A R T 1896. 

De vergadering wordt door den Voorzitter, den heer W. 
Kromhout, geopend, waarna de notulen der vorige bijeen
komst worden voorgelezen en goedgekeurd. 

De heer M . A. Poel verkreeg nu het woord tot het geven 
eener inleiding voor de kunstbeschouwing van „Muziek-
omslagen, affiches en geïllustreerde muziekwerken." Spr. 
verklaart in eenige korte trekken het principe van illustratie 
in verband met den inhoud der muziekwerken en verdeelt 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K -
SC11E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N f 12-— 

„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N « 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N « 7.50 

de wijze van illustreeren in twee deelen, 
omslagen en affiches, die meer aangeven den titel van het 
muziekwerk en ten tweede de geïllustreerde muziekuitgaven, 
waarbij de illustratie ten nauwste met de compositie moet 
vereenigd zijn. 

De heer W. Stumptf hierna het woord verkrijgende, noemt 
als aanleiding tot het samenstellen der collectie, een, nu 
twee jaar geleden, gedane verklaring van een criticus, die 
het betreurde, dat het picturale deel der muziekwerken over 
't algemeen zoo slecht was verzorgd; spr. is daarna eene 
opsporing begonnen van wat op dat gebied in verschillende 
landen is gedaan en toont nu het geëxposeerde als het 
resultaat daarvan. Spr. geeft verder als zijne opinie ten beste, 
dat de teekensar, die eenig muziekwerk illustreert, ook vol
komen bekend moet zijn met het wezen der compositie en 
wijst op enkele aanwezige werken, waarbij de stemming, die 
in de muziek is neergelegd, ook iu de illustratie is weerge
geven. Spr. noemt als zoodanig de plaat van de //Walkure" 
door Grasset, de //Missa" van Diepenbrock door Derkinderen 
geïllustreerd, en vooral ook de vele teekeningen van Steinleti. 

Spr. heeft ook voor zijne uitgaven een proef genomen 
met eenige andere Hollandsche teekenaars, doch zag zich in 
het resultaat daarvan teleurgesteld en vreest, dat in ons land 
de krachten niet aanwezig zijn, die van eenig muziekwerk 
eene goede illustratie (d. i. eene illustratie volkomen in 
overeenstemming met de compositie) zouden kunnen uitvoeren. 

Na deze inleiding werd gepauseerd, om den aanwezigen 
gelegenheid te geven, de belangrijke collectie in oogenschouw 
te nemen. 

De wanden van het Genootschapslokaal waren geheel in 
beslag genomen door de verschillende werken, waarbij ver
tegenwoordigd waren: Rivière (,/La marche a 1' Etoile" en 
„1' Enfant prodigue"), Steinlen (muziek-illustraties uit de 
„Gil Bias") Grasset, Willette, Ibels, Chéret (affiches), Carloz-
Schwabe, Montalti, Hohenstein, e. a. De geheele expositie 
maakte een hoogst aangenamen indruk. 

Na de pauze werd nog een zeer geanimeerd debat ge
houden, waaraan werd deelgenomen door de heeren Jos. 

ten eerste voor 

•!t 
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Cuypers, Lauweriks, Ingenohl, Kromhout, Nijhoff eu de 
Bazel. Over verschillende belangrijke punten, betreffende 
het verband van beeldende kunsten en muziek werd gede
batteerd, terwijl de meening, dat in ons land geen kuns
tenaars gevonden zullen worden, in staat muziekwerk 
op waardige wijze te illuslreereu nog al bestrijding vond; 
ook tegen de bewering, dat b.v. de composities van Bach 
niet zouden zijn te illustreeren, omdat die zoo enorm hoog 
staan, werd door verschillende sprekers nog al eeu en 
ander aangevoerd, omdat juist in de hooge kunstuitiug 

muziek, als zoodanig begrepen en gevoeld door den van 
illustrateur, beider uitingen elkander naderen en een har
monisch geheel te voorschijn roepen zullen. 

De Voorzitter brengt na deze discussie den dank der 
vergadering aan de heeren Poel en Stumpll' en doet me
dedeeling, dat door die heeren toestemming is gegeven, om 
Zondag 22 Maart de collectie nog voor de leden eu hunue 
introducés ter bezichtiging te stellen. Als gewoon lid wordt 
voorgeste'd de heer A. f). N . van Gendt (thans buitenlid) 
en als aspirant-lid de heer Joh. Koekkoek Jr. 

Het resultaat der keuze van de onderwerpen voor de 
prijsvragen 1897 is, dat de gecirculeerd hebbende lijst de 
meeste punten aangaf voor : 1. een kunst ambachtenschool, 
2. een modelboerderij, 3. een gedenkteeken voor Multatuli. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt hierna de vergade
ring gesloten. 

PAUL J . D E JONGH, 

1ste Secretaris. 

E E N E N A N D E R UIT D E GESCHIE
DENIS DER JAPANSCHE KUNST. 

(Vervolg van bh. 37.) 

rrcito, de eerste der genoemde kunstenaars, was uit-
mend carricaturist. Hij heeft tal van vroolijke tafe-
reelen in het leven geroepen, waarin hij toestanden, 
tot nu toe als heilig en onschendbaar beschouwd, 
van de belachelijke zijde heeft bekekeu. 

Steeds op straat, vriend van kwakzalvers en spullemaunen, 
geboren slenteraar, afkeerig van de, fijne geneugten, zeld
zaam opmerker, nienschenkenner in den waren zin des woords 
heeft hij, spotter in zijn hart, dan ojk den spot gedreven 
met alles, wat hem waardig voorkwam er zijn aandacht 
aan te schenken, heeft hij zijn neus gestoken in het huise
lijk leven van den Shogoen, diens favorieten afgebeeld en 
als banneling op het eiland Hachiyó langen tijd zijn zouden 
kunnen overdenken. Veertig jaren na zijn dood (hij stierf 
in 1724) werden zijne werken door de gravure algemeen 
bekend. 

Korin, stichter van een schilderschool op zich, teekenaar 
voor de nijverheid, schilder en lakker, wordt als de meest 
origineele en zelfstandige kunstenaar van Japan beschouwd. 
Hij is impressionist bij uitnemendheid, altijd nieuw, immer 
verrassend, vreemd op den eersten aanblik, overrompelend 
door het gedurfde, maar, nadat men zich met zijne op nie
mand zijner voorgangers gelijkende opvatting verzoend heeft, 
machtig eu meesleepend door zijn ongewone genialiteit. 
Korin stierf in 1760 Zijn naain raakte in vergetelheid, 
totdat een vurig bewonderaar zijner werken in het begin 
dezer eeuw zijn arbeid door de houtgravure deed herleven. 

Okio, de vader der Shyo naturalistische school (zoo genoemd 
naar de straat, waar Okio in Kioto woonde) was één der 
mannen die, door de studie der natuur als basis voor hun 
werk aan te nemen, het meest hebben meegewerkt tot de 
groote vlucht, die de volksschool heeft genomen. Zijn 
glanspunt bereikte Okio tusschen 1772 en 1789. Voor de 
gravure heeft hij-zelf uooit geteekend, maar zijne werken 
zijn na zijn dood iu albums uitgegeven. 

Naast Okio is Goshin een van de meest invloedrijke meesters 
der 18e eeuw eu medestichter der genoemde Shijoschool. Goshin 
is een echte Japanner. Steeds grooter wordt voortaan de klove 
tusschen de kunst van China en die van het land van Nippon, 
steeds duidelijker het zuivere cachet, dat de Japansche voort
brengselen eenmaal zullen dragen. Als alle groote artisten 
werkte ook Goshin voor het kunstambacht. De schoonste 
modellen voor de borduurwerken uit Kioto zijn vau zijne 
hand. Hij stierf in 1811, tal van leerlingen nalatende, die 
aan de Japansche industrie, speciaal aan die van Kioto, 
buitengewonen luister hebben bijgezet. 

Over Koiitsou, Japansch grootsten lakker en Ninsei, Japansch 
grootsten poftebakker, zal ik spreken bij de behandeling dier 
kunstambachten, wanneer de gelegenheid zich daartoe voordoet. 

Sosen is de dierenschilder bij uitnemendheid, maar zijn 
wereldroem heeft hij te danken, aan zijn apeu. 

Shiountshio, Toyokouni eu Outdmaro ziju de populaire ver
tolkers van een genre, dat in het laatst der 18e eeuw zijn 
hoogsten bloei bereikte en zich speciaal ophield met de be
handeling van onderwerpen, op het leven der acteurs en 
publieke vr mwen betrekking hebbende. Dezelfde kunstenaars 
waren daarnaast de vaders der gekleurde houtsnede, een tak 
der grafische kunsten, waarin Japan, vóór dat in Europa deze 
kunst tot bloei kwam een standpunt heeft bereikt, dat, zoo 
ooit in ons werelddeel geëvenaard, dan toch zeker nooit 
overtroffen is geworden. 

Yosai is de grootste illustrateur der 19e eeuw. Even hoog
staande als schilder, schrijver en geleerde, doorkneed in de 
Japansche geschiedenis en het costuum, was hij met recht 
eene wandelende encyclopedie. Misschien is Yosai nog meer 
denker dan schilder. Toen hij in 1878 op negentigjarigen 
leeftijd stierf, had hij aan zijn volk eene geïllustreerde 
geschiedenis van zijn land nagelaten, die, voor het vervolg, 
van onberekenbare waarde voor de kennis der historie in 
het rijk der opgaande zon zou zijn. 

Als voorlaatste heb ik Hiroshighé genoemd, Japansch groot
sten landschapsschilder der l!)e eeuw. Daarbij was Hiroshighó 
met 1 Iokousai een der meest vruchtbare vertolkers der zeden 
eu gewoonten van zijn volk. Zooals ik reeds in mijn inlei
ding heb gezegd, was Iliroshighé een van degenen, die het 
meeste gebruik van de regelen der perspectief maakten. De 
zekerheid van penseelbehandeling grenst bij dezen schilder 
aan 't ongelooflijke. Met enkele penseelstreken geeft hij 
een terreintoestand zoo volkomen weer, dat alle verdere be
schrijving, als overbodig, achterwege zou kunnen blijven. 
Hiroshighó werd te Yédo geboren en stierf er in 1858, op 
twee en zeventig-jarigen leeftijd, na de omstreken zijner 
vaderstad door zijn penseel vereeuwigd te hebben. 

Ik wensch miju overzicht der schilderkunst thans te 
besluiten met den voor ons Westerlingen meest populairen 
man, die Japan ooit heeft opgeleverd, voor veleu, die zich 
nooit in de Japansche historie verdiept hebben, den eenigen 
persoon, wiens naam zij kennen, maar onbekend mag ik wel 
zeggen bij niemand, met Hokousai. 

Hokousai (men schijft Hokousai en spreekt uit Hoksai) 
werd in 1760 in de voorstad Honjo, in 't Noorden van 
Yédo geboren, alwaar zijn vader het beroep uitoefende van 
spiegel maker. Zijn leermeester was de reeds genoemde Shi
ountshio, volgeling der Okiyo-yé of volksschool. Zoo gaf 
hij zich dan ook als eersten artistennaam het pseudoniem 
Shiouuró. Daarop bestudeerde Hokousai de groote meesters 
der verschillende scholeu, Sesshiu, Tanyu eu Ittcho en 
schiep zich een stijl, die hem een geheel afzonderlijke 
plaats iu de kunstwereld doet innemen. Zeer gezien schijnt 
Hokousai in den beginne niet te zijn geweest, ten minste 
niet in de toongevende wereld. De onderwerpen die hij 
behandelde, waren daartoe niet geschikt; hij teekende noch 
de edelen, noch de priesters, noch de grooten in den lande, 
maar koos zich tot model het gewone burgerlijke leven, 
te midden waarvan hij zich bewoog. Hij illustreerde boeken, 

teekende nieuwjaarskaarten (*), maakte schouwburgaffiches, 
ontwierp teek en voorbeelden voor de nijverheid en was de 
cezochte man in den kleinen burgerstand, in de schouw
burgwereld eu in de theehuizen. Men schijnt het hem in 
deze kringen dan ook zeer lastig te hebben gemaakt, 
steeds jacht makende op een schets van zijne hand. 
Daaraan is waarschijnlijk het voortdurende verhuizen en 
veranderen van naam te wijten, bij Hokousai chronische 
kwalen, die echter bij het verzamelen van ziju werken de 
orootste bezwaren hebben opgeleverd. Maar welke namen 
hij zich ook mocht uitdenken, altijd keerde die eene weer 
terug, die naam, waarvan de bekoring thans gevoeld wordt 
door een ieder, die kennis met zijnen arbeid heeft mogen 
maken en zelfs door hen, die hem slechts van den klank 
alleen kennen, den onsterfelijken naam van Hokousai (het 
genie van het Noorden). De kunstenaar stierf in 1849, arm 
en zeer spaarzaam gewaardeerd door ziju meer aanzienlijke 
landgenooten. 

lladde hij zich aangesloten bij eene der bestaande schil
derscholen, hij ware gevierd geweest als de grootste onder 
de grooten, maar Hokousai heeft zich afgescheiden en is 
zijn eigen weg gegaan. Iu direkte aanraking met dc natuur, 
met het leven om hem heen, waaraan hij den harteklop 
voelde — dat groote breede leven, zoo aangrijpend schoon 
voor wien mee opgaat in dien stoet van doorgangers van het 
begin naar het einde — heeft bij dat leven, vooral daar, waar 
het zich uitte in den zwoegenden strijd om het bestaan, vast
gegrepen en gefixeerd op het papier. En een geheele wereld van 
bewegelijke bedrijvigheid is uit zijn penseel gevloeid, een volk 
op zich, zijn volk, maar bezien door zijn oog is uit de toppen 
zijner vingeren gesproten, tintelend van leven, in al de kracht 
zijner werkelijkheid, in de oneindige verscheidenheid zijner 
uitingen, het geheele schouwtooneel van het menschel ijk be
staan. Wanneer ik dit alles noem, dan denk ik aan de Mangoua, 
Hokousai's meest populaire werk. Het woord Mangoua be-
teekent „ruwe schetsen." In de „Mangoua" teekende Ho
kousai alles, wat zijn blik boeide, wat hij op zijn weg door 
het leven is tegengekomen. Tempels, paleizen, huizen, 
landschappen, bloemen, boomen, vogels, visschen, insecten, 
de mensch in al ziju doen en laten, ernstige en vroolijke 
voorstellingen, twisten en kluchten en wat niet al meer. 
Jammer is het, dat zoo weinig origiueelen van Hokousai 
voorhanden zijn. Een kakémono van zijn hand werd in zijn 
tijd juist niet voor een bewijs van smaak voor den bezitter 
aangemerkt, en de oorspronkelijke teekeningen gingen bij 
de Japansche houtgravure verloren. 

Behalve dus de enkele origiueelen iu het Britsch Museum te 
Londen, iu de verzameling Gierke van het Museum te Berlijn en 
in enkele particuliere collecties * * moet men den meester beoor-
deeleu naar de gravure, hetgeen echter niet zooveel bezwaar 
oplevert als men zou denken, wanneer men het verschil 
tusschen de Japansche en Europeesche houtgravure in het 
oog houdt. 

Naast de „Mangoua" is wel het bekendste album van 
Hokousai dat, waarin de „ Honderd gezichten op den Fouzijama" 
behandeld worden. In het voorbericht van den eersten druk 
schrijft de teekenaar de volgende merkwaardige woorden, die 
naar ik meen, in het feestnummer van „Architectura" ook 
reeds aangehaald zijn geworden : 

//Van af mijn zesde jaar heb ik een drang in mij om de 
vormen der voorwerpen na te teekenen. Tot mijn vijftigste 
neb ik eene oneindige serie teekeningen de wereld in
gezonden, maar ik ben ontevreden over alles, wat ik vóór 
mijn zeventigste jaar heb voortgebracht. Op miju drie en 

(') De Japansche artisten hadden de gewoonte elkaar met nieuwjaar kaar-
l'U te lenden, Surimono's genaamd, die ze zelf teekenden en door de hout

gravure vermenigvuldigden. Bekende kunstenaars werden ook wel aangezocht 
°m Surimono's voor onderen te vervaardigen. 

, a m men beweert bezit ook 's Kyks-Etnografisck museum te Leiden 
' , °rigincelen van Hokousai. Misschien is een der lezers in staat hier

omtrent iets naders mee te deelen. 

zeventigste heb ik zoo ongeveer den vorm en het karakter 
van vogels, visschen en planten begrepen. Ik zal, zooals wel 
van zelf spreekt, op mijn tachtigste jaar groote vorderingen 
hebben gemaakt en op mijn negentigste zal ik tot den grond 
der dingen zijn doorgedrongen. Op mijn honderdste zal ik 
het bepaald tot ecu zeer groote hoogte hebben gebracht en 
op mijn honderd en tiende jaar zal alles, hetzij punt of lijn, 
voor mij leven. Ik noodig allen, die het even lang zullen 
maken als ik, uit, om goed toe te zien, of ik woord zal 
houden. Geschreven op vijf en zeventigjarigen leeftijd door 
mij, wijlen Hokousai, thans Gouakiyo-Rodjin, den Grijsaard-
teekengek." 

Amsterdam, 9 Maart 1896. 
Aan het Bes/uur en Heeren Leden van het 

Genootschap Architectura et Amieitia alhier. 
WelFdele Heeren! 

Uw verslag betreffend mijn beleefd verzoek bij brief dato 
1 Maart jl. gedaan is zeer onjuist ter Verg. van 4 Maart — 
lees Uw Orgaan 7 Maart '96 — meegedeeld. Er heerscht daar 
groote verwarring tusschen de titels, die onderget. ,/bij uw 
bestuur en uw genootschap," zooals mijn brief U meldde , de 
eer heeft te bekleeden en zich niet klakkeloos ontnemen laat. 

Het donateurschap wegens redenen U bekend door mij 
(zie brief 31 Jan. '96) opgezegd, en op Uw verzoek bij brief 
van 29 Jan. jl. van Uwen len Secretaris in dat van betalend 
gewotu lid a f 12 veranderd — heeft niets te maken met mijn 
JEer«-lidraaatschap sedert 8 October 185r, waargenomen en 
prompt op deu Almanak 1896 gedrukt. 

Evenmin staat en stond mijne donatie ad f 10 in eenig 
verband met mijn Eere-Voorziiterxchap, dat ik allerminst, 
volgens Uw medewerker-beleediger uit Deu Haag, als nrariteit" 
(Herlees s. v. p. Uw Orgaati no 40 van 5 Oct. 1895.) ge
durende '/., eeuw heb bekleed, getuige als Gij wilt o. a. 
de notulen Uwer Vergaderingen en de traditie sedert 41 
jaren. Het komt mij zeer apocrief voor, dat volle zes weken, 
gelegen tusschen mijn brief van 13 Januari '96 en den dag 
der Almanak-bezorging — 2!» Eebrusri '96 — onvoldoende zijn 
geweest, ter volkomcue rechtmatige herstelling van eeu 
tegenover mij gepleegd — ongeoorloofd — verzuim in den 
Almanak; iets dat ik van Uw bestuur allerminst wachtend was. 
Dientengevolge mag en zal ik niet de minste waarde hechten 
aan Uw Beituurs-bes\u\t, waarop zich Uw verzuim — ver
oorloof mij er bij te voegen : zeer ten onrechte — schijnt 
te gronden. En mochten er soms nu of later in Uw bestuur 
of in de Vergaderingen, leden zich opdoen, die nadere in
lichtingen van hunnen Eere-Voorzitter verlangen, hij is daartoe 
ter voorkoming van elk misverstand gaarne bereid en steeds 
te zijnen huize, Keizersgracht bij de Spiegelstraat no. 559, 
liefst vóór 12 ure te spreken, of wel ter Vergadering van 
Uw Genootschap te ontbieden. Voorloopig zij UEd. eu 
IIEd. herinnerd, dat ik op grond van Uw laatst zeer gewaar
deerd artikel in Uw Orgaan van Zaterdag 31 Augustus 1895 
no. 35, opgenomen, met mijn innigen dauk durf zeggen : 

Ty suis el j'y reste ! 
Met hoogachtende gevoelens : 

steeds Uwen Eere- Voorzitter tevens Eere-lid en 
betalend gewoon lid van A. et A. 

J . H. L E L I M A N . 

Iu autwooid op bovenstaand schrijven heeft het Bestuur 
de eer mede te deelen : 

dat de, in het verslag der vergadering van 1 Maart j . 1. 
genoemde, Bestuursvergadering is gehouden ter behandeling 
van eenige huishoudelijke zaken, o.a. ook de samenstelling van 
den kalender 1896, terwijl op diezelfde vergadering werd ter 
tafel gebracht een schrijven van den heer Leliman waarin 
hij als donateur bedankte. 

In diezelfde vergadering is, oudnnks de traditie van 41 
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jaar (waarmee de lieer L . zelf het eerst heeft gebroken) uit
gemaakt, dat de Eere-VoorziUer geen verantwoordelijke Be
stuursfunctie heeft, op grond van art. 11, waarin de Eere-
Voorzitter niet wordt genoemd en van art. 12, dat voorschrijft, 
dat het Bestuur uit de gewone leden moet worden gekozen, 
zoodat dus bij officiëele vermelding van het verantwoordelijk 
Bestuur, in het vervolg de eere-titcls niet verme'd behoeven 
te worden. 

Hierdoor wordt evenwel niets aan de waardigheid van den 
Eere--Voorzitter te kort gedaan, en kan er ook geenszins 
sprake zijn van het ontnemen van titels. 

De heer Leliman is later, zonder daartoe te zijn aange
zocht, op zijn besluit teruggekomen en weer als donateur 
(niet als gewoon lid) van het Genootschap toegetreden ; door 
het Bestuur is toen den heer L . in overweging gegeven, zijne 
donatie op het minimum van f 12.— te stellen, teneinde 
daardoor het recht te hebben tot ontvangst van het weekblad 
en andere gedrukte stukken. 

Ten slotte geeft het Bestuur de verzekering, dat alle ge-
noroen Bestuursbesluiten zullen gehandhaafd blijven, ondanks 
de verklaring van den heer L . daaraan niet de minste waarde 
te zullen hechten. 

H E T B E S T U U R . 

B E R I C H T E N . 

— Beurs-, boulevard- en IJbrugplannen zijn van die 
dingen, waarmede de hoofdstad, al sinds jaren, periodiek 
wordt bezocht. Soms geven die ontwerpen, om een of ander 
exentriek of origineel idee, eenigen tijd stof tot gesprekken 
of aanleiding tot weer andere ontwerpen; meestal echter 
zijn ze spoedig vergeten en verwondert men zich, dat er 
maar aldoor weer personen gereed zijn om uitvoerige tee
keningen te maken, die weinig of niets bizonders te zien 
geven en even weinig kans hebben, ooit tot uitvoering te 
geraken. 

Tot die laatste categorie kan het beursplan gerekend wor
den, dat thans in de winkelkast van de firma Pander in de 
Kalverstraat prijkt en vervaardigd is door den architect 
G. Emmingman alhier. 

Voor de zooveclste maal wordt hier het laatste stuk 
Damrak gedempt, gazons aangelegd, boulevard-ideeën aan de 
hand gedaan en een beurs geprojecteerd op het Damrak. 
Veel nieuws dus niet 1 

En de Mercurius-tempel zelf, gestoken in een kleed van 
verwaterde Duitsch-Italiaansche renaissance-vormen zal, 
vreezen wij, al even weinig blijvenden indruk maken op het 
flaueerendc publiek, als zoovelen zijner voorgangers in hope. 

T. 

— De door dr. Cuijpcrs gerestaureerde Hervormde kerk 
te Hippolytushoef op Wieringen is Zondag 1.1. ingewijd. 
In een der muren is een marmeren gedenksteen geplaatst 
ter eere van den heer l' . W. Janssen te Amsterdam, die de 
restauratie geheel bekostigde. 

Het aloude sierlijke koor maakt thans met het schip der 
kerk een geheel uit. In het Westelijk gedeelte van het laatste 
vindt men twee ruime zalen, waarvan één dient voor het 
houden van vergaderingen der afdeeling van den Nederland-
schen Protestantenbond. 

Dc plechtigheid in den avond werd niet weinig verhoogd 
door dc flinke verlichting, niet alleen door de oude koperen 
kerkkronen, maar ook door een dertigtal fraaie lampen, 
naar antiek model vervaardigd volgens eene teekening in 
de werkplaats van den heer S. K . Luijtzen Pz., Den Helder. 

Het ruime kerkgebouw kon nauwelijks de talrijke menigte 
bevatten, die van heinde en verre waren samengekomen. 
Velen moesten zich met staanplaats behelpen. 

— In de Sfinx. Een Araerikaansch kolonel, de heer 
Raum, heeft in Egypte opgravingen gedaan aan den voet 
van de Sfinx en is zelfs dit beeld binnengedrongen. In 
den hals heeft hij een ingang geboord, waarlangs hij in het 
beeld kon afdalen. Binnen heeft de heer Kautn de monding 
van • en verstopten put ontdekt, die na uitgraving tot op 
een diepte van zeven meter, bleek toegang te geven tot 
twee gangen, een in N . W. de ander iu Z. W. richting 
loopende. 

In het hoofd vau de Sfinx trof de navorscher een gat 
aan, waarin z. i. indertijd de steenen hoofdtooi van het 
monsterbeeld bevestigd is geweest. Zelfs meent de heer 
Raum deze te hebben gevonden onder het tempeltje tusschen 
de pooten der Sfinx. Het versiersel verbeeldt een opgerolde 
slang, die drie zuilen draagt met lotuskapiteelen, het is rood 
geschilderd en meet over de grootste breedte 1.25 M. 

(H.blad.) 

— Door vertrek uit Amsterdam — tengevolge van zijne 
benoeming als directeur der teekenacademie vMinerva" te 
Groningen — is de heer Ferd. G. W. Oldewelt afgetreden 
als bestuurslid der Mij. „Arli et Amicitiae." 

In de Woensdagavond gehouden vergadering van stem
hebbende leden is in de vacature voorzien, en is het bestuur 
thans als volgt samengesteld : C. L . Dake, voorzitter; Bart 
van Hove, vice-voorzitter; Gerard Muller, secretaris-pen
ningmeester ; H. W. Jansen, plaatsvervangend-penningmeester 
en I. H . Wijsmuller, plaatsvervangend-secretaris. 

— De tentoonstelling van vak- en hnndteekeningen en 
van proeveu in het hout- en marmerschilderen, alsmede van 
werkstukken vervaardigd door de deelnemers aan den laatst 
gehouden cursus van de Ambachtsschool en van de Avond-
teekenschool voor Handwerkslieden is nog te bezichtigen op 
Zondag 22 Maart van 12 tot 4 uur iu het gebouw Wete
ringschans 165. 

— Te Winschoten heeft de gemeenteraad met II tegen 
2 stemmen besloten tot den bouw van een toren op het 
nieuwe Raadhuis, overeenkomstig het voorstel van B. cn W . 

— Bij de opgraving aan de Leuvebrug te Dordrecht is 
men dezer dagen, op eene diepte van bijna 1,50 M. onder 
de Voorstraat, gestuit op de overblijfselen van een gewelf, 
dat zich echter verder dan het ontdekt gedeelte heeft uit
gestrekt en zeer waarschijnlijk tot de oude Gevangenpoort 
behoord heeft. 

In den beginne vormde de Suikerstraat de Stadsvest, en 
sloot dc Stadsmuur aan de Gevangenpoort aan, die toen 
buitenpoort was. Het is niet geheel onmogelijk, dat het ge
vonden gewelf strekte, om de stadsgracht buiten de Vest, 
onder de poort door, in gemeenschap te houden met het 
rivierwater. (Dordr. Ct.) 

— Den 23en of 21en Maart wordt in de zaal van het 
Oudheidkundig Genootschap alhier, Muntgebouw, door „De 
Algemeene Muziekhandel* van Stumpll' en Koning, een 
tentoonstelling geopend van Franschc, Italiaansche, Engel-
sche en Nederlandsche reclame-platen voor muziekuitgaven. 

— Gelijk vroeger is medegedeeld, wordt de Herv. kerk 
te Schermerhorn gerestaureerd, ook door steun van Rijk en 
Provincie. Dezer dagen zijn de beschilderde glazen voor de 
ramen aangekomen, en is het personeel der firma Nicolas 
uit Roermond, met het inzetten begonnen. 

— Het bestuur der „Vereeniging voor het behoud van 
oude gebouwen,* te Dordrecht, is als volgt saamgesteld i 
Voorzitter Mr J . C. Overvoorde; vice-voorzitter Bas Veth; 
le secretaris Adr. Schotel; 2e secretaris H . N . Reus; pen
ningmeester Jac. Schotel. 
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M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 

GENOOTSCHAP. 
lo. De 1036ste gewone vergadering zal gehouden worden 

in het Genootschapslokaal, American-Hötel, Leidscheplein, 
op Woensdag den lsten April 1896, des avonds te 8 uur. 

A g e n d a : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 

Ballotage van den heer A. D. N . van Gendt, als 
gewoon lid voorgesteld door de heeren J . G. van Gendt en 
Paul J . de Jongh. 

e. Lezing van den heer J . A. van der Kloes, leeraar aan 
de Politechnische School, over: 

„ De ken/eekenen der wijze van ontstaan bij de natuur steenen." 
d. Expositie van decoratiewerken door den heer A. Trout-

wein. 
e. Keuze der onderwerpen voor de prijsvragen 1897. 
2o. De volgende week zullen in het Genoolschapslokaal 

geëxposeerd zijn de ingekomen antwoorden op de door de 
Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te Groningen 
uitgeschreven prijsvragen. 

Namens het Bestunr, 
P A U L J . DE J O N G H , 

lste Seerelaris. 

DE K R A C H T DER ORGANISATIE. 

E T is van algemeene bekendheid, dat sedert jaren 
de geest van samenwerking onder de ver
schillende beroepen, welke met het bouwwerk 
samenhangen, zich heeft ontwikkeld, en wel 
onder alle beroepen in grooter mate dan 

onder de bouwmeesters. 
En toch ontbreekt het niet aan opwekkingen tot samen

werking, en ook is er een ruim veld, dat door bondgenoot
schappelijk optreden met vrucht voor 't algemeen welzijn 
bearbeid kon worden. Maar naar 't schijnt, vreezen de bouw
meesters te zeer voor banden — ook leggen zij zich die 
zelf aan. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K -
S C H E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N / 12.— 

„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N „ 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N „ 7.50 

De werklieden op vele plaatsen hebben het anders begre
pen. Ook de fabrikanten hebben ingezien, dat hunne positie 
kon verbeteren door een geregeld gemeenschappelijk optre
den. De baksteenindustrie levert daar in dezen tijd een 
merkwaardig voorbeeld van. 

Evenwel is die samenwerking onder de aannemers reeds 
langer gevestigd. De aannemer staat tusschen 3 partijen : 
de bouwheer met den bouwmeester eenerzijds leggen hem 
aan banden, de werklieden hebben belangen, die van een 
anderen aard zijn, en de leverancier der materialen zoekt 
zijn voordeel niet altijd te paren aan dat van den aannemer. 
In de laatste dagen leerden wij een feit kennen, waar de 
aannemers hunne positie krachtig verdedigden tegenover een 
directie, onder omstandigheden die hun optreden wel kunnen 
verklaren. 

Door een bestuur in een onzer provinciesteden zou een 
belangrijk bouwwerk worden uitgevoerd, ondersteund door 
vele particuliere bijdragen. Daar de bouwmeester niet vooraf 
door 't bestuur was aangewezen, vonden bloedverwanten van 
eenige beoefenaren der bouwkunst eene goede gelegenheid, 
om van hun invloed gebruik te maken, teneinde eene keuze 
onder de zich beschikbaar stellende architecten voor hunne 
betrekkingen gunstig te doen zijn. Als resultaat wordt de 
leiding van den bouw aan eene combinatie van twee archi
tecten opgedragen. 

Bestek en teekeningen worden openbaar gemaakt, ter 
aanwijzing richt men het verzoek aan de bouwmeesters tot 
nadere omschrijving der hoeveelheden van het werk. Want 
daar de teekeningen, hoewel nauwkeurig tot op bizonder 
kleine schaal waren vervaardigd — bleef er nu groote risico 
voor de inschrijvers, die alleen twee afmetingen — breedte 
en dikte in 't bestek konden lezen. Bizondere navragen in 
die richting brachten geen nadere gegevens aan de inschrijvers. 

Onder zulke bezwarende omstandigheden achtten de aan
nemers hunne belangen al te veel verwaarloosd, en eene ver
eeniging onder hen besloot, dat geen der leden zou inschrijven. 

Men ging zich van den uitslag vergewissen bij de opening 
der billetten. Van de vier ingeleverde enveloppen bevatt'en 
twee blanco billetten — één blad was berijmd — cn \ 
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vierde had een cijfer door een aannemer wonende in de 
onmiddellijke nabijheid van 't werk, wiens bedrag evenwel 
naar men schat 10 % boven de begrooting ging. 

Het spreekt, dat de gunning toen niet vlot van de hand 
kon gaan. 

Het is onverklaarbaar, dat waar een dezer bouwmeesters och 
jarenlang praktijk heeft, er nog zulk een optreden mogelijk is, 
waardoor zijn persoonlijke positie eu die van alle vakgeuooten 
zoo iu discrediet wordt gebracht. 

De methode, waarmede dit werk is aangepakt, is blijkbaar 
niet de juiste en gaat ook buiten de gebruiken. 

Eeu gemeenschappelijk optreden, waarbij men zekere alge
meene zedelijke verplichtingen op zich nam, zoude er toe 
kunnen leiden, dat ook de groep kon ageeren om de princi
palen in sommige gevallen ie bewegen, hunne verplichtingen 
ten opzichte der vakgenooteu beter na te komen. 

J A N V A N ROMUNDE. 

Den Weled. Heer van der Kloes, 
Redacteur van het Technisch Gedeelte. 

Weledele Heer, 
In 't nummer van 7 Maart 11. lees ik, dat een opstel 

over het onderwerp „wat er eigenlijk zou moeten plaats 
hebben met monumenten uit vroeger eeuwen zoo vervallen, 
als ik het Bolswardsche raadhuis heb gekend: onderhouden 
kan men ze niet, vernieuwen wil men ze niet ?" dat zulk 
een opstel U uiterst welkom zou zijn. 

Daarin zie ik veel minder een ernstig gewenschte vraag, 
dan wel een aanwijzing, dat de kolommen van 't technische 
gedeelte, die door tal van onderwerpen breedvoerig te be
handelen steeds opbouwen de algemeene kennis van de nieuwe 
bouwtechniek — dat die kolommen ook openstaan om daarin 
de bizondere (?) techniek te behandelen voor herstellings
werken. Ik kan toch niet aannemen, dat U een opstel verwacht, 
dat in enkele kolommen of zelfs met enkele geheele nummers 
van 't weekblad een volkomen leering uiteen zou kunnen 
zetten omtrent het herstellen van oude gebouwen. 

Zulk een opstel te schrijven zal door niemand ondernomen 
worden, die zich met herstellingswerken heeft bezig gehouden. 

In de oude honorarium tabel van de Mij. tot Bevord. der 
Bouwkunst werden de herstellingswerken steeds eene klasse 
hooger geplaatst dan overeenkomstige nieuwe bouwwerken; 
dit duidt aan, hoe men overtuigd is, dat voor herstellingen 
nauwkeuriger kennis, meer toewijding en nog ernstiger toe
zicht noodig is om tot een goed resultaat te geraken. 

Allereerst is dus noodig eene grondige kennis van de 
bouwambachten; en daartoe wordt door U ook reeds bij
gedragen. Dan de wetenschap, hoe de origineele toestand 
is geweest en de verschillende latere veranderingen in den 
bouw zijn aangebracht. Daaruit zal bepaald worden, welk 
moment telkens als uitgangspunt voor 't vaststellen der 
herstelling moet dienen; waarbij de algemeene technische 
kennis van timmeren, metselen, dekken enz. den weg weer wijst. 

Maar nu de moeilijke keuze: onderhouden, laten vallen 
of vernieuwen ? 

Vooreerst moeten wij beter onderhouden dan onze voor
gangers gedaan hebben ; waar zij gedurende eenige eeuwen 
wellicht zijn te kort geschoten, als ze telkens dan hier dan 
daar een enkel steentje vernieuwd zouden hebben, daar moeten 
wij die schade inha'en en al die vergane deelen op eens 
vernieuwen, wanneer de grondvorm daarvan is aangetast. 
Daardoor voorkomen wij het invallen. 

Aangezien de goede oude deelen op haar plaats blijven, 
wordt op die wijze ook niet vernieuwd het wezen van het 
gebouw. Dit zal duidelijk zichtbaar zijn iu de eerste jaren 
door 't verschil in kleur van oudere en nieuwere materialen. 
Een verschil, dat met verloop van tijd hoe langer zoo geringer 
zal worden. 

Men mag niet vernieuwen door van geheele gevelvlakken, 
die bv. voor -/., nog dragelijke baksteen vertoonen, 't gansche 

oppervlak } steen weg te kloven en nieuwe steen daarvoor 
te metselen, als men prijs stelt op 't karakter van 't oude 
metselwerk ; met oordeel moeten daar de ingekankerde plaatsen 
uitgezocht worden enz. 

Het is geen herstellen als men alle lijsten van natuursteen 
ongeveer een centimeter opkapt, om daardoor zuivere lijnen 
en vlakken te verkrijgen. Want de nu overblijvende profielen 
gelijken niet in 't minst op 't oude origineele werk. Zoo 
iets zoude meer vernielen dan herstellen zijn, zooals elk nu 
ook begrijpt. Maar tusschen de beste stukken (als die er 
nog zijn) worden voor de slechte — nieuwe stukken in de 
plaats gesteld, en steeds getracht zooveel mogelijk oude 
getuigen ter plaatse te houden. 

Ik spreek hier heel in 't algemeen. 
Om over eene herstelling volledig te kunnen oordeelen, 

moet men het monument vooraf gedurende — eu na de 
behandeling nauwkeurig hebben gadegeslagen, — en naar 
aanleiding van beschrijvingen van monumenten, kunnen we 
wel de belangrijkheid van een bouwwerk wellicht leeren 
afmeten, maar in zulk eene beschrijving zal de technische 
lezer niet den waarborg kunnen vinden voor de vlekkelooze 
wijze, waarop eene herstelling zoude zijn uitgevoerd. 

Ik hoop, dat ik of andereu dikwerf uwe technische kennis 
te hulp mogen roepen, om den juisten weg voor herstellings
werken telkens na te sporen. 

Met alle achting steeds gaarne 
Uw dienstvaardige 

JOSEPH CUYPERS. 

I N G E Z O N D E N . 

B E L E E D I G E R ? 
In het schrijven van den heer J . H . Leliman, opgenomen 

in het laatste nummer van dit blad, doet deze schrijver de 
valsche mededeeling, als zou ik in mijn ingezonden stuk in 
het nummer van 5 Oct. 1895 hebben beweerd, dat de heer 
Leliman het Eere- Voorzitterschap van Architectura gedurende 
1/i eeuw als //rariteit" heeft bekleed, en hij voegt mij op 
grond van dit beweren even valschelijk de qualificatie «be-
leediger" toe. 

Mijn schrijven, waarop de heer Leliman doelt, luidt toch 
woordelijk als volgt: 

„Een Eere-Voorzitter, die de wijze van optreden zijner 
vereeniging, zonder nader bewijs, ignobel noemt en wel 
met het jdoel de belangen en de financieele quaestie eener 
andere vereeniging te bevorderen, behoort toch zeker wel 
tot de rariteiten" enz. (zie nummer v. 5 Oct. 1895). 

Kan nu iemand uit deze regelen lezen, dat de heer Leli
man als Eere-Voorzitter een vijfentwintig-jarige rariteit is ? 

Waartoe dan nu weer deze valsche beschuldiging ? 
Heeft de heer Leliman soms een enkel ander bewijs 

geleverd, dat ik hem beleedigde, en zijue rare houding ver
dedigd en aangetoond, dat hij gerechtigd was, in der tijd de 
handelwijze van „Architectura" als iguobel te mogen quali-
ficeeren ? Geen enkel. 

Ook heeft de heer Leliman niet bewezen, dat een dus
danige Eere-Voorzitter voor zijne vereeniging geen rariteit is. 

De heer Leliman meende geheel anders te moeten doen. 
Nadat hem er op gewezen was, als Eere-Voorzitter zijne 

vereeniging in het openbaar, door hare handelwijze als 
ignobel te qualificeeren, onredelijk verdacht te hebben ge
maakt, trok hij zijn donateurschap in. Deze wijze van doen 
kon alleen verklaren, dat hij zijne vereeniging ook niet méér 
wenschte te steunen en met deze als eene ignobel handelende 
vereeniging alle relatie wenschte te verbreken P Toch niet. 
De Eere-Voorzitter wenschte zijne vereeniging alleen finan
cieel te treffen, immers in het laatste nummer van „Archi
tectura" doet de heer Leliman duidelijk uitkomen, dat 
betreffende zijne Eeretitels zijne houding tegenover de ver
eeniging geheel anders is, en hij roept den leden toe : „J'y 
suis et j'y reste!" Zonderlinge houding, nog verhoogd door 

jen toon, waarop deze krijgsleus rond klinkt. Het is geen 
toon van iemand, die zijn goed recht verdedigt, maar van een 
strijder (zie zijn schrijven laatste nummer) vervuld met 
inuigen dank en hoogachtende gevoelens. 

Nu vraag ik in gemoede aan elk lid van „Architectura:" 
Heeft het niet allen schijn, dat 'de heer Leliman er prijs 
op stelt mijn schrijven van 5 Oct. 1895 te bevestigen en 
er naar streeft een zonderlinge Eere-Voorzitter van Archi
tectura te willen zijn en blijven ? 

Dat dit rariteits-Eere-Voorzitterschap echter reeds 25 jaren 
oud is, weet de heer Leliman wellicht alleen; mij is het 
niet bekend, en dat ik zulks beweerd zou hebben, is een
voudig een leugen, en het verwijt van beleediging hierop 
gebouwd derhalve even onwaar als ignobel. 

De heer Leliman blijft de beleediger. 
„Architectura" in de eerste plaats de beleedigde. 
Deze Eere-Voorzitter heeft hier alleen te kiezen tusschen 

een herstel of ontslag. 
's HAGJS, 22 Maart '96. J . W . H . B E R D E N . 

HET N I E U W E TIJDSCHRIFT VOOR 
VERSIERINGSKUNST. (*) 

Ieder kent de twee prenten van Pieter Breughel de Oude: 
De Vetten en de Magereu. Op de eerste af beelding ziet men 
eene zwelgende vergadering van dikzakkeu een armen mage
reu hals de deur uitwerpen; op de audere neemt een dikke 
verschrikt de vlucht bij het aanschouwen van een maaltijd 
van schraalhanzen. 

Ons, negentiende eeuwers, kan men met de mageren ver
gelijken. We hebben een afschuw van alles, wat naar vet 
riekt. Een krachtvolle, stoere architectuur zou door ons niet 
begrepen worden, omdat ze met onze banale opvattingen in 
strijd is. Overeenkomstige verschijnselen in andere kunst
uitingen zouden in hetzelfde lot deelen. Als voorbeeld zal 
ik noemen het onlangs verschenen boekje van L M . Mole
naar, getiteld : Een theoretische grondslag voor bouwkunstige 
vormen. 

Nu beweer ik geenszins, dat in dit werkje bereikt is, doch 
het bevat de uitkomst van een streven in de goede rich
ting. Molenaar zoekt naar grondslagen. 

Zijn bouwkundigen niet verplicht dit streven toe te ju i 
chen ? Evenwel breekt eene lichtvaardige kritiek in ons 
orgaan dit werkje af, zoodat zelfs een boekhandelaar bet niet 
noodig achtte, exemplaren er van in voorraad te nemen. 
Sinds lang wachten velen op eene terechtwijzing vau be
voegde zijde. 

Een gelijk streven als dat van Molenaar heeft sinds jaren 
onzen stad- en vakgeuoot J . M . de Groot geleid. Het 
resultaat zijner onderzoekingen deelt hij mede in eene lezing 
gehouden in de Maatpij. ter bev. der Bouwkunst, welke 
door architecten met schouderophalen werd ontvangen. 

Deze verschijnselen zijn echt Nederlandsch. De grootste 
prullen uit het buitenland worden met gejuich ingehaald 
maar een landgenoot wordt op den achtergrond gedrongen. 
Hierdoor hebben we ons tot de proletariërs van Europa 
gemaakt, en het is ons als de proletariërs gegaan. Het 
ontbreken van den lust tot het zoeken naar schoonheid 
(waarheid) heeft ons er van vervreemd, zondat ware uitingen 
niet meer worden begrepen en wel het allerminst door 
kunstfabrikanten zooals het gros der architecten, schilders, 
beeldhouwers, enz. enz. 

Nu er een nieuw tijdschrift voor cierkunst, onder redactie 
van T. H . Boersma verschenen is, waaraan veel tijd, moeite 
eu belanglooze opoffering is ten koste gelegd, wordt ons 
weder eene schoone gelegenheid gegeven te doen blijken, 
hoever we het wel in ontoerekenbaarheid gebracht hebben ; 
vooral omdat in de eerste, verschenen aflevering eenige te-

(*) Ken m|jtier vrienden xegt cierkunst en heeft royns inziens gcljjk. 

kortkomingen zijn aan te wijzen, die als argument kunnen 
gebruikt worden om de geheele uitgave te smoren. (*) 

Vluchtig wil ik even den iuhoud doorloopen. 
Als kleurendruk is, dunkt me, de buitenomslag van 

Colenbrander mislukt en als compositie onbehaaglijk, hetgeen 
jammer is voor de goede doch slecht toegepaste principen, 
die er aan ten grondslag liggen. De zwarte druklettertjes 
op den blauwen grond zijn wat al te naïef. Het binnenomslag 
is, behoudens het hard-chromaatgele fond, veel beter, de 
reclamekaart van Meyer en Goudecket behoort dunkt mij 
tot de vergissingen. 

De houtsneden van Dysselhoff in de Hollandsche vertaling 
door Jan Veth, van Walter Crane's „kunst en sameuleving" 
doen ons begrijpen, dat er beter dingen op dat gebied gele
verd zijn, dan het diploma van Lion Cachet. 

De wandschildering van Der Kinderen maakt door hare 
algemeene bekendheid eene bespreking overbodig ; velen, die 
het origineel nog niet kennen, zullen van de reproductiën 
kunneu genieten. Het mooie fragment eener teekening op 
karton van Johann Tlioen Prikker zal door weinigen worden 
begrepen ; het minst nog door den werkman, wien de uit
voering zou worden opgedragen. Als monumentaal schilder
werk, durf ik beweren, deugt deze compositie, niet, hoewel 
ik grooten eerbied heb voor de vaardige techniek en de hoog
staande geestescultuur van den ontwerper. Tusschen het 
lieflijk bij elkander brengen van schoone motieven en 
composeeren is een hemelsbreed verschil. Een groot woud, 
waarin men kan verdwalen, is daarom nog geen doolhof; 
het groote mysterie der natuur is geen opzettelijk vraagtee-
ken; en eene eenheid verkregen door alles in eene lichte, 
stille kleur te houden, is toch al zeer gemakkelijk te bereiken. 

Hoe komt het toch dat de paden, welke naar de uitkomst 
leiden, zoo dikwijls van het doel zijn afgekeerd? 

De Japansche vaas is aardig — de Perzische steviger als 
compositie. De collectie glazen uit het Rijksmuseum hebben 
jammer genoeg de kans voor breken misgeloopen. 

Het 15e eeuwsche kasuivelkruis zal een kenner der 
Gothiek weinig bevallen, de bybelprenten geveu iets 
vaster indrukken, terwijl de mooie frontraalbaud uit het 
Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht geen aanbeveling 
noodig heeft, evenmin de Grieksche vaas, noch de Shiga-
leesche wapenen of het vrouwelijke Bodhisatwabeeldje uit 
het Leidsche Museum. 

(Ten onrechte is dit laatste beeld genoemd de vrouw van 
een Bodhisatwa, d.w.z. een heilige: men spreekt toch ook 
niet van de vrouto van den H. Antonius bijv.) 

Uit het bovenstaande zal men wel niet de conclusie 
trekken, dat ik het kaf spaar om het koren. Ik beu over
tuigd, dat dit tijdschrift met den Redacteur in kracht zal 
toenemen en door het opleiden van het groote publiek tot 
het stellen van strenger eischen aan de kunst ook deu 
artist meer zal kunnen bevredigen dan deze wat zwak uit
gevallen eerste aflevering. 

(*) In een der vergaderingen van A. ct A . werd iu beginsel besloten, de 
uitgave van dit tijdschrift met eene subsidie tc steunen. 

J . L . M. L A U W E U I K S . 

BOUWKUNST TE 's G R A V E N H A G E . 
Gisteren avund 19 Maart vergaderden in het Zuiil-Hollandsch Koftiehuis, 

dc leden der nieuwe verceniging alhier, tot het vaststellen van dc Statuten. 
De heer du liieu do r het voorloopig Bestuur tot voorzitter gekozen, leidde 

de vergadering cn bracht namens het Bestuur dc concept statuten in behan
deling en stemming. Na verschillende gcdachtcnwissclingen over eenige 
artikelen tusschen het voorloopig Bestuur en de heeren Boersma en van 
Wadenoijen werden de statuten met algemeene stemmen vastgesteld 

Vervolgens werd mededeeling gedaan van twee nieuw toegetreden leden, 
dc heeren Schlusen cn Zuurmond, en dat de verkiezing van een definitief 
Bestuur in de eeratvolgeude vergadering overeenkomstig de bepalingen in de 
vastgestelde statuten zal plaats hebben; voorts werd nog door dc vergadering 
goed gevonden dc thans loopende uitgaven der verceniging op de bcgrooting 
van het eerstvolgende vereenigingsjaar ingaande met primo Mei a. s. over 
tc brengen, waarna de vergadering door den voorzitter met een toepasselijk 
woord werd gesloten. 
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Blijkens de vastgestelde statuten zal deze nieuwe vereeniging onder den 
titel van Bouwkundig Genootschap gevestigd tc 's Gravenhage haren invloed 
ook over geheel Nederland kunnen uitbreiden door het vestigen van vak
groepen cn het samenwerken met zusterverenigingen of het uanncm n van 
leden en aspirant-leden in ons land. Dc leden dezer vereeniging zoowel 
elders als te 's Gravenhage woonachtig, kunnen door onderlinge aausluiting 
van vakbeoefenaren, zoogtnaamde vakgroepen of vakbonden vormen, waarvan 
de voorzitter als bestuurslid der vereeniging optreedt. Vraagstukken techni
sche onderwerpen betreffend, moeten in do betrokken vakgroep behandeld 
worden, en het Bestuur der vereeniging zoo ongeveer luidt art. 16 is buiten 
machtiging der betrokken vakgroep, onbevoegd petitiën of adressen betrelfende 
deze vraagstukken te doen uitgaan. 

Naar ik verneem is eene organisatie van vakgroepen voor architecten — 
opzichters — bouwmeesters — bouwdccorateurs cn bouwindustriëelen rceda 
gedeeltelijk verzekerd. 

B. V A N DEN H A G E . 

DE Z I L V E R S M E E D W E R K E N T E 
E L T E R B E R G , DOOR J . H . BROM. 

(Vervolg van blz. 46.) 
Gedurende den tijd van den vorstelijken kunstbevorde

raar Karei den Grooten, aan wiens steun vele goudsmids-
werkplaatsen het ontstaan te danken hadden, begon men 
naar nog andere middelen ter versiering van goudsmeed
werken om te zien. Aan de cabochons (edelsteenen) voegde 
men antieke gemmen en cameeën toe; ivoren plaatjes „en 
basreliëf' gebeeldhouwd en byzantijnsche emailplaatjes kwa 
men het effect nog verhoogen. Na dien tijd vond het 
menschelijk beeld opnieuw zijn plaats in de werken der 
goudsmeden en dezen, aangespoord door een natuurlijke 
neiging, lieten zoo zachtjes aan de versiering met uitslui-
dend geometrische ornamenten varen om in hunne werken 
de aanschouwing der natuur te vereenigen met de groote 
lijnen der versiering. De drie prachtige boekbanden in het 
Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht zijn kunstwerkeni 
uit dien merkwaardigen tijd en kunnen dienen als illustratie 
dezer woorden. 

Nog een derde grootsche figuur uit dien begintijd van 
den bloei der kerkelijke goudsmederij St. Bernward, bis
schop van Hildesheim, zij hier vermeld. Maar ik behoef 
hem slechts te noemen, omdat ik over hem en zijn werk 
reeds vroeger uitvoerig heb gesproken. Is het te verwonde
ren, dat onder leiding van mannen als voornoemd drietal 
— St Eloy, Karei de Groote en St. Bernward — zich in 
Europa allengs een school vormde, wier leerlingen, zich 
overal verspreidend, door hun onvermoeiden en meestal 
goed beloonden ijver zichzelven en weer anderen steeds tot 
honger meesterschap vormden ? Dat telkens nieuwe versie-
ringswijzen zoowel als nieuwe technieken beproefd werden, 
meestal met buitengewoon welslagen ? Het hooge aanzien, 
dat onze kunst verkreeg door de bescherming van zulke 
groote mannen, wisten de volgelingen van St. Eloy zich 
waardig te maken door hun schoone werken, die thans nog 
met zorg bewaard worden in verschillende schatkamers van 
kerken en particuliere verzamelingen. En wel mag het als 
een teekenende bijzonderheid worden aangemerkt, dat bij 
de vele beroeringen als oorlogen, plunderingen enz., die in 
de sinds verloopen eeuwen, aan de orde van den dag wa
ren, de schoonheid der kunst deze werken ondanks hunne 
materiee'e waarde heeft gevrijwaard tegen vernietiging in 
den smeltkroes. 

Uit de werken na de 11e eeuw blijkt volop, hoe de 
goudsmeedkunst van toen af in bloei toenam eu gelijken 
tred hield met de zusterkunsten. De kunstenaar hield op, 
zijne inspiratie enkel in zich zelf te zoeken. Zijne aandacht 
vestigde zich meer en meer op hetgeen rondom hem voor
viel. De studie der dieren- en plantenkunde, de meer 
aandachtige beschouwing van den mensch en zijne werken, 
de aandrift om aan de stijlvolle maar toch weinig zeggende 
arabesken cn geometrische figuren afbeeldingen toe te voe
gen van levende wezens, de machtige invloed van de archi
tectuur, die gedurende ongeveer zes eeuwen de gezellin der 
goudsmeedkunst zou worden : al deze factoren, tot nog toe 

buiten werking gebleven, brachten eenen volslagen omkeer 
teweeg in de edele kunst, welke ons nu bezig houdt. In plaats 
van geometrische samenstellingen, zooals gedurende de voor
gaande eeuwen het gebruik uitsluitend wilde, traden de heili
genbeelden, in schoone symbolische orde gerangschikt onder 
ineengedrongen bogen van eenvoudige bouwwerken, de blader
volle takken met geciseleerde bloemen of vruchten stelde men 
in de plaats van de vroegere cabochons en van het filigraan. 
In denzelfden tijd kwam de emailleerkunst — tot nog toe 
beperkt tot de cellen J), in welke de byzantijnsche en later 
de limouzijnsche goudsmederij haar zoo lang hield beklemd 
— door hare warme en levendig schitterende kleuren den 
glans der gesteenten vervangen. Aan haar niet minder dan 
aan de drijfkunst was het te danken, dat de goudsmid de 
wanden zijner reliekschrijnen kon verrijken met werkelijke 
tafereelen, gekozen uit de geschiedenis van het Oude eu het 
Nieuwe Testament zoowel a's uit de levens der heiligen. 
Zulk een overgang, 't is onnoodig dit te bewijzen, geschiedde 
niet zonder langdurige proefnemingen en groote iuspanning. 
Een kostelijk boek uit dien tijd, genaamd Biversarum artium 
ichedulae door den monnik Theophilus saamgesleld, beschrijft 
met veel juistheid alle procédés, welke toen gebruikelijke 
waren Men vindt daarin o. a. het vormen, het gieten, het 
drijven, het ciseleeren, graveeren, vergulden eu polijsten 
beschreven, zooals het destijds geschiedde. Het blijkt uit de 
meeste werken, die uit de byzantijiisch-romaansche periode 
zijn overgebleven, evenzeer als uit bovengenoemd boek, dat 
de artistieke ontwikkeling der goudsmeden nog niet beant
woordde aan de hoogte, waartoe de techniek reeds was ge
komen. Want de meeste kunstenaars uit dien tijd gaven zich 
bij de uitvoering hunner werken weinig moeite om de natuur 
na te bootsen. Hunne beelden zijn over 't algemeen misvormd, 
met meestal te groote koppen en te kleine ledematen. De 
bloemen en bladeren zijn gewoonlijk geheel willekeurig ver
eenvoudigd en door eene niet ongelukkige abstractie van 
onderdeelen veranderd in ornamenten van conventioneelen 
vorm, terwijl daartusschen veelal dieren zijn afgebeeld meer 
fantastisch dan waar s). De wolken, die meestal den hemel 
moeten voorstellen, de rotsen en de boomen, waarmee de 
aarde wordt aangeduid, zijn niet meer dan „des explications 
graphiques" en sluiten elke gedachte aan juiste navolging 
der natuur uit. De beeltenis blijft dus enkel een zinnebeeld, 
waaraan men noch gelijkenis noch leven zocht te geven. 
Maar deze uitdrukking eener nieuwe kunst, zoo onvolmaakt 
als zij was, is niettemin overwaardig te worden bestudeerd, 
want zij laat reeds ten halve zien, hoe de volgende periode 
in het begin van haar bloeitijd den hoogsten rang in de 
algemeene kunstgeschiedenis zal innemen. 

') Email cloisonne. 
*) Zie bijv. afbeelding der Area v. St. Willibrordus te Emmerik. 

(Wordt vervolgd.) 

B E R I C H T E N . 

— Te Alkmaar zal op 3, 4, 5 en 7 April e.k. eene 
tentoonstelling gehouden worden van de werksiukkeu en 
teekeningen door leerlingen der Ambachtsschool vervaardigd. 
Tegelijkertijd zullen de teekeningen van de gereorganiseerde 
burgeravondschool worden geëxposeerd. Beide tentoonstel-' 
lingen worden in het gebouw der Ambachtsschool gehouden. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— Een practisch ervaren opzichter bij herstellingswerken 
en verbonwingen te Zutphen Men gelieve zich aan te melden 
bij de Redactie van „Architectura." 

— Een practisch ontwikkeld bouwkundig teekenaar te 
Amsterdam. Aanmelding bij de Redactie van „Architectura." 

ORGAANVH GENOOTSCHAP 
ÜCHITECTURA ETAMICIT1A 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T 4 . Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E : W. K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C. W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
H . G . J A N S E N , W E T E R I N G S C H A N S 145 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
DEN ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

VOORWAARDEN V A N HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH GEDEELTE WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN AAN A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L I J K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR IIET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N „ 10.— 
„ BUITENLEDEN E N ASPIRANT L E D E N „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

1°. Als gewoon lid is aangenomen de heer A. D. N . 
van Gendt. 

2°. Als onderwerpen voor de prijsvragen 1897 zijn gekozen : 
1°. Een Genootschapsgebouw. 
2°. Een Dorpsstation. 
3°. Een Boschwachterswoning. 
3°. Belanghebbenden worden herinnerd aan den tijd van 

inlevering der antwoorden op de schetsprijsvraag voor een 
ontwerp van het gesmeed-ijzeren bealagwerh van een voordeur, 
zijnde op den 6en April e.k. 's middags uiterlijk 12 uur. 

4°. In het Genootschapslokaal zijn geëxposeerd de inge
komen antwoorden op de prijsvraag voor een gevelstudie van 
een hotel, uitgeschreven door de Vereeniging tot bevorde
ring der bouwkunst te Groningen. 

Namens het Bestuur, 
P A U L J . DE J O N G H , 

late Secrelarii. 

/ /ARCHITECTURA E T AMICITIA." 
1036STE G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N 

1 A P R I L 1896. 

De vergadering wordt door den Vice-Voorzitter, de heer 
M. de Jongh, geopend, waarna de notulen der vorige bijeen
komst worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen was 1° een mededeeling van den heer J . 
Koffieberg, Bibliothecaris, dat hij verhinderd was ter ver
gadering te komen; 2° een schrijven van den heer A. 
Trautwein, als toelichting tot de in het lokaal geëxposeerde 
proeven van het z.g. „Linio Cromo;" 8° een schrijven van 
van den heer J . H? Leliman, waarin hij nogmaals op het 
geschrevene in het orgaan der vorige week terugkomt en 
protesteert tegen het niet-drukken van zijn naam (in zijne 
qualiteit van Eere-Voorzitter) op den kalender, tevens ver
zoekende dit schrijven in het eerstvolgend nummer van 

Architectura, met een antwoord aan den heer Berdeu, op 
te nemen. 

De Voorzitter acht evenwel voorlezing van dat schrijven 
voldoende en meent, dat de opname daarvan in het orgaan 
niet gewenscht is. 

Hierna ontstond eenig debat over het al of niet wensche-
lijke van publiciteit, dat evenwel geen resultaat had ; wel 
werd het denkbeeld aan de hand gedaan, om de discussie 
over dot punt uit te stellen tot de volgende vergadering, 
zonder dat echter ook hierover eenige beslissing werd genomen. 

De heer J . A. van der Kloes verkreeg nu het woord tot 
het houden zijner aangekondigde bijdrage over „de keu-
teekenen der wijze van ontstaan bij «le natuursteenen." 

De eerste natuurlijke steen ontstond door de afkoeling 
der vloeibare materie der aarde, waardoor een korst werd 
gevormd van voste stollen, welke kunnen verdeeld worden 
in de glim-nerlei, het gneis, de talklei, de kwartslei en de 
verschillende, granietsoorten, alle» "genaamd primaire steenen. 

Spreker behandelt in onderdeelen de verschillende soorten 
steen aldus ontstaan, de vorming, den invloed van de krim
ping op die steenen, door de afkoeling der aarde veroorzaakt 
eu verder de vorming van de eruptieve en plutouischc of 
vulkanische gesteenten door het door de scheuren der ge
noemde korst gedrongen vloeibaar mineraal, dat aan de 
oppervlakte gekomen, is afgekoeld eu dus een harde afzon
derlijke steensoort vormde. Spr. trad vervolgens in nadere 
beschouwing van de bezalt- en trachietgesteenten. 

Als derde wijze van ontstaan noemt spr. die van de sedi
mentaire en van de hydrogene gesteenten ; beide soorten zijn 
gevormd door den invloed van de waterstrootning, de eerste 
soort door den neerslag, de tweede voortgebracht door de 
bestanddeelcn van de koolzure kalk van het water zelf. 

Spr. behandelt verder de puingesteenteu (zandsteen, conglo
meraten en tuffen) bij iedere soort stilstaande om het ontstaan, 
de werking, en de toepassing daarvan bij bouwwerken le verkla
ren. Hierna volgt eene bespreking der kalksteensoorten, de for
matie daarvan, waarbij ook worden behandeld de fossiele 
voorwerpen in die kalksteen voorkomende; daarmede in 



56 A R C H I T E C T U R A . 4 April 1896. 4 April 1896. A R C H I T E C T U R A . 57 

verband geeft spr. eene beschouwing van de, door sierlijke 
werking op den zeebodem ontstane riffen eu atollen, om te 
eindigen met de behandeling van de formatie en structuur 
der verschillende marmersoorten, albast en tufsteen. Ter 
verduidelijking van het gesprokene had de heer Van der 
Kloes eene uitgebreide collectie steensoorten bijeengebracht, 
welke gedurende de lezing circuleerde. 

Hierna werd gepauseerd om de collectie beschilderde 
doeken van den heer Trautwein in oogeuschouw te nemen. 

Na de pauze was gelegenheid den spreker verschillende 
vragen te doen, naar aanleiding der gehouden lezing, waar
van door eenige der aanwezigen gebruik werd gemaakt. 

De waarnemende Voorzitter bracht hierna den heer van 
der Kloes den dank der vergadering voor zijne hoogst be
langrijke en nuttige bijdrage eu sprak den wensch uit, den 
spreker nog meermalen in het Genootschap te zien optreden, 
waarop het presidium werd overgedragen aan den heer 
Kromhout, inmiddels ter vergadering gekomen. 

De Voorzitter wenscht allereerst terug te komen op het 
in het begin van den avond behandelde en acht het wensche-
lijk op deze vergadering nog eene beslissing te nemen in 
zake het ingekomen schrijven van den heer Leliman. Spr. 
motiveert nogmaals uitvoerig de houding in dezen door het 
Bestuur aangenomen, is van meening dat dergelijke huis
houdelijke zaken zoo weinig mogelijk in het orgaan moeten 
worden behandeld, aclit het de vorige week door het Bestuur 
gegeven antwoord voldoende en afdoende en doet mitsdien 
namens het Bestuur het voorstel om het bewuste schrijven 
niet op te nemen en de zaak daarmede als geheel geëindigd 
te verklaren. 

De heer Leliman kan zich met dat voorstel niet vereeni
gen, cischt plaatsing van ziju schrijven in het orgaan eu 
bovendien ook herdruk van den kalender, zij het dan ook 
voor eigen rekening. 

Een levendig debat volgde hierop, waaraan o. m. werd 
deelgenomen door de heeren Van der Kloes, Nijhoff, Lauwe-
riks, de Bazel en den Voorzitter, waarbij ook de restauratie
geschiedenis van het raadhuis te Bolsward, de naar aanlei
ding daarvan geschreven kritiek door den heer B. in het 
feestnummer van „Architectura,* en de geuite qualificatie 
daarvan door den heer L . in eene vergadering van de 
Maatscliij. t. b. d. B. 

Het slot van het debat is, dat de heer Leliman niet ge 
negen is vrede te hebben met het schrappen van zijne qua-
liteit Eere-Voorzitter van den kalender en handhaaft zijn 
eisch, dat zijn schrijven in het orgaan worde opgenomen; 
blijkt door de stemming, zegt spr., dat de meerderheid 
daar tegen is, dan zal hij zich genoodzaakt zien als Eere-
Voorzitter onmiddellijk heen ie gaan. 

De heer Nijhoff verklaart zich, nadat die brief nogmaals 
is voorgelezen, met de aanwezige leden der Redactie tegen 
de plaatsing van het schrijven. 

l3e heer Lauweriks vraagt, of het Bestuur verplicht is, 
elk besluit, door de vergadering genomen, uit te voeren. 

De Voorzitter antwoordt hierop bevestigend, doch wijst er 
op, dat het Bestuur, wanneer het tot de uitvoering niet 
genegen is, zulk een besluit ook kan doen uitvoeren door 
een opvolgend Bestuur. 

Vóór de stemming vraagt de heer Van der Kloes nog het 
woord en zegt eene stemming tc willen voorkomen, omdat 
hij het zou betreuren als de heer Leliman in den uitslag daar
van eene demonstratie tegen zijn persoon zou zien; spr. 
voor zich, zal, hoewel alle sympathie voor den heer L . 
gevoelende, tegen plaatsing van het schrijven stemmen, 
omdat hij de quaestie te huishoudelijk acht, om nu nog 
meerdere publiciteit daaraan te geven; nogmaals geeft spr. 
daarom den heer L . in overweging zijn voorstel in te trekken. 
De heer Leliman zegt dit advies over te nemen, trekt ziju 
eisch tot plaatsing van zijn schrijven in het orgaan in, 
maar verzoekt het Bestuur dat schrijven te willen deponee-

ren in het archief. Op een desbetreffende vraag van den 
heer de Bazel, antwoordt de Voorzitter, dat het antwoord 
van den heer Leliman aan den heer Berden wel in het 
orgaan wordt opgenomen, doch dat dit geheel afgescheiden 
is van het hedenavond behandelde schrijven van den heer 
L . aan het Bestuur. 

De ballotage van den heer A. D. N . van Gendt had tot 
resultaat, dat alle stemmen zich vóór toelating als gewoon 
lid verklaarden. 

In de vragenbus werden een negental technische vragen 
gevonden, waarvan de heer Vau der Kloes de beantwoording 
welwil'end op zich nam. 

Het resultaat der keuze voor de ontwerpen der prijsvragen 
1897 was, dat gekozen werden 1° een Genootschapsgebouw, 
2° een Dorpsstation en 3° een Boschwachterswoning. 

Niets meer aan de orde zijnde werd deze zeer druk be
zochte vergadering door den Voorzitter gesloten. 

P A U L J . D E J O N G H , 
Iste Secretaris. 

DE Z I L V E R S M E E D W E R K E N T E 
E L T E R B E R G , DOOR J . H . BROM. 

(Vervolg van bh. 54.) 

Want met de 13e eeuw opent zich een glorievol tijdperk 
voor de goudsmeedkunst, daar het aanzien der edele metalen 
en hunne bewerking aanmerkelijk was gestegen. De goud
smederij speelde inderdaad in dien tijd ook eene politieke eu 
sociale rol, welke zij later heeft verloren ; c'était lout Vavoir 
des rois, des princes, des seigneurs, schrijft terecht de Laborde 
in zijn tNoti'-e des émaux du Louvre." Wat men thans aan 
contant geld plaatst in fondsen en industriëele actiën, bezaten 
de middeleeuwsche vorsten in goud en zilverwerk. Wel is 
waar een dood kapitaal, maar dat toch in plaats van inte
resten of . . . schadeposten het genoegen schonk zijne rijk
dommen bij de vele in zwang zijnde feesten ten toon te 
spreiden. Zelfs tot aan het einde der 15e eeuw maakten 
deze schitterende uitstallingen eenigszins deel uit van het 
verplichte ceremonieel, en de macht van menig vorst werd 
beoordeeld naar het gewicht en de schoonheid van zijn goud 
en zilver. Wanneer er troebele tijden aanbraken, konden 
immers deze meubelen en vaatwerken van edel metaal dienst 
doen, hetzij als onderpand, hetzij tot verkoop om de kosten 
van het oorlogvoeren te bestrijden. 

Zoo begrijpt men de bijzondere zorg der groote heeren 
voor deze kostbare sieraden : in vredestijd waren het voor 
ieder zichtbare bewijzen hunner vorstelijke macht en in slechte 
tijden rijke, nimmer falende hulpbronnen. Van deze voor 
profaan gebruik bestemde, niet minder kunstvolle, schatten 
is s'echts weinig overgebleven, want het meeste werd verbruikt 
of later wegens den veranderden smaak omgewerkt. 

In de middeleeuwen hadden de goudsmeden zich reeds te 
houden aan wetten of reglementen, die veelal verschillend, 
hoofdzakelijk betrekking hadden op het gehalte en de keur-
t eek enen en evenals nu de overtreders met zware straffen 
bedreigden. 

Het is bekend, dat er eene vruchtbare en merkwaardige 
evolutie in de bouwkunst ontstond. Deze toch nam in het 
einde der 12e eeuw tot nog toe ongekende regelen aan en 
door de toepassing van den spitsboog maakte een zekere 
logheid in de bouwwerken plaats voor sierlijke, luchtige 
slankheid, welke slechts weinige en dunne dragers gaf aan 
het gebouw, zoodat het als in de lucht scheen te zweven. 
In navolging daarvan werden nu ook de werken der edel
smeedkunst teerder en rijziger. Bijv.: in plaats van de vier
kante reliekkasten kwamen de vormen eener kathedraal met 
fijne kollouetten, gevels, torens en pinakels, vensters en dak : 
allersierlijkste gebouwtjes van vaak stoute constructie. Want, 
terwijl hij geen rekening behoefde te houden met de vraag

stukken van draagkracht enz., waarmede de architectuur zich 
had te vermoeien, scheen elke vermeteldheid aan den goud
smid geoorloofd. De zilverwerken voor profaan gebruik 
oudergingen evenzeer den invloed der architectuur als de 
kerkelijke, en menige inventaris vermeldt onder nadere be
schrijving voorwerpen tot huiselijk gebruik in den vorm 
van een kasteel met gekanteelde muren, voorzien van poorten, 
borstweringen en torentjes, en weer anderen versierd met 
vensters, en deksels in den vorm van een dak. Enkele 
stellen zelfs een geheele stad voor. 

Maar hoe gracieus, oorspronkelijk en schitterend die ar
chitectuur in edel metaal ook was, niet alleen deze was het, 
die de productieve metaal-kunstenaars bezielde. Ook de 
sculptuur ') oefende een beslisseuden invloed op de goud
smeedkunst uit. Leefde de plastische kunst in de bouwhuttten 
uer kathedralen, in de werkplaatsen der goudsmeden heerschte 
zij als meesteresse. En niet enkel vond zij in beeltenissen 
van heiligen of helden veel en velerlei toepassing bij de 
versiering van reliekschrijnen, kruisen en vaatwerken, maar 
evenzeer in de kerkelijke kunst speelde zij een belangrijke 
rol bij zelfstandige beelden Zilveren engelen en moedergods
beelden waren wel het meest geliefkoosde onderwerp van de 
bewonderenswaardige, vaak naïeve, soms poëtische voortbreng
selen der godvruchtige en fijn voelende kunstenaars. Niet 
minder gaven de beelden der overige heiligen en de levens-
groote busten ter opname van relikwieën den goudsmeden 
gelegenheid om als beeldhouwers iu edel metaal op te treden. 

De buitengewone smeedbaarheid van metaal veroorloofde 
hun vaak, de beeldhouwers vau hun tijd in het nabijkomen 
van het ideaal te overtreffen. En steeds gingen die goud
smeden ook wederom op voorbeeld der monumentale beeld
houwkunst voort hnnne beeldwerken te volmaken. De 
houdingen worden gemakkelijker, de bewegingen sierlijker 
eu meer naar de natuur bestudeerd, de gezichten verkrijgen 
allengs meer karakteristieke uitdrukking. 

Als een ontluikende bloem op een oorlogsveld heeft deze 
frissche, heerlijke kunst geleefd in den veelbewogen tijd der 
middeleeuwen. Hare voortbrengselen zijn sterren van goud 
en zilver aan den overigens donkeren hemel. 

Na deze algemeene schets kunnen wij de Elterbergsche 
zilverwerken eens nader bespreken. 

Om te beginnen met het in elke R.C. kerk eerbiedwaar
digste voorwerp, zullen wij den kelk het eerst beschouwen. 

Diens vorm is sober en schoon van verhoudingen euge-
niakke'ijk voor het gebruik. Tusschen schacht en voet is in 
later tijd een filigraan-verbinding gemaakt, waardoor de 
kelk hooger werd dau behoort. De voet in romaanscheu stijl 
is rond en tamelijk plat in tegenstelling met andere, vooral 
oudere kelken. Zijn versiering bestaat uit vijf opgelegde 
medaillons met evangelisten en het kruisbeeld, waartusschen 
filigraan in zeer zuivere lijnen en engelfigureu. Van lateren 
tijd dan de voet is de nodus, want het profiel zoowel als 
de iudeeling door boogvormige groeven en de versiering der 
daartusschen gelegen velden dragen een meer gothisch karakter. 
De diepe en tamelijk groote cuppa, is m. i. uit denzelfdeu 
tijd als de nodus. Over 't geheel is de versieiiug met meer 
zorg bewerkt dan veelal met Dnitsche goudsmeedwerken uit 
de 13e eeuw het geval is, en aan den voet vooral vindt men 
meer het smaakvolle en sierlijk afgewerkte van fransch 
goudsmeedwerk. Dit springt bijzonder in 't oog, wanneer 
men dezen kelk vergelijkt met den zoogen. Willibiorduskelk, 
welken wij des ochtends zagen te Emmerik, die ech'er ook 
ouder is. 

Een hoogst belangrijk en schoon goudsmeedwerk is het 
reliquiarium uit den bloeitijd der gothiek, in den vorm van 
een monstrans. De glazen cylinder, waarin de relikwieën zijn 
besloten, is in plaats van overeind, dwars geplaatst. Dit 
gaf gelegenheid tot eene wel is waar moeielijke, maar aardig 
geslaagde oplossing, en ook juist daardoor vooral verkrijgt 

') Dit woord scbynt my duidelijker es meerzeggend d m : beeldhouwkunst. 

dit reliquiariurnjt zijne eigenaardigheid. Uit den op gewone 
wijze saamgeslHeu standaard groeien vier bladeren, op welker 
uiteinden co<ffcïorts rusten, die den glazen cylinder flan— 
keeren en dTn a. jour bewerkten bovenbouw schragen, 
staande op **kn cylinder en door twee zich om den voet 
heen buigen le voluten gedragen. De cylinder is van weers
zijden afgesloten door „en basreliëf" met zittende heiligen
beelden gesneden platen. In zijn geheel beschouwd is dit 
reliquarium hoogst elegant van verhouding en van nabij 
gezien bewondert men de zorgvuldige afwerking. 

Op den voet is het wapen der schenksters met het vol
gende inschrift: 

„Morgriet en Agnes van Kerpen gesusters." Dit stuk 
schijnt gemaakt te zijn in 't begin der 15e eeuw. Nog een 
soortgelijk reliquiarium bezit de Elterbergsche kerk. Ietwat 
soberder bewerkt eu minder fraai saaingesteld, over 't geheel 
iets lager en gedrukter wat het bovengedeelte betreft, is ook 
dit in elk geval een merkwaardig voorwerp. 

(Wordt vervolgd.) 

Aan de Redactie van A. et A. alhier. 
Voor den Heer J. W. H. Berden 

's llage. 
Uw laatste ingezonden stuk in Architectura van 28 Maart 

jl. — hoe gelukkig, dat in dezen titel 't Amicitia maar is 
weggelaten — was voor mij meer kwetsend dan overtuigend. 

Het was een nieuw bewijs, hoe de blinde haat, waarmede 
in sommige kringen geageerd wordt tegen de Maatsch. tot 
Bev. der Bouwk. er iemand toe brengen kan, om geheel 
onwetend (?) de grofste beleedigingen zonder eenigen grond 
neer te schrijven. 

Als antwoord op die, welke vervat zijn in uw stuk van 
2 Oct. 1895 verwijs ik U : 

le naar de notulen van A. et A. zelve; 
2e naar die van elke door mij bijgewoonde vergadering, 

en ik tart U , mijnheer B., ook maar één gezegde te 
vinden, dat U recht geeft, den Eere-Voorzitter van 't 
genootschap, waarvan U, naar ik hoor, tot de jongste leden 
behoort, er van te beschuldigen dat hij, „om der wille van 
de smeer" de eer en waardigheid van A. et A. ooit uit 't 
oog heeft verloren. 

Die beschuldiging spreekt U toch uit, niet waar? (zie 
't nummer van 5 Oct. '95.) 

Meent U dan heusch, dat 't beleedigende gelegen was in 
't woordje rariteit ? Och kom, hoe erg naïef! En toch staat 
zulks in de eerste alinea van uw laatste ingezonden stuk. 

Ter uwer verdere onderrichting — want diep doorge
drongen in de geschiedenis vau 't genootschap schijnt gij, 
niettegenstaande uw zeer hoogen toon, niet te zijn — diene, 
dat reeds ter 500ste vergadering, gehouden 8 Mei 1867, 
dat is dus 89 jaar, ergo meer dan ' / , eeuw geleden, de 
feestrede is uitgesproken door J . H. Leliman, voorzitter 
honorair (zie o. a Opmerker van 8 Juni 1867). 

Verder maak ik U mijn compliment over de handige 
wijze, waarop door U van het begin af — dat is 2 Oct. '95 — 
door elkaar worden gegoocheld : A. et A., Architectura en 
de persoonlijkheid J . W. H. Berden uit 's Hoge. 

Alles bij elkaar voegende, wat er tot nog toe door U 
voor wetenswaardigs en nieuws geschreven is, ben ik zoo 
vrij, waar gij mijne houding ,/raar" belieft te noemen, de 
uwe op zijn zachtst genomen als naar te betitelen. 

Wat uwe geestigheid betreft, zoo waag ik de opmerking, 
dat deze, evenals u» onderscheidingsgevoel van wat past cn 
niet past, zich laag bij den grond beweegt, getuige de beide 
volgende voorbeelden. 

lc Een uitdrukking als „25 jarige rariteit" mist hare 
uitwerking niet in een voordracht van Justus van Maurik 
(vergelijk een „Feestavond" hl. 20) maar hier is ze misplaatst 
en niet weinig ongepast daarbij. 
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2e De laatste alinea van de veroordeel; e - der Bolswarder 
Stadhuis-restauratie door B., die zich l x . a * ontpopte als 
J. IV. II. Berden (Rijksteekenaar in de Hor -ad). 

Het was vooral deze alinea, die ik bij Cijne critiek in 
de 72ste algem. verg. der Mij. tot Bev. i*cr Bouwk. op 
't oog had. Daarmede werd natuurlijk bedoeld de zich achter 
de letter B. wegschuilende schrijver vau 't artikel: «Enkele 
Splinters etc." en noch 't genootschap A. et. A, noch 
Architectura. 

Dit had U ook zoo wel kunnen begrijpen. Dubbel 
onaangenaam was U die critiek natuurlijk, daar ze klonk 
uit 't kamp van hen, die zich niet vereenigen konden en 
kunnen met de wijze van restauratie onder Rijkstoezicht, en 
die hier zegevierden. 

Het kostelijkst vind ik echter uwe sommatie (zie 't ur. 
van 28 Maart 1896) als waardig slot van 't door U ont 
stoken vuurwerk van onhebbelijkheden. 

Op uwe verdere groote woorden, als daar zijn: wegwau-
welen, valsche beschuldigingen en leugens, denk ik niet te 
antwoorden en evenmin op eventueel volgende stukken 
uwerzijds, aangezien ik weet uit welken hoek de wind 
hier waait. 

Amsterdam, 
29 Maart 1896. 

J . H . L E L I M A N , 
Eere-Voorzitter A. et A. 

A L B U M VOOR W I N K E L P U I E N . 

Tegenwoordig heeft gelukkig ieder ook slechts oppervlak
kig ontwikkeld bouwkundige een heiligen schrik voor de 
trappen, kappen en order-boeken, welke met de Duitsche 
verzameling van onfeilbare recepten voor villa's en woon
huizen de weerzinwekkende, mulle architectuur bibliotheek 
vormen en de uitdrukking zijn der gedachtelooze van kunst 
afgekeerde begrippen zoo vast-geworteld in het tijdperk, dat 
nu tot het verleden behoort. 

De oude garde, waaraan we dit schimmelig legaat danken, 
schijnt nog eenige vertegenwoordigers in de provinciën te 
hebben en een wockerachtig leven te ontleenen aan de 
onkunde van de groote massa bouwkundigen, die niet in de 
gelegenheid waren het nieuwe leven te ontdekken, dat zoo
als we hopen, onze moderne architectuur zal blijven doorzielen. 
Er is n.1. verschenen een «Album voor winkelpuien. Verza
meling van 100 practische ontwerpen voor aannemers, tim
merlieden, bouwkundigen enz. ontworpen en verzameld door 
Henri en Oscar Leeuw, leeraren aan de scholen voor M. O. 
te Nijmegen. Het album is compleet in 25 ajl. a, 40 cent. 
Uitgevers Gebrs. E. en M. Cohen, Arnhem en Nijmegen. 

Deze titel is met slordig getcekende letters in eene bruine 
kleur op den groenen omslag gellonst. (Na het verschijnen 
van „the stadia" is groen de aangewezen kleur voor omsla
gen.) Links staat een kolossaal manwijf met eene weerbars
tige, elk corset t rotseeren de taille; waarschijnlijk de Bouw
kunst voorstellend. In de eene hand houdt ze een passer 
van + 1 M. lang, en dik naar proportie, in de andere een 
rol papier, waarop een monument. Het dikke kleed, waarin 
ze bekneld is, maakt haar tot een soort rolpens, vooral 
door den dikken van het bekken tot den hals loopenden 
rijgveter, waarmede het kleed is dichtgesnoerd. Dit laatste is 
vercierd met een rand, die aan een tapijt doet denken. 

Men krijgt lust deze amazone als kolom te gebruiken, 
als men tenminste geen respect heeft voor hare vruchtbaar
heid die, afgemeten naar den enormen omvang van het 
bekken, heel wat belooft. Maar de horizontale plooi in het 
kleed en de ontzaglijke borsten, van concurreerende grootte 
wijzen op den winter des levens. 

Deze figuur staat op een baksteenen plint van vier lagen. 
Daarboven, achter de pop, loopt een rand van op hun kant 
gezette rijksdaalders. De achtergrond is gevormd door zes 
driehoeken van 45° en de overgebleven ruimte geeft plaats 
aan vuurspuwende draken. 

Binnen den bovensten driehoek kan men met een beetje 
goeden wil een gevleugclden hoed zien, het symbool van 
Mercurius. //Zoo boven zoo beneden," zegt een oud spreek
woord, eu daarom zoek ik verband tusschen dit symbool en 
de bovengenoemde rijksdaalders. 

Naast de figuur en onder den titel staat eene staartsprei-
dende pauw, die op zichzelf nog zoo kwaad niet is. 

De inhoud dezer le aflevering bevat vier pinten, waarvan 
geen enkele iets bijzonders te aanschouwen geeft. Eeu dezer 
is een ontwerp van Oscar Leeuw, de twee volgenden zijn 
voorbeelden van Belgische architectuur. (De bijgevoegde tekst 
doet ons nog meer proeven van Belgischen smaak (?) ver
wachten). No. 4 is een reproductie naar de winkelpui van 
den sigarenwinkel in de Leidschestraat alhier. Architect A. 
C. Bleijs. 

Indien er misschien nog iets goeds in de ontwerpen was, 
is dit totaal verkracht door de quasi-artistieke volmaikt met 
bouwkunde in strijd zijnde wijze van teekenen, waardoor de 
afbeeldingen onduidelijk worden en dus alle practisch belang 
verliezen. Het spreekt van zelf, dat ze door niet te voldoen 
aan dezen eersten eisch, het a-b-c van alle kunst, geen artis
tieke waarde kunnen vertegenwoordigen. Op de eerste plaat 
bijv., overigens niet de slechtste, is de houtdraad slordig 
aangebracht met lijnen van gelijke dikte als de omtrekken, 
daardoor wordt de teekening onduidelijk en verliest het hout 
zijn vlak en geschaafd uitzicht. Slagschaduwen, op eene 
bouwkundige teekening meestal misplaatst, treden met onge-
meene pretentie op den voorgrond. De teekenaar moet toch 
de uitstekend behandelde duidelijke afbeeldingen kennen, die 
in de //Dictionnaire de 1'Architecture van Viollet-le-Duc" 
voorkomen, — en waarin altijd de omtrekken en de con
structie hoofdzaak blijven en schaduw of nervuur slechts bij 
uiterste noodzakelijkheid worden aangebracht. 

Compleet zal dit plaatwerk f10 kosten; daarvoor krijgt 
men dan 100 platen iu f raaien (?) lithografschen druk, 
zooals op den omslag vermeld wordt. Bovendien lezen we 
verder : 

Aan de samenstellers is de steun verzekerd van velen der 
voornaamste architecten. Dat kan waar zijn. doch ik durf 
betwijfelen, of bekwame architecten na deze eerste aflevering 
hun steun zullen blijven verleenen. Ook is het ondenkbaar, 
dat een bouwkundige, die eenigszins met de uitgaven van 
den laatsten tijd op de hoogte is en weet, dat een onberis
pelijke verzameling fraaie lichtdrukken weinig kost, zich deze 
slordige en onbetrouwbare collectie zal aanschaffen. De geringe 
prijs, die het onder ieders bereik brengt door 25 afleveringen 
a 40 cents verkrijgbaar te stellen, maakt het dus tot een 
lokaas voor minder financieel bedeelde bouwkundigen, die 
meestal niet inzien, dat tenslotte het geheele werk te duur 
is. De kans, dat de minst bedeelde hier weer bedrogen 
wordt, is nog vergroot door de quasi artistieke wijze van 
teekenen, den omslag en de snorkerige aanprijzing. Het 
zou werkelijk te wenschen zijn, dat men bij die zoogenaamde 
volksuitgaven nauwlettender toekeek op het gehalte van 
hetgeen zij leveren, waarbij doorgaans gerekend wordt op de 
lichtgeloovigheid der koopers. Het is mijn innige wensch, 
dat deze speculatie ditmaal niet gelukken mag. 

J . H . L A U W E R I K S . 

B E R I C H T E N . 

— Op ruim 80-jarigen leeftijd overleed deze week te 
Parijs de architect E . Boeswillwald, gedurende dertig jaren 
lid van de commissie voor de historische monumenten en 
uitvoerder van talrijke belangrijke bouwwerken en restau
raties. 
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R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 

JOS. T H . J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C . W . N I J H O F F . 
B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 

H . G . J A N S E N , W E T E R I N G S C H A N S 145 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

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

le. De 1037e gewone vergadering zal gehouden worden 
in het Genootschapslokaal American-Hotel Leidsche plein, 
op Woensdag 15 April 1896, des avonds 8 uur. 

Agenda: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Lezing van den heer J . H . de Groot over //Systemen" 

met kunstbeschouwing van werken van oude en moderue 
meesters. 

c. Kunstbeschouwing. 

2e. Op de schetsprijsvraag voor het gesmeed ijzeren be
slagwerk voor een poortdeur zijn 4 antwoorden ingekomen 
onder de volgende motto's : 

No. 1. Aanbeeld. 
// 2. Lijnenspel, 
v 3. Tak vast Samson. 
H 4. T. K . 

3e. De antwoorden op de prijsvraag voor een gevelstudie 
van een hotel, uitgeschreven door de Vereeniging tot bevor
dering der Bouwkunst te Groningen, blijven nog deze week 
geëxposeerd. 

Namens het Bestuur, 

P A U L J . D E J O N G H , 

lste Secretaris. 

N E D E R L A N D S C H E MAATSCHAPPIJ T E R 

BEVORDERING V A N N I J V E R H E I D . 

Op het Nationaal Congres omtrent het vakonderwijs en 
de vakopleiding voor toekomstige werklieden in Nederland, 

'lik 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K -
S C H B C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N / 12.— 

„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N » 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N » 7.50 

gehouden te Amsterdam op 17 April en 4 Juni 1895, 
werden o.a. twee conclusies genomen, wier uitwerking werd 
toevertrouwd aan bovengenoemde Maatschappij. 

Deze conclusies luiden als volgt: 
a. Men moedige schrijvers en uitgevers aan tot het creëeren 

of herscheppen van oorspronkelijke Nederlandsche handlei
dingen 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 zin prijsvragen uit, 
of drage aan erkend bekwame vakmannen de samenstelling 
van zulke handleidingen op; en 

b. Het congres spreekt de wenschelijkheid uit, dat de aange
vangen 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 vat
baar zijn; dat. hiervoor gelegenheid worde verschaft in alle 
voorname eentra van handwerksnij verheid in ons land ; dat 
daarvoor de hulp worde verkregen : 

le. van alle vereenigingen, die zich de bevordering der 
handwerksnij verheid ten doel stellen, inclusief de instellingen 
van vakopleiding en vakonderwijs ; 

2e. van Rijks-, Provinciale- en Gemeentelijke bestureu ; 
laatstgenoemde, omdat het van algemeen belang is, dat de aan

gevangen poging worde voortgezet, opdat omtrent de werking 
van het afleggen dezer proeven van bekwaamheid voldoende 
ervaring worde verkregen. 

Om aan deze opdracht gevolg te kunnen geven, wendde de 
z/Nederl. Maatschij. ter bev. van Nijverh." zich tot tal van 
vereenigingen in den lande, (zoo ook tot het Genootschap 
„Architectura et Amieitia") met verzoek haar bij deze zaak 
van raad te willen dienen. En zoo geschiedde het, dat op 
Zaterdag den len April j.1. een groote kring van afgevaar-
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digden zich roet het bestuur der geioemde Maatschappij 
vereenigde in het Paviljoen te Haarlem, om de beste mid 
delen te beramen, die zouden kunnen lejden tot de uitvoering 
der wenschen, in de conclusies neergelegd. 

De vergadering werd geleid door den heer J . F . W. 
Conrad, als secretaris bijgestaan door den heer K. L . Boersma. 
Allereerst kwam de conclusie n ter sprake. Over de wen-
schelijkheid, om goede handleidingen voor het onderwijs 
in cn de beoefening van ambachten te bezitten, was men 
het vrij wel eens. Een punt van verschil vormde de vraag, 
voor wie die handleidingen eigenlijk bestemd zoudeu moeten 
zijn, voor den leeraar, voor den leerling of voor den ambachts
man, of voor alle drie tegelijk. Er waren er, die zeer uit
gebreide boeken wenschten, alle onderdeelen tot in den grond 
behandelende; anderen, die handleidingen in ruimeren zin 
bedoelden ; weer anderen, die zich voor kleiue goedkoope 
volksboekjes verklaarden. Ook werd gesproken over de vraag 
of de abstracte wetenschap een groot deel van den inhoud 
zou moeten beslaan, en of de kunst er bij te pas zou moeten 
komen, wat door één der oudere afgevaardigden teu stelligste 
werd ontkend. Aan deu anderen kant stelde één der jonge
ren eene scheiding der handleidingen voor. De eene soort 
zou vakken omvatten, waarbij ambacht en wetenschap nauw 
wareu verbonden en de kunst op den achtergrond trad 
(b.v. de electrotechuiek); de andere, vakken, bij welke ambacht 
eu kuust zich in elkaar versmolten en de wetenschap neven
zaak werd (b.v. het timmer- en smidsvak). 

Dan kwam de vraag op het tapijt, welke weg de ver-
kieselijkste was, om tot deze handleidingen te geraken: 
het uitschrijven van prijsvragen of het opdragen aan be
paalde personen. Enkelen waren voor prijsvragen, omdat 
men daardoor aan allen, ook aau nog onbekende talenten 
de gelegenheid zou openen, van hunne opvattingen te doen 
blijken. Anderen gaven de voorkeur aan eene opdracht, 
omdat die meer kans tot slagen zou bieden. Als motief 
voor de laatste opvatting werd door één der afgevaardigden 
(dezelfde, die de kunst als ballast beschouwde), opgemerkt, 
dat men voor de samenstelling dezer boeken ernstige man
nen behoefde, en dat zich tot de beantwoording van prijs
vragen slechts jongeren zouden leenen. Ook aan de vakken, 
waarmede een begiu zou worden gemaakt, werd de aandacht 
geschonken; dezen waren voor het smidsvak, genen voor 
het timmervak. Naar aanleiding van het besprokene werd 
besloten : dat voor de uitgave van handleidingen, ten dienste 
van het onderwijs in de beoefening der ambachten de voor
bereidende maatregelen zullen worden genomen; dat de 
samenstelling van het eerste dergelijke werk zal worden 
opgedragen aan een aan te wijzen persoon; dat dit eerste 
werk zal omvatten het timmervak; dat eene commissie, 
bestaande uit de heeren : H . L . Boersma, Dr. D. de Loos, 
F . H . van Malsen, J . J . van Nieukerken en C. W. Nijhoff, 
een concept vau uitgave zal opmaken ; dat de nader aan te 
wijzen samensteller bij zijn arbeid met de volledige com
missie voeling zal kunnen houden, en dat de kosten voor 
de uitgave zullen worden bestreden uit bijdragen, te storten 
door dc vereenigingen, welke tot deze samenkomst zijn 
uitgenoodigd geworden en hare medewerking willen blijven 
verleeuen. 

Na eene kleine pauze kwam de conclusie b in behandeling. 

Het vóór en tegen van proeven van bekwaamheid kwam nog 
weer eens ter sprake. Er waren er, die meenden, dat aan 
de aflegging dier proeven een cursus moest voorafgaan ; er 
waren er ook die, met innigen afkeer van alle schoolsche 
opleiding, aan eene afgelegde proef, zonder bepaalde opleiding, 
verre de voorkeur gaven. Sommigen geloofden niet aan de 
proeven, anderen hadden er de goede uitkomsten van onder
vonden. De een wilde er de bekwaamheid van den proef-
aflegger naar uitmeten; de ander er het te verdienen loon 
naar bepalen; een derde meende, dat het zich onderwerpen 
aan een examen pleitte voor den ernstigen wil van den 
examinandus; een vierde was overtuigd, dat het bewijs van 
een afgelegde proef den wetende een voorrecht zou 
kunnen geven boven den onwetende; een vijfde ontkende 
de practische waarde der proeven. 

Nadat echter ten slotte deze waarde door een paar sprekers 
nogmaals met warmte verdedigd was geworden, werd met 
algemeene stemmen besloten, voort te gaan met het doen 
afleggen van proeven van bekwaamheid en de examens zoo 
mogelijk over alle ambachten uit te strekken. Om dezen 
niet geringen arbeid voor te bereiden, werd de zooeven ge
noemde commissie aangewezen, echter met dit verschil, dat 
de plaats van den heer van Malsen thans werd ingenomen door 
den heer Jansma uit Leeuwarden. Ook met betrekking tot 
de kosten, aan deze zaak verbonden, werd besloten, dat 
deze zouden worden gedragen door de Vereenigingen, welke 
de uitvoering dezer plannen zouden blijven behartigen, 
terwijl men, zoo deze samenwerking voor de toekomst beloofde, 
den financicelen en zedelijken steun van Rijk, Provincie en 
Gemeente zoude aanvragen. 

Hierop werd deze eerste vergadering gesloten. 
C. W . N . 

DE Z I L V E R S M E E D W E R K E N T E 

E L T E R B E R G , DOOR J . H . BROM. 

(Vervolg en slot van blz. 57.) 

Wat de kerk voorts nog aan kleinere en grootere reliek-
vaten bezit is bijna te veel om op te noemen. Op de Com
muniebank waren een dertigtal kunstwerkjes in edel metaal 
voor ons tentoongesteld, alle in hun soort belangrijk. Zoo 
herinner ik mij nog bijzonder een reliquiarium uit de laatste 
helft der 15e eeuw in den vorm van een arm, rustende op 
drie knielende engelenbeeldjes, waarvan de mouw geheel 
bedekt is met ornament in pointilleerwerk '), terwijl de zoomen 
door smaakvol graveerwerk zijn versierd. 

Een ander reliekenvaatje, meer curieus dan artistiek, was 
gevormd door een van bergkristal geslepen romp van een 
soort visch: oostersch werk, vermoedelijk uit de 11e eeuw, 

') Om deie even gemakkelijke als smaakvolle versieringswyze te verklaren, 
dicne, dat met een puntig geslepen ponsocn of beiteltje de teekening van het 
ornament op zilver wordt getikt in kleine puntjes j men krijgt daardoor 
eenigszins vibreerende lijnen. Nu wordt binnen die lijnen op dezelfde wy'ze, 
ter plaatse waar men schaduw of diepte aanduiden wil, dicht tegen elkaar 
dc arceering eveneens in puntjes getikt, terwijl de lichtdeelen onbewerkt 
big'ren. Denkt men zich nu al die matte puntjes in goed geteekende ornamenten 
op een glanzenden grond, dan zal het duidelijk zy'n, welk effect verkregen 
wordt met deze hoogst eenvoudige, by na voor ieder gemakkelijk uitvoerbare 
versiering, die vooral haar doel bereikt all men, zooals in dit reliquiarium 
aan de mouw, stoffen wil nabootsen in zilver. 

terwijl de monture bestaat uit een verguld zilveren kop, 
ruggegraat en S pooten uit de 14e eeuw. Naar men mij 
zeide, was de inhoud van dit vaatje gebeente van een Heilige, 
wiens voorspraak men vooral inriep om van de plaag van 
ongedierte bevrijd te worden. 

Een zeldzaam genot boden ons twee vergnld zilveren 
agraffen. De eenvoudigste, daarom niet de minst fraaie, is 
nuadraatvormig met 4 bogen en versierd met architectonisch 
graveerwerk, terwijl het midden wordt ingenomen door een 
drievoudig uitspringend, goed bewerkt baldakijn, waaronder 
een lief beeldje van den H . Vitus met palmtak en zwaard 
van wel wat groote afmeting. Aan weerszijden de wapens 
van Hendrik van Berg eu Hedwigis van Randerath. Dit 
stuk is uit de 14e eeuw. De tweede agraffe is veel rijker 
en vrijer behandeld. De omlijsting is v ervoudig gebogen en 
krult aan de hoeken nogmaals om goed geciseleerde bladeren. 
Binnen deze omlijsting is een geheele burgt met wallen, 
valhek, slotpoort en torentje. Beneden tracht een schilddra-
geude figuur het hek binnen te treden, wat een van deu 
linkertoren zich neerbuigende figuur hem schijnt te willen 
beletten. l) 

Een van zilverplaat gedreven beeld van St. Michael vech
tende met den draak, ter hoogte van ruim een halven 
meter, trok onze bijzondere opmerkzaamheid om de accurate 
behandeling van het harnas met vergulde randen en den 
karakteristieken kop met vergulde haren. Op den rug van 
den draak is een wapenschild in email met het omschrift 
,/Lucia de Kerpen Abbatissa. (1100—1420.)" 

De bespreking der andere schatten moge hier beperkt 
blijven tot de vermelding van een verguld zilveren ciborie, 
— een goed werk uit de 15e eeuw met geciseleerde groep
jes op blauw geëmailleerden grond om de cuppa en toren— 
vormig deksel; dergelijke werken worden dikwijls aange
troffen. 

Maar nog een merkwaardig werk mag hier niet onbesproken 
blijven, nl. het zilveren wierookvat. Dit is een der schoouste 
en wat veel zegt, doelmatigste exemplaren, die bestaan. 
Eeeds in het vorig jaar werd door onzen Deken dit wierook
vat als een navolgenswaardig voorbeeld aangewezen. Gelijk 
alle wierookvaten uit den gothischen tijd, is ook dit archi
tectonisch samengesteld, echter zonder die overlading met 
torentjes en geveltjes, waardoor gothische wierookvaten dik
wijls onbruikbaar worden. Op den ilinken zeskantigen bak, 
die met vlak ornament is gedreven, staat een sober deksel 
door zes gevels gevormd, op welker daken een kleiner koe
peltje is gesteld, dat eindigt in een kruisbloem. Tusschen 
de gevels zijn zes hoektorens zonder dak ; drie dezer dienen 
tot geleiding der kettingen en verhinderen dus het verwar
ren. De gevels zijn alle met maaswerk doorbroken in het
zelfde patroon. 

Naast het nog schoouere, hoewel eenvoudiger wierook
vat — door ons denzelfden dag te Emmerik gezien — 
'»ag dit zeker een der beste en doeltreffendste heeten. 
Jammer dat de bak, die reeds door veeljarig gebruik zwak 
was geworden, nog wel op eene tentoonstelling van oude 

') Deze Agraffe heeft in de wyze van opvatting en bewerking veel over
eenkomst met twee dergelijke werken van nog rijker uitvoering in de schat, 
kamer te Aken, die omstreeks het midden der 14e eeuw te Klausenburg 
werden gemaakt. 

kunstwerken te Dusseldorp zoo gehavend is, dat vernieuwing 
noodzakelijk is geworden. 

Met een woord van dank nan de welwillendheid van den 
vriendelijken Pastoor van Elterberg voor de uitmuntende 
gelegenheid ons gegeven om de kostbaarheden zijner eerbied
waardige kerk zoo van nabij te zien, te bewonderen en te 
genieten, mag ik mijne mededeelingen wel besluiten. 

In 't Noorden van ons land naderen twee gebouwen hunne 

voltooiing, namelijk de kanselarij te Leeuwarden en het 

stationsgebouw te Groningen, 't Eerste, een monument uit 

de 2e helft der 16e eeuw, is onder leiding van den Rijks

architect Lokhorst van een arrestgebouw in een archiefge

bouw veranderd, en er is zooveel mogelijk getracht, de door 

deze nieuwe bestemming noodig geworden wijzigingen geheel 

in het karakter van het oude gerestaureerde te doen zijn. 

Van schoone proportie zijn de groote zalen, over de geheele 

breedte van het gebouw gelegen, terwijl de versieringen, 

weinig in aantal, zeer eenvoudig zijn, zooals b.v. de sleutel

stukken der zware moerbalkeu. Deze, van matroode kleur, 

dragen de kinderbalkjes met de tusschengelegen vakken 

van groene tint, door een enkele witte lijn gebroken. 

De vensters, sober versierd met een medaillonportret van 

een der Friesche letterkundigen, zijn door de luiken half 

gesloten, zoodat er een mistiek licht in de groote zalen 

komt, onwillekeurig ons terugvoerend naar de ernstige ver

gaderingen door het hoog gerechtshof van Friesland hier 

gehouden. In alles herkent men het krachtig degelijke, de 

stoerheid van het volk der 16e eeuw, dat zich ook alleen 

in dorgelijken eenvoud kon uiten. 

Zien we daarentegen de zalen van het bijna voltooide 

station te Groningen : In de vestibule een onrust en gewirwar 

van banden en mozaïeken, gelukkig nog gebroken door de 

groote tegelpaneelen van ietwat monotone kleur, voorstellende 

den arbeid, den tijd, de telegrafie enz., door deu heer T. Bach 

ontworpen. 

Het plafond, dat dit alles overdekt, kan men gerust een 

nimph van de onwaarheid noemen. Over de geheele breedte 

liggen ijzeren (papierstuc) balken, dc bouten ontbreken niet, 

terwijl de versieringen meer herinneren aan hout, maar dau 

nog zouden ze leelijk zijn. Grijze tinten met hier en daar 

een veeg aluminium ziet men hier als het middel toegepast 

om ijzer te imiteeren. De uitgang naar de perrons is door 

een bekapping met leien (van papierstuc) overdekt, en dit 

alles in houttint geschilderd. Be corridors naar de wacht

kamers zijn beschilderd met hetzelfde metsclverband als dat 

der vestibule, men zou zweren, dat de muren er van niet be

pleisterd waren. 

In de wachtkamers zoo hier en daar een schouw, waar

onder een open haard of kachel ? . . . neen een verwarmings-



62 A R C H I T E C T U R A . 11 April 1896. 

toestel is geplaatst. Een haardstel en kolenbak zullen zeker 

later de gezelligheid (?) dezer hoekjes volmaken. 

Heerlijke soberheid, welke ons trof in de zalen der kan

selarij, 't is goed, dat uwe makers de mooidoenerij en grove 

onwaarheden niet zien in sommige onzer moderne bouw

werken. 

H . E . 

D E TENTOONSTELLING V A N 1900. 

De debatten over deze tentoonstelling in de Fransche 

kamer leggen over het algemeen geen getuigenis af van 

groote geestdrift voor deze zaak. Meer en meer blijkt, dat 

de tentoonstellingen hun einde naderen, en niet geheel 

qnzeker is het, dat de ontworpen expositie van 1900 tevens 

de laatste vertooning van dieu omvang zijn zal, die binnen 

de muren van Parijs gehouden zal worden. 

Nog is er een meerderheid vóór tentoonstellingen; op

merking verdient het echter, dat deze meerderheid niet meer 

zoo onaangetast is als voorheen, daar eene steeds toenemende 

oppositie meer en meer dringt tot het inachtnemen der vele 

bezwaren, aan deze ondernemiugen verbonden. 

Fraukrijk is het land geweest, dat van de tentoonstellingen 

dat grootsche gemaakt heeft, zooals het in veler herinnering 

voortleeft uit '89, Frankrijk zal ook het land zijn, dat na 

1900 tentoonstellingen verwerpt, en om er vermoedelijk iets 

anders voor in de plaats te geven. 

Niet onbelangrijk is het, een deel van het debat over de 

a.s. tentoonstelling in de Fransche kamer te volgen. 

Een der afgevaardigdeu, de heer Chapuis, beweerde, dat 

tentoonstellingen nadeelig werkten op den Parijschen handel, 

zooals de statistieken dit aantoonen, terwijl zij ook op den 

handel in de departementen sterk drukten. De werklieden 

zijn er de slachtoffers van, en de dorpen worden er door 

ontvolkt. 

Men deed beter met de geweldige sommen gelds, die in 

deze kermisvoorstellingen staan gestoken te worden, te gebrui

ken voor de pensioenkas van invalide werklieden. Daar de be

ginselkwestie reeds lang uitgemaakt was, werd hierop niet 

veel geantwoord. Daarentegen werden de schoonheden dezer 

a. s. tentoonstelling geroemd: „de installatie op de oevers 

der Seine zal Parijs in een nog schooner Venetië transfor-

meeren dan het andere Venetië," en toen eenige bemerkingen 

gemaakt werdeu over de ontzaggelijke onkosten, die dit 

ontwerp meebracht, was het antwoord, dat men voortdurend 

grootscher worden moest, om dezen keer zelfs „de toekomst 

te ontmoedigen." 

Dit „ontmoedigen der toekomst" is wel een symptoom, 

dat de tentoonstelling van 1900 de laatste zal zijn. 

Een architect, die aau het woord kwam, de heer Trólat, 

stelde geen groot vertrouwen in de artistieke waarde van in der 

haast opgerichte gebouwen. „Alle grond, die aan een tentoon

stelling wordt afgestaan, is verloren grond voor de kunst. 

Men maakt er tijdelijke constructies op, die toch blijven eu 

niets gemeen hebbeu met de edele aesthetiek der Architectuur. 

Men zal het Industrie-paleis door twee andere vervangen, 

maar wat ook het aantal zij uwer gebouwen, toch zult ge 

nooit aan een tijdelijk gebouw een edel karakter van blijvende 

schoonheid kunnen geven, dank zij de haastige studies, die 

men slechts wijden kan aan het éphémcre werk eener ten

toonstelling." 

In antwoord hierop werd meegedeeld, dat geen tijd meer 

beschikbaar was, om gebouwen van blijvenden aard te stich

ten ; dat de opera twaalf jaren en de „Sorbonne" acht jaren 

voor hunne oprichting gevraagd hebben. 

De commissaris-generaal noemde als argument voor de 

zooveel grootere extensie der a.s. tentoonstelling, dat het 

aantal bezoekers der tentoonstelling in 1900 het dubbele 

moet bedragen van 1889, zoodat dus ook de beschikbare 

oppervlakte tweemaal zoo groot genomen moet worden. 

De heer Méline achtte het oogenblik gekomen om deze 

wereldtentoonstellingen een ander karakter te geven. Men 

moest met de gewoonte der laatste jaren breken, om zooveel 

algemeen bekende zaken, ten toon te stellen en slechts 

weinige belooningen uitreiken. Op het bezoek der tentoon

stelling komende, meende hij te mogen vragen, of men 

zeker was, dat de vreemdelingen, die in 1889 naar Parijs 

getrokken werden door den Eifeltoren, thans naar het 

vergezicht zullen komen zien met den dom der Invaliden 

als achtergrond. 

Deze vragen zouden nog verder gegaan zijn, wellicht, indien 

niet de minister-president het plan der tentoonstelling 

steunde en niet de verantwoording eener weigering der 

kamer zou aanvaarden. 

Het politieke element, aldus in deze besprekingen geleid, 

gaf den doorslag aan de vraag omtrent het al of niet aannemen 

der tentoonstellingsplannen. 

B E R I C H T E N . 

— Bij den bouw eener nieuwe kerk te Nijmegen is iu 

de vorige week het stergewelf over het kruispunt van mid

denschip en transept met 13 M. spanning ingestort. Ver

scheidene personen, waaronder de opzichter, werden gewond, 

een persoon verloor dientengevolge het leven. 

Aangezien eene geheele reeks van omstandigheden op de 

soliditeit van dergelijke bouwdeelen zeer van invloed kunnen 

zijn, zal eerst na een grondig onderzoek dienaangaande 

eenige mededeeling kunnen worden gedaan, waardoor voor 

den lezer uit dit zeer droevige feit eenige leering is op te 

doen. 

VIERDE JAARGANG N». 18. Z A T E R D A G 18 A P R I L 1896. 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T &. Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E : vr. K R O M H O U T CZN.. H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C . W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E ZENDEN A A N D E N H E E R 
H . G . J A N S E N , W E T E R I N G S C H A N S 145 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F r , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

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

le Op de schetsprijsvraag voor het gesmeed ijzeren be
slagwerk voor een poortdeur zijn 5 antwoorden ingekomen 
onder de volgende motto's: 

No. 1. Aanbeeld. 
„ 2. Lijnenspel. 
„ 3. Pak vast Samson. 
„ 4. T. K. 
„ 5: Drie cirkels in driehoek (geteekend) (herplaatsing 

wegens misstelling). De antwoorden blijven deze week nog 
geëxposeerd. 

2e. Naar aanleiding van eene desbetreffende vraag bij het 
Bestuur ingekomen, dient dat met de in het programma voor 
de schetsprijsvraag „Studie van een stads- of dorpsgedeelte" 
genoemde grootte van „Architectura," bedoeld wordt een 
enkel blad, geen dubbel. 

De tijd van inlevering blijft bepaald op Maandag 27 April 
e.k., 's middags 12 uur. 

3e. Als buitenlid is toegetreden de heer N . Nelis, archi
tect te Haarlem. 

Nament het Bestuur, 
P A U L J . D E J O N G H , 

Ifte Secretaris. 

V U L K A A N , W E E K B L A D VOOR H E T 
SMIDSVAK E N D E IJZERINDUSTRIE. 

Onder b.s. benaming is een nieuw vakblad verschenen, dat, 
zooals de samenstelling van het eerste nummer doet zien, 
een ernstig blad voor de betrokken vaklieden belooft te zijn. 

Reeds hebben de schilders hun eigen vakblad, evenals de 
bouwkundigen en architecten, welke laatsten er wel drie 
hebben. Het is dus niet meer dan billijk, dat ook de smeden 
Ren eigen orgaan krijgen; om niet te spreken van de stuca-
doors, die er nog geen hebben, dus thans aan de beurt 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K -
S C H E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N / 12.— 

„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N „ 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N „ 7.50 

staan om door een orgaan van zeker bondsleven te getuigen. 
Men zegge niet, dat het vak van den stucadoor niet uitgebreid 
geuoeg is, om een eigen orgaan te wettigen, integendeel, 
vanaf de gewone mortel voor het berapen tot de fijnste stuc, 
die men zich voor decoratief werk kiezeu kan, ligt een lange 
weg van experimenten, zooals slechts door een vakblad met 
de noodige zaakrijkheid en aandacht kan worden blootgelegd. 

Zoo ook de smeden. Er zijn vele smeden, doch weinig 
kunstsmeden. Voor deze weinigen is thans een vakblad op
gericht, getuige de eerste artikelen over „aanwijzing tot 
het toepassen van stijl," dat blijkbaar door een architect 
geschreven is, en zich vooreerst op kunsthistorisch gebied 
beweegt, en daarna op praktisch. Dit doet me vermoeden, 
dat het „moreele" doel is, de kunstzijde van het vak te 
steunen en voortelichten. 

Wanneer dit het doel is, cn behalve genoemd artikel 
geeft de inleiding daaromtrent eenige aanwijzing, dan heeft 
de redactie den juisten toon aangeslagen, en moet haar hulde 
gebracht worden voor dit eerste nummer, doch ik vrees dat 
zij dit niet lang zal kunnen volhouden. 

In ernst: kan een speciaal orgaan voor schilders, smeden 
en andere specialiteiten, in het algemeen het doel berei
ken, wat de redacties daaraan verbonden, zich voorstellen ? 
Vooral, wanneer deze bladen zich ook op kunstgebied bewe
gen, ja zelfs de eerste pagina's er aan wijden, eu het als het 
voornaamste vooraan drageu ? Ligt het gevaar niet voor de 
hand, dat de kunstbron, waaruit die artikelen over het 
kunstgedeelte, gevloeid zijn, zeer spoedig opdrogen zal, ten 
bate van het meer praktische gedeelte van het blad ? Eigen
aardig is die neiging van onzen tijd om alles zoo te speci-
aliseeren, dat een architect schrijver, die zich beweegt op het 
algemeen kunstgebied, waarvan èn schildersvak, èn smidsvak 

A 
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èn stucadoorsvak uitvloeisels zijn, er langzamerhand aan 
zal moeten gelooven om zijn kennis en mededeelzaamheid 
te verdeelen over eenige speciale rubrieken ; dat zoo'n auteur 
zich zal moeten verdeelen in schilder, stucadoor, smid, meu
belmaker en bouwkundige, waardoor de mooie gezamenlijke 
eenheid van zijne mededeeliug verloren gaat en slech's aan 
specialiteiten-artikelen het aanschijn zal geschonken worden. 

Ten bewijze, dat deze specialiteiten-artikelen deel vormen 
van het algemeen belang, dat men zich tot alle kunstbe
oefenaars kan gericht denkeu, diene het volgende uittreksel, 
waarvan men slechts eenige namen te veranderen heeft, om 
en iets speciaals voor den meubelmaker, of voor den schilder, 
of eenig ander vakman van te maken. 

„ AAK WIJZING TOT H E T TOEPASSEN V A N STIJL. 
In onzen tijd worden aan 't vormingsvermogen en 't kunst

begrip van den smid en slotenmaker, die zijn vak als een 
kunstvak opvat, zeer lu.oge eischen gesteld. Herhaaldelijk 
hoort hij architecten of fabrikanten op zijn gebied spreken 
over smeedwerk in Romaanschen, Gothischen, Rococostijl en 
wat al meer, maar een goed begrip van al die stijlen kan 
hij zich niet vormen. En als hij dan aan een architect, die 
hein de teekening voor 't een of ander smeedwerk levert, 
vraagt : in welken stijl is dat nu, dan wordt hem geant
woord : dat is in Rococostijl; eene verdere verklaring kan 
men hem niet geven, omdat de smid niets of weinig van 
kunstgeschiedenis geleerd heeft. 

Nu ziju er in de laatste jaren, nu men er naar streeft 
de smeedkunst meer te waardeeren en te verheden, wel vele 
boeken en plaatwerken op dat gebied verschenen, waarin 
alle stijlen worden behandeld, maar ze zijn meestal geschreven 
door mannen van de theorie, wier beschrijvingen voor den 
smid, voor den man van de practijk, die daarvan nooit iets 
leerde, een boek is met zeven zegelen; daarenboven missen 
de meesten van hen ook den tijd, om die boekeu te bestu-
deereu, of 'tgeld om ze te koopeu. 

En toch is 't in onzen tijd, nu men zich ook in ons 
land beijvert, om de smeedkunst te verheffen, noodig, dat 
de mannen van dat vak eenigszins op de hoogte zijn van 
de verschillende stijlen van vroegere tijden, en willen we 
daarom daarover eeu paar artikelen schrijven, waarin we 
zullen trachten zoo beknopt en duidelijk mogelijk te zijn. 

Voordat wij daartoe overgaan, willen wij echter eerst nog 
een blik werpen op de richting, die in ons vak 't meest 
naar den voorgrond treedt. 

In onzen tijd is, in tegenstelling van den ouden tijd, geen 
overeenstemming in den stijlaard, zoodat alle moge'ijke oude 
en nieuwe stijlen bij of door elkaar gebruikt worden. Eigen
lijk treden er drie hoofdrichtingen in den laat sten tijd naar 
den voorgrond. Pe eerste richting houdt zich streng aan 
de voorbeelden en de techniek van een periode, de tweede 
maakt veel gebruik van overgeleverde vormen, maar maakt 
daarbij gebruik van de techniek van onzen tijd. l)e derde 
volgt den geest van een tijd, maar stoort zich in 't minst 
niet aan diens stijl of techniek. 

Natuurlijk willen wij in ons blad geen partij kiezen voor 
de eeu of andere richting; daarin moet iedereen vrij blijven. 
Wij willen ons veeleer bepalen tot het beschouwen en karak-
teriseeren der overlevering. Wij meenen, dat het er voor 
den smid, die 't een of ander werk moet maken minder op 
aankomt een samenhangende voorstelling van de ontwikke
lingsgeschiedenis der smeedkunst te krijgen, dan een verge
lijkende beschrijving van enkele vormen, waardoor hij in 
staat is zelf te onderscheiden en zelf te kiezen. 

. Wij beginnen dus met een beschouwing van de afzon
derlijke vormen, die wij in meer of min veranderde gedaan
ten iu de verschillende tijdvakken zien." 

Men heeft slechts het telkens terugkomend „smeedkunst" 

te veranderen in meubelmakerskunst, om een artikel gereed 
te hebben voor den meubelmaker. 

Dat ieder zich in zijn vak tracht te ontwikkeleu, is prij
zenswaard, .maar men make zich geen illusies, dat deze 
ontwikkeling voornamelijk komen moet van een vakblad! 
Voor een gering deel zal een vakblad daaraan bij kunnen 
dragen, welk deel grooter zijn zou, indien het juist geen 
vakblad was, m. a. w. wanneer ook andere artikelen, dan 
speciaal voor den kunstsmid geknipte, onder zijn aandacht 
gebracht worden, waardoor hij voeling houdt met zijne mede-
kunstarbeiders, hun kritiek tot de zijne maakt en veel minder 
gevaar loopt met zijn kunst in zand te verloopen, dan wan
neer hij vrij met den architect, den meubelmaker en auderen 
verkeert. 

En daarom is m.i. een vakblad voor een enkele rubriek 
vakgenooten zoo verkeerd, daarom zou ik tot de kunstsmeden 
willen zeggen : gij zult voortdureud met den bouwmeester 
moeten samenwerken, gij zijt, zoodra gij uw vak, dat een 
zeer mooi vak is, verstaat, in rang gelijk met den bouw
meester (mits deze zijn vak verstaat); gij zijt dus ziju gelijke, 
zooals gij ook de gelijke zijt van den houtsnijder, die straks in 
het zelfde gebouw komt werken, en den glasbrander en zoovele 
anderen; gij hebt u met den bouwmeester te verstaan, zoo
als hij zich met n allen te verstaan heeft, verkeert vrij 
onderling, deelt uwe meeningen mede in dezelfde zaal, waar 
de anderen spreken over hun vak, en schrijft uwe uitingen 
en leest uwe stukken in het blad, dat ons aller blad is. Dan 
is aan het specialiseeren vau kunst een einde gekomen en 
de vakbladen van gisteren hebben zich opgelost in de alge
meene kunstbladen van morgen. 

Het hoofd van het nieuwe blad kan niet geslaagd genoemd 
worden. Hoewel van een hand, die vele goede dingen gemaakt 
heeft, is ditmaal diezelfde baud niet zeer gelukkig geweest, 
door zekeren overlast van stuipjes, welke de vingers schokkerig 
over het papier deden voortbewegen. 

„Vulkaan" is de naam, en vulkanisch zijn de uitbarstingen, 
die aan de letters het aanzien geven van bliksemschichten 
van ongelijke dikte. De K zelfs van het woord Vulkaan, 
doorflitst het weekblad in tweeën, waardoor een week — blad 
ontstaan is, zeer tegen de bedoeling, vermoedelijk van de 
Redactie, die zich met zulk hard materiaal gaat bezighouden. 

Daar is wel gedachte in, maar . . . . mooi is het niet, waaruit 
men de moraal zou kunnen trekken, dat gedachte niet genoeg 
is om mooi te doen zijn. 

TOEZICHT OP H E T B O U W E N . 
Door de redactie van het dagblad de Echo is een cam

pagne geopend tegen de meer dan slordige wijze, waarop in 
de laatste jaren gebouwd wordt, eu tegen het gebrekkige 
toezicht, dat zulk bouwen oogluikend toeliet. 

De meeningen daaromtrent aan een groot aannemer ge
vraagd hebbende, schrijft deze in dit blad : 

„Dat het toezicht over het bouwen wel wat te wenschen 
overlaat, is een opmerking, die reeds dikwijls gemaakt is 
en niet ten onrechte, als wij nagaan welke ongelukkeu zich 
nu en dau voordoen bij de verschillende bouwwerken, die 
hier in de gemeente of in de onmiddellijke omgeving uitge
voerd worden. Veelal had bij een beter toezicht en ctontröle 

over de constructie, het ongeval voorkomen kunnen worden. 
Vis wij de wenschelijkheid van eeu beter toezicht uitspreken, 

slaat dit op de wijze van bouwen, algemeen bekend onder 
den naam, van eigenbouw of revolutie-bouw. Wij dienen 
vooraf ua te gaan, wat de oorzaken ziju, dat er bij deze 
wjjze van bouwen zoo schromelijk veel gezondigd wordt 
teir'ii de eischen, die gesteld worden aan een goede en 
deugdelijke constructie en het niet navolgen van de bestaande 
voorschriften 

|)c oorzaken nagaande, die onmiddellijk het slechte bouwen 
eu onvoldoende saamstellen tengevolge hebben vinden wij 
deze twee oorzaken : 

Allereerst: de makkelijke wijze, waarop ieder, vakman of 
Uek, zich zelf lot bouwondernemer of some ook wel varchileci" 
(als het zaakje een beetje goed gaat) kan procfameeren en 
ten tweede de wijze waarop aan dergelijke bouwers het geld 
tot bouwen wordt verstrekt. Gewoonlijk hebben ze zelf zeer 
weinig te verspelen. 

De wijze, waarop iemand bouwondernemer wordt en het 
werk uitvoert, is doorgaans de volgende : 

Ken werkman, ook wel eens iemand die totaal geen begrip 
van bouwen heeft, komt in het hezit van eenige houderden 
guldens of heeft die door besparing verkregen Aangespoord 
door het voorbeeld van zoovele anderen, die nu in zijn oog 
reeds ver boven hem staan, opgewekt door inblazingen van 
verschillende zijden en met het vooruitzicht zelf eigenaar 
van één of meer panden te wordeu en zelfstandig te zijn, 
geeft hij gehoor aan de lokstem van den handelaar iu bouw 
terrein. Deze weet hem alle* mooi voor te rekenen en als 
het meeloopt, komt deze rekening wel eens uit. Slechts een 
klein handgeld wordt betaald en een voorloopig koopcontract 
geteekend; de handelaar zorgt voorts voor een crediet-
hypotheek, gesloten op de teekening, tegen de noodige rente 
en elk half jaar of drie maanden 1 pCt. provisie extra, is 
ook al borg bij de leveranciers, en het spel kan een aan
vang nemen. 

Zoo iemand, nu bouwer geworden, jaagt slechts naar één 
doel; d. i.: zoo gauw en goedkoop mogelijk een huis (?) te 
bouwen (neer te drukken) eu zoo spoedig mogelijk hypotheek 
er op te sluiten of zoo spoedig mogelijk te verkoopen. Als 
hij zelf geen vakman is, neemt hij een voorman op het werk, 
anders vervult hij zelf dezen post en alles is dan van hem 
of den voorman en de werklieden afhankelijk, terwijl de 
constructie geheel aan hen wordt overgelaten. Deze werk
lieden nemen een onderdeel van hun baas aan. Hoe meer 
steenen er verwerkt (gestapeld) worden, hoe meer loon zij 
ontvangen; hoe minder specie gebruikt wordt, hoe makke
lijker het stapelen gaat en hoe voordeeliger voor hun baas. 
Moet er soms gewacht worden op ankerwerk of is de lengte 
van een balk niet juist, wacht er maar niet op of sla er 
maar een stuk tegen aan, wij moeten voort, en voort gaat 
het. Evenmin wordt er om gemaald of er bij het trasraam
werk, toevallig geen tras aanwezig is, dat hindert niet, kalk 
en zand is ook wel goed. Gewoonlijk wordt gebruikt nat 
L'cbluschte (niet eens geheel gaar) steenkalk met nat, slap 
zand onvoldoende vermengd. 

Wanneer dus op zulk een werk van den opperman af 
tot den bouwer toe, allen er slechts naar streven zoo spoedig 
mogelijk klaar te zijn, zonder voldoende coutröle eu met 
v< ronachtzaming van de noodige voorzorgen, is het be
grijpelijk dat er geen werkman bij zoo'n werk zich prettig 
gestemd gevoelt, die liefde voor zijn vak heeft. 

Hij schaamt zich slecht werk te maken waarvan hij veelal 
zelf overtuigd is, dat dit zoo is. Doch bij gebrek aau beter 
werk, en geen kans ziende voor de bedongen loonen goed 
werk te maken, wordt er geknoeid en ten slotte weet men 
"'et beter of het hoort zoo. 

Hierdoor ontstaan huizen, die men feitelijk niet met dien 
"nam kan bestempelen en die slechts een opstapeling zijn 
V ï l n bouwmaterialen van inférieure kwaliteit. 

De bij de verordening voorgeschreven ophooging blijft 
meestal achterwege of wordt niet voldoende uitgevoerd, 
zoodat men vast kan aannemen, dat onder 90 pCt. van de 
dusdanige huizen grondwater staat, voortdurend vermeerderd 
door riool- of béerwater, uit onvoldoende of gebrekkige 
rioleering vloeiende. Zeer bevorderlijk voor alle ziektekiemen 
enz. Verder zijn er nog vele gebreken, die wij hier niet 
zullen opsommen, maar wel bekend ziju aan elkeen, die 
het twijfelachtig voorrecht heeft gehad dergelijke huizen 
op te knappen of in opzicht heeft. 

Welke middelen kunnen er nu aangewend worden om 
een verbetering in deze toestanden te maken. 

Allereerst moet er paal en perk gesteld worden aan 
het zich zelf opwerpen als bouwer. Eveugoed als men niet 
mag bouwen zonder vergunning van B. en W., dienen er 
beperkende bepalingen ingesteld, die beletten, dat onbe
voegden als bouwer optreden. Hierdoor wordt wellicht het 
individueel belang geschaad, het algemeen belang wint er 
zeker bij. Niemand zou eeu werk mogen uitvoeren zonder 
bewijzen aan B eu W. te hebben overlegd, dat hij de 
noodige bekwaamheden daartoe bezit. Ziju er in de praktijk 
te veel bezwaren tegen een dergelijken maatregel, welnu 
dan kan er een uitvoerige verordeuing gemaakt worden, 
aangevende de zwaarte en kwaliteit der bouwmaterialen, 
wijze van verankering enz en die bij de bouwvergunning 
gevoegd worden, waaraan streng de hand moet worden ge
houden. Elkeen, die daarau niet voldoet, wordt beboet en 
onmiddellijk staking vau het bouwwerk gelast. 

Daarbij zouden er practische ambtenaren moeten aange
steld worden of het aantal der bestaaude ambtenaren ver
meerderd, zoodat enkelen uitsluitend belast waren, zich te 
vergewissen omtrent de juiste naleving der verordening. 
Juist door overvloed vau werkzaamheden schijnt het dat 
de tegenwoordige verordeuing niet behoorlijk kan gecon
troleerd worden. Deze ambtenaren moesten onbeperkte 
volmacht hebben op elk uur vau den dag zich toegang te 
verschaffen tot elk werk, een onderzoek in te stellen en 
zich van de hoedanigheid der bouwstoffen en van de nako
ming der bepalingen te overtuigen. Mocht er aanleiding 
zijn de boete (of staking) toe te passen, dan moeten zij 
die kunnen gelasten, terwijl aan hem, die eens of hoogstens 
tweemaal in de termen van beboeting is gevallen, voor 
altijd dient verboden binnen de Gemeente te bouwen. 

In dezen geest zou ons inziens de bestaande verordening 
moeten worden veranderd. Hieraan zijn natuurlijk allerlei 
bezwaren verbonden en deze veranderingen zouden de kosten 
op het bouwtoezicht zeer verhoogen. Voor eeu deel zouden 
deze kosten kunneu gedekt worden uit eventueel op te 
leggen boeten. Door een bepaling iu de bouwvergunning 
op te nemen, dat elk paud zoolang het nog niet bewoonbaar 
verklaard is, in de eerste plaats tot waarborg strekt voor 
de betaling der op te leggen boeten bij niet nakoming der 
in deze vergunning opgeuoinen bepalingen, zou voorkomen 
kunnen worden dat bij gerechtelijken verkoop er geen geld 
voor de boete zou overblijven. 

Bovendien zou door dezen maatregel en hypotheekgever 
en leverancier voorzichtiger worden. De eerste met het neven 
van gelden, de tweede met het leveren op crediet of het 
leveren van materialen van inferieure kwaliteit. 

Onze wensch is ten slotte, dat er meerdere stemmen zich 
zullen doeu hooreu over dit onderwerp, waardoor zich dan 
allicht eenige leden van onzen Gemeenteraad geroepen 
zullen gevoelen, voorgelicht door de verschillende beschou
wingen, plannen in te dienen nader omschreven en niet 
strijdig met bestaaude wetten, om het toezicht op het bouwen 
strenger en nauwkeuriger te doen worden, dan het tot 
heden is." 

De gecursiveerde gedeelten uit dit betoog zijn van onze 
hand. De uitspraak „de makkelijke wijze, waarop ieder, 
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„vakman of leek, zich zelf tot bouwondernemer of soms 
„ook wel tot architect (als het zaakje een beetje goed gaat) 
„kan proclameeren," cn het daarop volgend „Allereerst moet 
er paal en perk gesteld worden aan het zich zelf opwerpen 
als bouwer" doen ons herinneren aan de campagne, die 
indertijd door de Redactie van Architectura ondernomen 
werd over i/de vrije uitoefening van het Architecten-bedrijf' 
een campagne, die veel instemming voud, doch tot geen 
dadelijke resultaten leidde. (Zie Architectura 1893 nos. 31, 35, 
37, 38, 39, 10 en 11.) Wat is er iu die dagen vuur en 
vlam gespuwd tegen datzelfde beunhazendom, waarvan b.s. 
artikel in de Echo gewag maakt! Wat is er tegen te keer 
gegaan, en hoe zouden we ze krijgen ! Sedert zijn er op 
verschillende plaatsen in verschillende steden ettelijke huizen 
meer ingestort, sedert is het aantal van hen, die zich bouw
kundige, of architect, of bouwmeester, of ingenieur noemen, 
nog aanmerkelijk grooter geworden en opnieuw zal ertegen 
te keer gegaan worden ! 

Er bestaat in de schepping een interessant diertje, op 
welks kop altijd door heeren doktoren grooten prijs wordt 
gesteld. Dit diertje, dat gaandeweg grooter wordt, ten koste 
van het menschelijk organisme, doch zijn kostbaar leven 
eindigt, zoodra de kop er af is, zouden we willen vergelijken 
met het monster, dat vroeger door ons en nu door de Echo 
bestreden wordt. 

Men bestrijde het zoolang men wil, men prente der lieve 
jeugd zooveel soliditeit in bij bouwen als men verkiest, 
men vloeke op de beunhazen eu op de onverantwoordelijke 
bouwers, die eens anders leven er maar aan wagen, men 
verooTdeele de geldschieters, die zoo lichtvaardig te werk 
gaan, het geeft alles niets, het monster wordt steeds grooter 
en grooter, bedreigt zelfs al het overige te verpletteren, 
indien niet voor goed — den kop er afgehakt wordt. 

Maar om dit te doen, moet eerst de kop gevonden worden. 
Dit wenscheu we de Echo van harte toe. Gaarne zullen 

we bij het afkappen tegenwoordig zijn. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

Een nieuw werk over de geschiedenis der Bouwkunst, is 
onlangs verschenen. Een lijvig boekdeel in netten band, 
geschreven door Banister Fletcher F.R.I.B.A. en professor 
in de bouwkunst aan het King's College te Londen. Mooi 
uitgevoerde illustraties, zoo reproducties naar photographische 
opnamen als teekeningen, verduidelijken der inhoud. 

Heel systematisch' verdeelt de schrijver zijn boek i n : 

1°. Invloeden, met de onderdeelen : a. geographische, b. 
geologische, c. weerkundige, d. godsdienstige, e. sociale en 
politieke en f. historische. 

2°. Architectonisch karakter. 
3°. Voorbeelden. 
4°. Vergelijking. 
A. Plattegrond, of algemeene distributie van het gebouw. 
B. Muren, construotie en behandeling. 
C. Openingen, karakter eu vorm. 
D. Baken, behandeling en ontwikkeling. 
E . Zuilen, stand, samenstelling en versiering. 

F. Profielen, vorm en versiering. 
G. Decoratie, versiering. 
5°. Verwijzing naar boeken. 
Deze verdeeliiig der stof is zeer gelukkig te noemen, 

vooral wat betreft sub 1°. invloeden, waarvan hier echter 
weinig gemaakt is, indien we stijl voor stijl, de verschillende 
invloeden nagaan, die er op ingewerkt hebben. 

Waar we tevreden kunnen zijn met een kort begrip der 
geologische samenstelling van het land, dat besproken wordt, 
in verband met de materialen, die daar gebruikt worden, 
laten zich de sociale, politieke, historische en godsdienstige 
invloeden niet in een zóó kort bestek meedeelen. Van daar 
dan ook, dat, hoe goed ook aangelegd, wat deze onderdeelen 
betreft, ik gaarne toch meer er van geschreven zoude wil
len zien, om het werk verre te plaatsen boven de bestaande 
boeken over kunstgeschiedenis. 

Een juist begrip bijv. omtrent het verband tusschen den 
godsdienst der Egyptenaren en hunne kunst, zou iu dit 
werk, krachtens zijn opzet, verwacht mogen worden. Even
zoo een beter overzicht der invloeden, die tot vroeg-Chris-
telijk, Bijzantijnsch en Romaansch geleid hebben. 

Vermoedelijk is de schrijver teruggedeinsd voor den te 
grooten omvang, die zijn werk krijgen zou, en heeft hij 
zich om die reden bepaald tot, korte aanteekeningen. 

De schrijver is in zijn boek bij de groote architectuur 
gebleveu. Zij, die er iets in meenen te vinden over Hol-
landsche bouwkunst, zullen bedrogen uitkomen. Waar bij de 
Belgische Gothiek nog melding gemaakt wordt van Gent, 
Brugge, Antwerpen en andere plaatsen, wordt Holland in 
het geheel niet genoemd. Bij de bespreking der Renaissance 
in Holland, wordt alleen het stadhuis van Amsterdam ge
noemd, in deze termen : „Van het stadhuis van Amsterdam 
is het onnoodig iets anders te vermelden dan zijn grooten 
omvang," een oordeel dat wel beknopt is, maar van geen 
grooten kunsthistorischen zin getuigt. (*) Belangrijk daaren
tegen is de behandeling der Roraaansche en Gothische stijlen 
in Italië, Frankrijk en Engeland, terwijl in het algemeen de 
vele illustraties, (waaronder verscheidene weinig-bekenden 
zijn), het boek waardig maken om in veler hand te komen. 

(*) Een boek over de geschiedenis der Bouwkunst heeft o. i . ook de monu
menten nategaan in verband met de kunststroomingen van den tijd hunner 
stichting. Deze stroomingen legt men bloot, door er de resultaten van aante-
wijzen. Een der resultaten — een der meest sprekende — van dc kunst-
strooming in het laatst der 19e eeuw is in ons land wel het Stadhuis op den Dam. 

B E R I C H T E N . 

— Door de directie van de Amsterdamsche Courant 
wordt eene Reclame-tentoonstelling georganiseerd, te houden 
in „de Brakke Grond" van Vrijdag 22 tot Woensdag 27 
Mei. Deze tentoonstelling zal bestaan uit inzendingen van 
Reclame-biljetten en Reclame-voorwerpen. 

Voor kunstenaars, die zich op het gebied van reclame
biljetten bewegen, wordt gratis gelegenheid gegeven hun 
werk te exposeeren. 

De prospectus dezer tentoonstelling ligt op de leestafel 
van het Genootschap ter inzage, en is voorts te bekomen bij 
de directie, Brakke Grond, Nes, Amsterdam. 
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DEN ISTEN SECRETARIS, A M E R I C A N - H O T E L TE AMSTERDAM. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

le. De 1038e gewone vergadering (de laatste in dit 
seizoen) zal gehouden worden in het Genootschapslokaal 
American-Hötel, Leidsche plein, op Woensdag 29 April 
1896, des avonds 8 uur. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Causerie te houden door den heer Jonas Ingenohl, 

over i/het bouwen in Amsterdam, in verband met de des-
betreffende gemeentevoorschriften." 

c. Kunstbeschouwing. 
(I. Bespreking der in den zomer te houden jaarlijksche 

excursie. 
2e. De tijH van inlevering der antwoorden op de schets

prijsvraag „Studie van een stads- of dorpsgedeelte" is be
paald op Maandag 27 April e. k. 's middags 12 uur. 

3e. De tentoonstelling der antwoorden op de schetsprijs
vraag „Deurbeslag," en die vau „Studie voor een Hotelgevel," 
is gesloten. 

Namens het Bestuur, 
PAUL J. D E J O N G H , 

Iste Secretaris. 

„ARCHITECTURA E T AMICITIA." 
1037STE G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N 

15 A P R I L 1896. 

Na de opening der vergadering worden de notulen der 
vorige bijeenkomst gelezen en goedgekeurd. 

Hierna verkrijgt de heer J . -H. de Groot het woord tol 
het houden zijner bijdrage. Spreker zegt zijne bijdrage geti- ' 
teld te hebben „Systemen," zijnde een voortzetting van zijne 
gehouden lezing „Geheimen" in de M. t. b. d. B. 

Ter inleiding leest spr. een en ander uit de voorrede van 
het boekje, dat hij binnenkort zal uitgeveu, en dat het 
alphabet is voor iemand, die vlak ornament ontwerpt. 

VOORWAARDEN VAN HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN M E T 
TECHNISCH GEDEELTE WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN A A N A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L I J K 
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N / 12.— 

» KUNSTLIEVENDE L E D E N „ 10.— 
„ BUITENLEDEN E N ASPIRANT L E D E N „ 7.50 

Als hulpmiddelen bij het ontwerpen wordt alleen gebruik 
gemaakt van de driehoeken van 45° en 00° en de daarmede 
te verkrijgen lijnen onder de hoeken van 15°, 30°, 45° , 60° 
en 75". Eenvoud, handigheid en meesterschap wordt hiermede 
verkregen. Eenvoud is een voorwaarde van het oogen- en 
technisch mooi. Wil een bouwwerk stijl bezitten, dan moet 
er in de eerste plaats eenheid in zitten. Voor spr. beteekent 
monumentaal, eenheid. 

Het trebruik der driehoeken sluit bijna geheel het gebruik 
vau den passer uit, deze is alleen dienstig om cirkels te 
trekken; want met den driehoek kan men ook lijnen ver-
deelen. Met verscheidene voorbeelden, door spr. met houts
kool op een bord geschetst, werd dit verduidelijkt. Ornament 
ontwerpen is een vlak rein verdeelen ; allereerst moet men 
de lijnen vaststellen, het kader, waarin men wil ontwerpen, 
hetzij deze lijnen onder een hoek van 30", 45° of 60° 
loopen en eerst daarna gaat men teekenen en stijleeren. 

In de meeste gevallen doet men het omgekeerde, daar men 
dan begint met een bloem of blad te stijleeren. 

Stijleeren noemt spr. natuurplagiaat. Bij de Mahomedanen 
die niets aan de natuur mochten onlleenen, vindt men dan 
ook dat lijiiornament terug. Door het gebruik der driehoe
ken op elkaar, verkrijgt men lijnen onder hoeken van 15° 
en 75°, die in de werktuigkunde ook nog al eens vaak voor
komen. 

Het door elkaar gebruiken van de hoeken maakt onze 
macht grooter om ornamenten te maken. 

Verschillende composities door leerlingen, uitsluitend met 
driehoeken ontworpen en met kleur, vooral rood en blauw 
ingevuld, circuleerden, en werden met veel belangstelling 
bezichtigd, zoomede dc serie afdrukken van teekeningen 
door den heer de Groot zelve gemaakt voor het uit te geven 
werkje. Hieruit bleek, dat niet alleen rechtlijnige composities 
te verkrijgen zijn, maar dat ook in een stelsel lijnen onder 
een der genoemde hoeken, planten-, en diercomposities gemaakt 
kunnen worden, ja zelfs het menschelijk lichaam was weer
gegeven. 

Voorts waren in de zaal nog schetsen geëxposeerd en 
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platen uit „1'Art Arabe" door den beer Jos. Cuypers wel 
willend afgestaan. 

De Voorzitter, de beer Kromhout, zeide met groot genoe
gen te kunnen constateeren, dat spreker met dez.J lezing 
hier veel succes gehad heeft, hetgeen zooeven het uitbundig 
applaus bewees, en dankte den heer de Groot namens 
de vergadering voor zijne gehouden bijdrage. Hij maakte 
opmerkzaam, dat vele handige teekenaars vanzelf opweg 
waren op de door den heer de Groot aangegeven wijze 
een „systeem" uit te vinden, doch dat bet hulde verdient, 
dat de spreker de volharding en het doorzicht gehad heelt 
zijn denkbeeld volledig uit te werken, eu dit uit te 
geven, waardoor velen in en buiten het Genootschap er -
elk <>p zijne wijze - profijt van trekken kunnen. 

Nadat de heer de Groot gezegd had, veel moeite te heb
ben een uitgever voor zijn werkje te vinden, zeide de heer 
Leliman, dat hij als Eere-Voorzitter van A. et A. 10 exem
plaren er van wenschte te bestellen. 

Als buitenlid werd door den heer Jos. Cuypers voorge
steld de heer N . Nelis te Haarlem, en de vergadering 
werd hierna gesloten. 

De lste Secretaris, 
A. H . ZINSMEISTER. 

(I)oor eene vergissing ter drukkerij werd dit verslag niet 
in het vorig nummer opgenomen ) 

EEN" WOORD O M T R E N T DE ZEDEN 
E N G E B R U I K E N V A N A R C H I T E C T E N . 

I.K jaar met nieuwen ijver ;̂iat de landbouwer, 
zijn akker doorzoekende, het onkruid zorg
vuldig daaruit wieden. Op een hoop geworpen 
steekt hij er het vuur in. De vruchten zullen 
dan weelderiger kunnen tieren. Als 't land in 
omgeploegd en geëgd, heeft 't eene zuivere 

oppervlakte, die het goede zaad ontvangt, — maar ook het 
onkruid heeft, zich onmerkbaar reeds gezaaid eu komt een 
volgend jaar opnieuw tusschen de vruchten op. 

Zoo is 't ook iu onze maatschappij, in de groote samen
leving wordt voor zuivering gestreden, en in den engeren 
kring onzer vakgenooten wordt tegen misstanden strijd ge
voerd. Maar onkruid vergaat niet, en zoo zien wij dat mis
bruiken blijven voortwoekeren, evenals 't onkruid verscholen 
tusschen dc korenhalmen, maar daar menigvuldig genoeg 
om den oogst grootelijks te schaden. 

Een luitenlandsch industrieel richtte onlangs aan een Ne-
derland>chen bouwmeester het volgende verzoek : „Gelieve 
mij in te lichten, of werkelijk bij U te lande hel algemeen 
erkende gebruik bestaat, dat leveranciers aan den architect 
vijf procent van alle leveringen vergoeden." Aanleiding tot 
deze vraag vond bedoelde industrieel in de omstandigheid, 
dat een destijds in Nederland wonende bouwmeester hein 
voor betaling dezer percentage had aangesproken over leve
ringen ouder diens directie geschied, en wel zoudeu die 
percenten geëischt worden in Nederland, onafhankelijk van 
het honorarium, dat. de bouwmeester van den bouwheer 
ontvangt voor zijne technische werkzaamheden. 

Ik hoop, dat het den lezer niet verwondere, dat de Ne
derlandschc architect hierop zeer bepaald verklaard heeft, 
dat zulk een algemeen gebruik hier te lande niet bestaat. 
Maar dat hij niet kon uitmaken in hoeverre door sommige 
vakgenooten dergelijke praktijken worden waargenomen. 

Op welken grondslag zijn die uitkeeringen goed of af 
te keuren ? moeten we, ons vooreerst als vraag stellen. 

En zoo ons oordeel afkeurend is, waar ligt de oorzaak 
van het kwaad ? Bij de bouwmeesters, of bij 't publiek, of 
wel hebben beiden schuld ? 

Wat is er verder te doen om eventueel het misbruik 
krachtiger te bestrijden ? 

Is echter het stelsel wellicht aanbevelenswaardig, welnu 

dan wordt het tijd om 't algemeen en openlijk te huldigen, 
en aan te teekenen bij eene officieele honorarium-tabel, 
waardoor het gebruik nog meer kan worden gesanctionneerd. 

De architect levert den bouwheer zijne technische dien
sten, — door den bouwheer moeten die diensten dus worden 
vergoed. Dit wordt door den bouwheer ook erkend en ge
woonlijk wordt vooraf overeengekomen, welk percentage van 
de bouwkosten aan den ontwerper en leider zal worden 
toegekend. Indien nu de bouwmeester zich nog afzonderlijk 
door leverancies percenten doet uitbetalen, dan drukken die 
kosten ook indirect op de gansche bouwsom; eindelijk 
betaalt de bouwheer dus toch het gelag. Maar hij betaalt 
meer dan hij vermoedt. De verhouding is dus niet zuiver 
tusschen bouwheer (principaal) en bouwmeester en ook niet 
zuiver tusschen den bouwmeester en den leverancier, wiens 
materialen door den architect moeten wordeu gekeurd. 

De architect moet zijn loon alleen ontvangen van den 
persoon, wiens belangen hij met overtuiging, met kennis, 
met trouw en eerlijkheid moet waarnemen, — en niet van 
leveranciers wiens belangen wel eens in tegengestelden zin 
worden opgevat. Waarom wordt zulk eene vergoeding door 
den leverancier zoo geheim gehouden voor den principaal? 
— Men voelt dat deze laatste al spoedig aan de onafhan
kelijkheid van zijn bouwmeester zou gaan twijfelen en 
daarmede zou hebben uitgediend. 

Daar wij kunnen aannemen, dat niet alleen eerstbeginnende 
bouwmeesters gevoelig zijn voor aanbiedingen van leveranciers, 
maar dat mannen van jarenlange praktijk zelfs zulke belooningen 
durven eischen, dan kau als algemeene oorzaak worden aange
merkt, dat bedoelde architecten (naar hun oordeel) niet vol
doende beloond worden door den principaal, ten minste dat zij 
uit al hunne werken tezamen niet voldoende verdienste trekken. 
Dit kan een zeer natuurlijke redeu vinden in de omstandig
heid, dat bewtoste technici met weinig opdrachten worden 
bedacht. Hierop wordt dan een middel verzonnen, wat aan 
velen onder het bouwende publiek maar al te veel toelacht: 
„men biedt zijne dieusten aan voor veel te lage percentage. 
Werken tusschen de 5 en 20 duizend gulden worden voor 
3 of 2 percent aanvaard ! 

Dat misbruik wordt door sommige zeer beschaafde en 
ontwikkelde personen dikwerf slecht begrepen, en als een 
valsch argument gebruikt om de markt van het architec
tonisch werk te drukken. 

„Wel mijnheer, ik denk er niet aan, U 5 pCt. te 
„betalen en dan nog een opzichter bovendien, — deze en 
„gene wil het ontwerp voor niet maken, en in geval van 
„uitvoering alleeu met i\ pCt. gehonoreerd worden ! Ja 
„anderen willen op dezen schoonen stand, dit belangrijke 
„bouwwerk voor niet ontwerpen en de uitvoering daarvan 
„leiden om huu naam daarmede te vestigen !" 

Zulke menschen zijn met uwe korte redencering niet tot 
betere inzichten te brengen; eerst wanneer zij in de praktijk 
ondervonden hebben, dat de architect ten opzichte vau hun 
vast goed en van hunne beurs eene even delicate positie 
inneemt als de geneesheer ten opzichte vau hunne gezond
heid, dan eerst zullen zij inzien, dat de trouw vau den 
deskundige behoorlijk beloond moet worden, eu zij hem 
niet moeten blootstellen aau de verleiding om door andere 
middelen, ten nadeele zijner onpartijdigheid, het verdiende 
loon machtig te worden. 

Wil het publiek onkreukbare eerlijkheid van den bouw-
meester, dan moet het dezen niet door onredelijk lage be
looning dwingen op andere wijze iu zijn onderhoud te 
voorzien. Bouwmeesters, die het werk waarlijk voor niet doeu, 
moeten altijd wel met een lantaarn worden gezocht. 
En een bouwwerk uitvoeren voor 2 pCt. staat gelijk on
geveer met voor niets werken ; daaraan is voor een architect, 
die meer dan een werk heeft, geen dagloon meer te ver
dienen. 

Voor een vijftiental jareu beklaagde zieh een Amster-

datnsoh architect van goeden huize, dat men hem, als hij 
zich op Heeren- of Keizersgracht als architect liet aau-
dieuen, op'de mat liet staan! Een bewijs hoe weinig begrijp 
de gegoede burgers der hoofdstad nog hadden van de positie, 
die de bouwmeester door zijne ontwikkeling dient in te 
nemen. Om die positie te verbeteren staat geen andere weg 
open, dan dat elk vakgenoot vooreerst toezie op z'jn eigen 
handelingen, — dat hij de belangen vau de collega's verder 
tegenover het publiek als de zijne verdedige, en dus de 
gebreken van den collega niet breed uitmete. Ziet eens hoe 
5e aannemers, hoe de advocaten elkaar steeds de hand boven 
't hoofd houden ! 

Eu wanneer dan in den boezem van vakgenooten naar betere 
zeden wordt gestreefd, wanneer men den kop wil indrukken 
aan praktijken, die door halfslachtigheid verwarring bren
gen in de rechten en verplichtingen der verschillende par
tijen, dan zien we weer verlangend uit naar betere en meer 
algemeene aaneensluiting van alle vakgenooten, — naar een 
of anderen bond, die zooveel mogelijk zal werken tegen ver
keerde praktijken, tegen bet werken voor te lage percenten, 
een bond die aldus voor 't algemeen belang van den bouw
meester nog veel zou kunnen tot stand brengen. 

De zaak die ik hier ter sprake breng is oud, maar telkens 
dient opnieuw de aandacht gevestigd te worden op zulke 
punten, en uit al onze kracht moeten wij medewerken om 
ook het publiek een zuiveren blik in den toestand te geven. 

J A N V A N ROMUNDE. 

ROERMONDSCHE O U D H E D E N . 
De beschildering der oude Munsterabdij. 

K heer A. F. van Beurden, doet de navolgende 
mededeelingen iu de Nieuwe Limburger 
Koerier van IS April. 

Uiterlijk is er van.het kloosterverblijf der 
adellijke jonkvrouwen bij de Munsterkerk 

weinig overgebleven. 
Langs de Hamstraat komende, ziet men alleen nog in 

het spits geveltje het wapen der 27e abdis, Maria Marga-
retha van Weijenhorst, met het devies Nil sine Deo, niets 
zonder God. 

In zestig jaren heeft de omgeving der Munsterkerk 
eene geheele verandering ondergaan; veel is weggebroken 
en een fraai plein, een sieraad der stad, is geschapen. Alge-
heele vrijlegging der kerk volgde niet en daardoor werd 
dat blok van 't oude klooster behouden, waarin de sporen 
zijner oorspronkelijke bestemming nog niet te loor ziju gegaan. 

Treedt men op het ruime binnenplein, dan ziet men in 
den gevel van 't gebouw ook een wapen, dat zeer waar
schijnlijk door de schendende hand der Fransche revolutio
nairen onherkenbaar geworden is. 

De schrijver geeft dan eenige aanduidingen omtrent het 
ontstaan en gebruik der wapens, en vervolgt: 

De burgers, door het gildewezen tot 't bestuur gekomen, 
voerden ook hunne zegels, en zegelden daarmede, wanneer 
zij een openlijk stuk te bekrachtigen hadden. 

De burgerij in macht, invloed en rijkdom stijgende, 
naar ma* e de adel terug ging, maakte van die zegels wapens, 
waarmede men gaarne de grafsteenen versierde. 

Hierbij was men steeds kwistig in het aanbrengen van 
deu ridderlijken strijdhelm en de zwierige helmbedekking, 
als haddeu de daaronder begravene en zijne voorzaten 
eeuwen de strijdbijl eu den vechthamer gehanteerd. Daar 
t nu eenmaal gebruik geworden was, kon dit er beter 
door, dan de helm met de pauwenveeren, die boven het 
un persoonlijke, stedelijke Roermondsche wapen thans nog 
prijkt, in plaats van de passende Stedekroon. 

Zulk eene stedekroon vertoont een vestingmuur met 
kanteelen. Geen edelsteenen zijn daarop als versiering aan
gebracht, maar het vlak vau zulk eene kroon is in groote 

bouwstecuen door voegen verdeeld. Vele steden, ook in ons 
Vaderland, verkregen met verloop vau tijd het voorrecht 
oin sierlijker kronen, dan die eenvoudige stedekronen, boveu 
het schild te voeren. Van algemeene bekendheid is bv. de 
Maximiliaans-kroon boven 't wapen van Amsterdam. Nijmegen 
ga;>t iu de latere middeleeuwen nog trots op haar voorrecht 
als verblijf van Karolingische Vorsten, en voert de keizers
kroon. 

Maar volgen wij deu schrijver, die mededeelt, hoe gedu
rende de Fransche overheerscbing de meeste wapenschilden 
werden weggekapt of geschilderd. 

De adellijke jull'ers hadden hunne kloostergangen, gelegen 
in de schaduw van de thans zoo schoone, maar vroeger 
zoo ontsierde Munsterkerk, met levendige kleuren willen 
tooien eu hadden dit op zeer eigenaardige wijze gedaan. 
De kruisgang was hoog ongeveer 1 meter en breed 3 m. 
60 cm. Het gewelf was door op huu schuinen kant liggende 
balken iu vakken van 1 m. 30 cm. verdeeld eu de tusschen-
ruitnten waren met toubogen, in fraai metselwerk, gevuld. 
Om den andere vond men een vischgraatboog of eeu boog 
met concentrisch metselwerk. 

Twee der vrijblijvende balkzijdeu werden nu beschilderd 
op een manier, die niet zoo dikwijls voorkomt. 

Op grijzen fond plaatste meu vier aan vier de stamwapens 
der adellijke juffers, na hunne intrede, in frissche kleureu 
gemaald, gescheiden door een ornament, terwijl een schild 
of cartouche in gouden letteren den naam en het jaartal 
bevatte. 

De Franschen hebben ook hieraan geschaafd cn gehakt, 
maar veel hebben zij niet kunnen bederven ; het materiaal 
was hun te hard. 

Wel verdween een groot deel der wapens door de ver
andering van bestemming onder de kalk, maar op een 
zestal balken ziju zij nog uitnemend waar te nemen. 

Waar er gevaar bestaat, dat deze eigenaardigheid van 
Roermond op den duur verdwijnen zal, doordat het leger
bestuur er eene smidse iu zal vestigen, zal het voorzeker 
ziju nut hebben, eene eenigszins omvangrijke beschouwing 
daarvan te leveren, temeer daar in verschillende dagbladen 
onjuiste berichten verschenen zijn, als zou men hier met 
gebeeldhouwde wapens enz. te doen hebben. 

Nog zij opgemerkt, dat na de kennisgeving van het 
bestaan, de Regeering met prijsbaren ijver een officieus 
onderzoek heeft doen instellen en er alle kans bestaat, dat 
ze toch behoudeu zullen blijven. 

De belangstellenden ziju Haar daarvoor dank schuldig. 

De gang, waarin zich de beschilderde balken bevinden, 
dient thans lot verschillende doeleinden. 

In het noordelijk gedeelte is de onderofficierscantine 
gevestigd. Het plafond is hier geheel en al met lijmverf 
bestreken. 

Het zuidelijk gedeelte is als paardenstal in gebruik. Hier 
is het plafond proper gewit, en zijn de schilderingen door 
een kalklaag aau het oog onttrokken. Door afkrabben of 
afschilferen zou men de oorspronkelijke vormen terug 
kunnen bekomen. 

In het middendeel, eeu vak van 7 meter, nu een leeg-
staanden paardenstal, is de schildering over het algemeen 
zeer goed bewaard. 

De kleuren zijn heldere tinten in olieverf op grijzen 
grond. Het goud en zilver heeft geleden. 

De schilden zijn met helmen, helmteekcnen eu lambrequins 
versierd. 

De eerste balk (Noordzij) draagt het opschrift: 
„(atherina de Lamarsel 1 GIG" en de wapenschilden met 

onderschrift van: Scoben, Lamarsel, Amsteraedt, Groisbeek. 
De beschildering van deu tweeden balk is zeer goed bewaard. 

En verder worden de opschriften van alle balken nauwkeurig 
aangeteekend. 
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Wij meenen in deze beschrijving, voor hen, die in de 
geschiedenis van Roermond, in die van het Munsterstift, in 
wapenkunde en oude decoratieve kunst belang stellen, een 
voldoend overzicht gegeven te hebben, om te bewijzen, dat 
deze oude overblijfselen niet van belang ontbloot zijn. Zelfs 
betreuren wij het, dat de overige versieringen onder de 
kalklaag verscholen zijn. 

Wij achtten het dan ook onzen plicht, het bestaan dezer 
beschildering ter kennis van de bevoegde autoriteit te bren
gen, die een onderzoek deed instellen. 

Daar ook de heeren belast met het onderzoek o.a. de 
heer Berens, directeur der kunstschool, een hoogeu dunk 
van de versieringen hadden ontvangen, stonden de kansen 
voor het behoud niet slecht. 

Wijl de militaire autoriteiten de vestiging eener smidse 
in het lokaal bevolen hadden, en wel wegens de afbraak 
der oude, zou de decoratie spoedig besmeurd en verdwenen 
zijn. In ieder geval was het maken eener copie eene gebie
dende noodzakelijkheid. Maar in de middelen van behoud 
willen wij niet treden, die laten wij gerust over aan het wijs 
beleid van de ervaren beoordeelaars. 

Nadat reeds een zoo groot deel vau dit oude stift in de 
eerste helft dezer eeuw moest verdwijnen, waarbij ook de 
schilderachtige kloostergangen uit het overgangstijdperk van 
de Roinaansche naar de Gothische kunst, verloren gingen, 
is 't des te meer te hopen, dat //Mars" niet meer offers 
van // \pollo" zal eischen. 

P R I J S V R A G E N 
DOOR D E 

V e r e e n i g i n g / / B o u w k u n s t en V r i e n d s c h a p " 
te Botterdam, 

uitgeschreven in 1896. 

lstc PRIJSVRAAG. 
ONTWERP V A N E E N TURNGEBOUW. 

Het terrein, rechthoekig vnn vorm, lang 25 M . en breed 25 M . met 
afgeschuinden hoek van minstens 2,5 M . gevellcngtc is gelegen op den hoek 
van twee straten. 

Het gebouw moet bevatten : 
a. Een ruimen ingang met dito vestibule door flinke tochtdeuren afgesloten. 
b. Een ruime kleedkamer waarin groote kasten tot berging van turncostu-

mes, en langs dc wanden kapstokken met haken. Deze kleedkamer moet in 
directe verbinding staan met de ua te noemen turnzaal. 

e. Eene douchekamer in verbinding met voornoemde kleedkamer, en voor
zien van eenige lavabo's. 

tl. Eene groote turnzaal van minstens 250 M 5 . oppervlakte, bcbalre uit de 
kleedkamer ook direct van uit de vestibule toegankelijk. Deze zaal moet door 
staand lielit. verlicht worden en moet voorzien zijn van eene houten lambri* 
scoring van 2 M. hoogte. Voor het bergen vnn filmtoestellen moet dc uoo-
dige gelegenheid bestaan. 

,. Bene scherm zaal groot minstens 60 M J . met gelegenheid tot berging 
van sclicrmgereedsehappcn. 

f. Bij dc turnzaal een tribune voor toeschouwers, direct van uit de vesti
bule door middel van eene trap toegankelijk cn buiten dc zaalruimtc val
lende. 

IJ. Een spreekkamertje op den beganegroud. 
//. Een ruime bestuurskamer wnariu eenige kasten. 
i. De noodige goedverlicbtc ruime privaten cn urinoirs. 
t: Een conciërgewoning met afzonderlijken toegang van af den openbaren 

weg. doch ook in directe verbinding met liet turngebouw staande, en bevat
tende 3 kamers, keukeu en verdere accessoires. 

Verlangd worden : 
l n . De platte gronden van beganegrond en verdieping. 
2 n . De beide gevels. 
8°. Twee doorsneden, alle op eene schaal van 1 a 100. 
4°. Een détail van het inwendige van de turnzaal. 
5". Een détail van een gedeelte van een der gevels beide op eene schaal 

van 1 ii 20. 
Dc teekeningen moeten alle in inktlijneu geteekend zijn ; dc verdere afwer

king wordt vrijgelaten. 
Voor de drie beste en ter bekroning voorgedragen ontwerpen worden uit

geloofd : 
Als 1ste prijs de Zilveren Medaille en het getuigschrift der Vereeniging 

benevens t'75,—. 
Als 2de prijs dc Bronzen Medaille cn liet getuigschrift der Vereeniging 

benevens f50,—. 
Als 3e prijs het getuigschrift der Vereeniging. 
Ter mededinging worden uitgenoodigd alle Nederlanders. 

2de PRIJSVRAAG. 
ONTWERP V A N E E N WINKELPUI, 

Dc breedte van het perceel waarvoor de pui moet dienen is 9 M . van 
hart op hart erfscheidsmuren; buiten deze maat mogen gecne lijsten 
cn dergelijke omgewerkt worden •, het terrein wordt geacht ter weerszijden 
ingebouwd te zijn. 

De winkelvloer ligt 0,20 M . boven de straat, dc winkel verdieping is hoog 
4,70 M. van vloer tot vloer. 

Boven den winkel ligt een entresol, hoog 3,35 M . van vloer tot vloer, 
ingericht als magazijn en gencht door middel van cenc opene trap iu onmid
dellijke verbinding met den winkel (c staan. 

Voor het boven deze entresol gedachte bovenhuis moet een geheel afzon
derlijke toegnng gemaakt worden; de winkelingang mag daarmede niet 
gecombineerd worden. 

De door schuiframen afgesloten etalagekast moet 1 M . diep zijn cn in 
verband dnarmede eene tochtdeur worden aangebracht. 

In de borstwering moet gelegenheid zijn voor dc verlichting van den 
onder den winkel gedachten kelder. 

Het winkelraam moet door een rolblind kunnen worden afgesloten. 
De keuze van dc te gebruiken materialen voor dc pui is vrij ; vormen 

cn constructie moeten echter in overeenstemming zijn met het karakter dier 
materialen. 

Verlangd worden : 
Opstand, plan cn doorsnede van dc pui met etalagekast, met aanduiding 

van dc constructie op eene schaal van 1 ii 20. 
Dc teekening moet in inktlijnen worden uitgevoerd, de verdere afwerking 

wordt vrijgelaten. 
Voor dc twee beste cn ter bekroning voorgedragen ontwerpen worden uitgeloofd: 
Als 1ste piijs dc B r o n z e n M e d a i l l e eu het g e t u i g s c h r i f t 

d e r V e r e e n i g i n g bevens f50.—. 
Als 2e prys het g e t u i g s c h r i f t d e r V e r e e n i g i n g . 
Ter mededinging aan deze prijsvraag worden uitgenoodigd, alleen zij die 

op den datum van uitschrijving dezer prijsvragen, lid zijn van de Vereeniging 
Bouwkunst en Vriendschap. 

A L G E M E E N E BEPALINGEN. 
Alle stukken ter beantwoording dezer prijsvragen worden vóór of op den 

15 September 1896 vrachtvry ingewacht aan het adres van den lstcn 
Secretaris Jonkerfransstraat 49. 

Ontwerpen na dien datum blijven buiten beoordceling. 
Dc teekeningen cn stukken moeten met een motto gemerkt, en verder 

vergezeld zy'n van een gesloten brief waarin naam, kwaliteit cn woonplaats 
van den ontwerper, en van een tweeden dito waarin een correspondentieadres 
vermeld is. Op beide brieven moet het motto der teekeningen voorkomen. 

Het schrift tot toelichting der teekeningen of dat op de teekeningen zelf 
voorkomende, moet door eene andere hand, dan die des vervaardigers ge
schreven zijn. 

De ontwerper van cenig antwoord mag zich als zoodanig niet bekend 
maken vóór dc uitspraak der Jury. 

De Jury voor deze prijsvragen bestaat uit dc Heeren : 
K A R E L M U L L E R Architect te Amsterdam. 
EDUARDCUIJPERS , „ , 
W. KROMHOUT CZN. „ „ „ 
HENRI EVERS „ „ Rotterdam.) ., . . . 
C. N . V A N GOOR „ ) Bestuursleden van B. en V . 
De Jury heeft het recht, wanneer geen antwoord ter volle bekroning 

kan worden voorgedragen, aan het Bestuur van Bouwkunst cn Vriendschap 
voor te stellen, de uitgeloofde prijzen op andere wijze dan dc bovengenoemde 
te verdeden cn toe tc kennen aan zulke antwoorden, die zy' meent dot 
daarop aanspraak hebben. 

De Vereeniging behoudt zich het recht voor, gedurende 3 maanden na den 
uitslag der beoordeeling, alle antwoorden ter expositie af te staan aan andere 
Vereenigingen in ons land j gedurende dien tijd kan geen der ontwerpen 
gereproduceerd worden zonder toestemming van het Bestuur van Bouwkunst 
en Vriendschap. 

De ontwerpen zullen na dien tijd aan de correspondentieadressen worden 
teruggezonden. 

De uitslag der bekroningen zal op een der eerstvolgende wintervergade
ringen vnn Bouwkunst en Vriendschap bekend gemaakt en de ingekomen 
ontwerpen, nldaar voor het eerst geëxposeerd worden. Het rapport der Jury 
zal alsdan ter inzage liggen, en tevens in de voornaamste Bouwkundige 
bladeu verschijnen. 

D. : uitreiking der bekroningen geschiedt in dc Algemeene Vergadering 
in Januari 1897 te houden, tot welker bijwoning de bekroonden tijdig zullen 
worden uitgenoodigd. Namens hel Bestuur, 

HENRI EVERS, Voorzitter. 
C. N . V A N GOOR, le Secretaris. 

Rotterdam, 15 April 1896. 

B E R I C H T E N . 

— In het gebouw der Academie van Beeldende kunsten 
cn Technische Wetenschappen te Rotterdam wordt van Zon
dag 26 April, tot en met Zondag 3 Mei e.k. eene tentoon
stelling gehouden van Teekcn-, Boetseer- en Schilderwerk 
van de leerlingen der Academie. De tentoonstelling is open 
dagelijks van 10 tot 4 uur. 

ORGAAN V H GENOOTSCHAP 
RCHITECTURA ET AMICITIA 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T &. Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., II. G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C . W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
H . G. J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N°. 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P BETREF1\ A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

E R R A T U M . . 
In het laatst der 19e eeuw (zie noot onder //boekaan

kondiging in het vorige nummer) moet zijn 17e eeuw. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

le. De heer Paul J . de Jongh heeft ontslag genomen als 
lid van het Bestuur. 

2e. Het adres van den Penningmeester, den heer J . A . 
van der Sluijs Veer is van af heden : Utrechtschestraat, No. 30. 

3e. Op de schetsprijsvraag voor een studie van een stads-
of dorpsgedeelte zijn ingekomen 7 antwoorden met de vol
gende motto's : 

1. Kerkje te Hove bij Antwerpen. 
2. Kerkje te Bouchout bij Antwerpen. 
3. St. Jan te Antwerpen. 
4. Kerkje te Mortsel bij Antwerpen. 
5. St. Andries te Antwerpen. 
6. Vrijdagsche markt tc Antwerpen. 
7. Letter Q. 
De antwoorden zijn in het Genootschapslokaal geëxposeerd. 

Namens het Bestuur, 
PAUL J . D E J O N G H , 

\ste Secretaris. 

../ARCHITECTURA E T AMICITIA." 
1038STE G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N 

29 A P R I L 1896. 

A opening der vergadering door den Voorzit
ter, worden de notulen der vorige bijeenkomst 
gelezen en goedgekeurd. Ingekomen was een 
schrijven van den lsten secretaris, den heer 
Paul J . de Jongh, waarin hij mededeelt, dat 

zich, wegens drukke bezigheden, tot zijn spijt genood
zaakt ziet als lid van het Bestuur af te treden. 

Voorts een schrijven van den heer C. W. Nijhoff, waarin 
n'j als lid der door de Maatschappij van Nijverheid samen
gestelde commissie, van het Genootschap nadere instructies 
verlangt, omtrent het verleenen van finaucieelen steun. De 
Voorzitter zegt, dat het Bestuur van oordeel is, dat het 

VOORWAARDEN V A N HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH G E D E E L T E WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN A A N A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L I J K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N « 10.— 
„ BUITENLEDEN E N ASPIRANT L E D E N » 7.50 

genootschap, dat zelve zijne uitgaven in stand heeft te hou
den, zich geen financieele offers kan getroosten, doch vraagt 
de opinie van de vergadering hieromtrent. De heer de Bazel 
vindt, dat men in deze vergadering niet voor goed moet 
besluiten zijn steun te zullen onttrekken, al kan deze voor 
het oogenblik niet financieel zijn, daar de uitgaven van de 
commissie een algemeen belang beoogen. De heer Ingenohl 
wijst op het gevaarlijke om nieuwe corporaties te helpen in het 
leven roepen. De heer Muller is het met den heer de Bazel 
eens. Na diverse besprekingen wordt ten slotte geen defini
tieve beslissing genomen, doch zal men afwachten, totdat 
nadere inlichtingen omtrent de uittegeven werken zullen 
zijn ingewonnen. 

Op de schetsprijsvraag voor een stadsgezicht waren zeven 
antwoorden ingekomen, welke in het genootschapslokaal 
geëxposeerd zijn. 

Alsnu verkrijgt de heer Ingenohl het woord tot het hou
den zijner causerie „het Bouwen in Amsterdam in verband 
met de desbetreffende voorschriften." Na eene inleiding 
waarin spreker zegt, dat steeds de klacht wordt gehoord, 
dat bij aanleg van straten en uitbreiding der gemeente geen 
rekening wordt gehouden met de aeslhetische eischen, en dat 
door absoluut gemis aan smaak onze mooie stad in de laat
ste 20 jaar zoozeer verknoeid is, wijst spr. op de verorde
ningen omtrent sloopen en bouwen, en op dc onvoldoende 
macht die verordeningen te doen uitvoeren. Hij doet daarbij 
uitkomen, dat vaak deze verordeningen in strijd zijn met 
het eigendomsrecht, en hoe gemakkelijk zij ook te ontdui
ken zijn. Met verscheiden voorbeelden werd dit toegelicht. 
Ook diende bij het bouwen wat meer de veiligheid in acht 
genomen te worden, doch de betrokken ambtenaren met 
het toezicht belast, staan onmachtig en worden bij eventueele 
processen steeds in het ongelijk gesteld, daar art. 153 van het 
burg. wetboek alleen strafbaar stelt wat in strijd is met 
de zedelijkheid, gezondheid en openbare orde. Men behoeft, 
zelfs bij het bouwen de bouwopzichters niet op zijn terrein 
toe te laten. 

Nog moeielijker wordt het om over de aesthetische zijde 
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van liet vraagstuk te beslissen, daar bet niet aangaat, dit 
aan enkele ambtenaren over te laten. Spr. acht het daarom 
wenschelijk, dat de raad een deskundige commissie benoemde, 
die van advies diende. 

De Voorzitter dankte den heer Ingenohl ten zeerste voor 
zijne bijdrage en vroeg hem deze te willen afstaan aan het 
orgaan, waartoe spr. zich bereid verklaarde. 

Vervolgens ontstond naar aanleiding der gehouden bijdrage 
een geanimeerd debat, waaraan verscheidene leden deelnamen. 

Tenslotte werd door den Voorzitter een voorstel gedaan, 
om eene commissie te benoemen, die gegevens zou verzame
len, welke dan in eene brochure op kosten van het genoot
schap uitgegeven zou worden. Dit voorstel werd door de 
vergadering aangenomen en besloten, dat die commissie uit 
5 leden zou bestaan. Op verzoek zouden de heeren Ingenohl en 
Muller hierin zitting nemen, zoomede de Voorzitter, terwijl 
de verdere samenstelling aan het bestuur overgelaten zou 
worden. 

Hierna werd de heer A. D. N. van Gendt door den Voor
zitter met eenige toepasselijke woorden geïnstalleerd. Voor 
de te houden excursie bleek niet veel animo te bestaan, 
er werden eenige plaatsen als doel genoemd zonder definitieve 
beslissing, zoodat de regeling daarvan eveneens door het Bestuur 
zou worden behandeld. 

Hierna werd de vergadering gesloten. 
De 2e Secretarie, 

A. H . ZINSMEISTER. 

BOEKBEOORDEELING. 

D E KUNSTNIJVERHEID. 

EN werk over kunstnijverheid in onze taal 
verscheen onlangs bij de (irma Gouda Quint 
te Arnhem. 

In een voorbericht deelt de schrijver, de 
heer A. W. Weissman, architect te Nijmegen 

het ontstaan mede van zijn boek, dat eene voor ons land 
bewerkte omzetting blijkt te zijn van het bekroonde antwoord 
der heeren J . Blockhuys en A. Gervais, te Antwerpen, 
op eene door den Provincieraad dier stad in het jaar 
1891 uitgeschreven prijsvraag voor een boek, dat de kunst
nijverheid behandelen moest. Gevraagd werd : le een korte 
verhandeling over den toestand der kunstnijverheid in vroe
gere eeuwen en nu ; 2e op afdoende wijze aan te toonen, 
dat niemand in ziju ambacht kan uitmunten, die niet 
teekenen kan; 3e eeu uiteenzetting van de grondbeginselen 
der Bouwkunst; 4e hetzelfde voor de grondbeginselen der 
Versieringskunst; 5e een beknopte en toch zoo volledig 
mogelijke verklaring van de wijze, waarop de kunst in de 
meubelmakerij, smederij, pottenbakkerij, steenhouwerij en 
goud- en zilversinederij kan toegepast worden. 

Bij de bewerking voor ons land, zegt de auteur het niet 
overbodig geacht te hebben, ook rekening te houden met 
onze kunstnijverheid, hetgeen hem tevens de gelegenheid 
gaf, om het oorspronkelijke werk, dat in de eerste plaats 
in het kader der uitgeschreven prijsvraag moest passen, 
hier eu daar te herzien en uittebreiden. 

„ Richt het Vlaamsche werk zich uitsluitend tot de 
„ambachtslieden, de wensch van den uitgever, om het ook 
„voor ruimer kring geschikt te maken, eischte, zou er aan 
„voldaan worden, verscheidene wijzigingen." 

Bij de behandeling der Bouwkunst heeft de Hollandsche 
auteur, in tegenstelling van zijne Vlaamsche collega's, de 
orders weggelaten, terwijl hij voorts gemeend heeft, geen 
voorkeur te moeten toonen voor den een of andereu histo-
rischen stijl, van de illustraties „dan ook slechts die 
„gebruikt (heeft), welke op werken van het verleden be 
„trekking hebben ; alle afbeeldingen van hedeudaagsche wer-
„ken achtte hij in een boekje als dit misplaatst. De figuren 

„zijn met eenige, die Oud-Nederlandsch werk weergeven, 
„vermeerderd." 

Er is dus ook een Vlaamsche uitgave. Hoewel deze ons niet 
bekend is, gelooven wij gaarne aan hare goede kwaliteiten, die 
het nuttig maakten, daarvan een Hollandsche bewerking uitte-
geven. Toch dringt zich de vraag op, of het niet beter ware de 
Vlaamsche te lezen dan de Hollandsche, zij het om de 
Vlamingen aan te moedigen, Vlaamsche uitgaven te be
werkstelligen, die ook in Holland gelezen worden, evenzoo 
als het ons aangenaam zijn zou cn voor het debiet van 
Hollandsche boeken nuttig, wanneer ook onze Vlaamsche 
broeders onze geestesproducten onder de oogen krijgen. 

Een Hollandsch boek is gemeenlijk duur, door het geriug 
getal ex. dat er van verkocht kan worden, evenzoo een 
Vlaamsch; Holland en Vlaanderen, geestelijk vereenigd, 
kunnen reeds goedkoopere boeken uitgeven, doch Hollanders 
en Vlamingen zoodanig te scheiden, dat de taal van den 
een als „patois" beschouwd wordt door den ander, zoodat 
er een schrijver komt, die het noodig oordeelt dit „patois" 
in zijn taal over te brengen, ziedaar een restantje provinci
alisme, dat niet geschikt is de uitingen in taal eu kunst 
dier beide volken nader bij elkander te brengen en te 
veralgemeenen. 

Hoe komt het, dat dergelijke Vlaamsche uitgaven hier 
niet bekend gemaakt worden ? Moet eerst eene omzetting 
in het Hollandsch verschijnen om de aandacht gevestigd te 
krijgen op het bestaan van een dito boekje, doch iu het 
Vlaamsch geschreven ? 

De beweegreden tot het uitgeven van een werk in het 
Hollandsch, dat oorspronkelijk in het Vlaamsch geschreven 
is, dunkt ons mede zeer vreemd toe. Zijn de novellen 
van Cremer ooit in het Hollandsch overgezet ? toch is het 
overbetuwsch dialect oneindig verder van het Hollandsch 
verwijderd, dan het moderne Vlaamsch, dat elk Hollander 
als zijn moedertaal zal herkennen, behoudens zekere zins
wendingen, die meer der Vlaamsche spreekwijze eigen zijn. 
Hoe dit zij, men kan constateeren, dat de heer Weissman, 
een in Hollandsche taal geschreven boek in het Hol 
landsch heeft omgezet, bijgewerkt en uitgebreid. Het zijn 
slechts de landgrenzen, die den heeren Blockhuys eu 
Gervais beletten in deze uitgave, eene schending van hunne 
auteursrechten te zien. 

Tegen het boek in kwestie hebben we één overwegend be
zwaar, nl. dat de inhoud niet beantwoordt aan den titel. Deze had 
moeten luiden: „Beknopt overzicht van de geschiedenis der 
kunstnijverheid," eu niet kortweg „de kunstnijverheid." 

Reeds de mededeeling in het voorbericht, dat alle afbeel
dingen van hedendaagsche werken in een boekje als dit, 
door den bewerker als misplaatst beschouwd wordeu, doet ons 
zien, dat we meer met een overzicht der kunstnijverheid uit 
vroegeren tijd te doen hebben, dan met de kunstnijverheid 
zelve. Het historisch onderzoek der dingen is in onzen tijd 
zoo diep doorgedrongen, dat men zelfs bij een verhandeling 
over zeep zou nagaan, hoe de Phoenyciërs zich reinigden, 
om dan al opklimmende tot de behandeling van het punt in 
kwestie te geraken. 

Is dit historisch overzicht altijd noodig? 
O. i. volstrekt niet. Men maakt het toetelichten onderwerp 

slechts ingewikkelder, zonder qua toelichting baat te vinden. 
Intusschen lijdt het onderwerp door de enorme arabesken, 
die men er om heen beschrijft. 

De kunstnijverheid is de titel. Wat ware er tegen geweest — 
we erkennen hierin een geheel ander standpunt in te nemen 
dan de auteurs — wat ware er tegen geweest, om zich heen te 
zien en de goede producten van kunstnijverheid naar voren te 
brengen, deze te bespreken en te ontleden, en alles wat 
druiseht tegen ons schoonheidsbegrip van kunstnijverheid 
zorgvuldig terzijde te stellen, om al verder en verder gaande, 

linogstens enkele voorwerpen van historischen aard te ver
melden, die onze moderne sympathieën wegdragen, en op andere 
( e wijzen, die — hoewel historisch — toch even groote 
gebreken aankleven als vele moderne stukken ? 
° Begon het onderricht, dat wij vroeger kregen in aardrijks
kunde, ook niet met de plaats onzer inwoning, eu kregen 
«i ten slotte niet een goed overzicht van ons land, door 
allengs meerdere sleden en dorpen daaraan te koppelen, tol 
liet geheele geographische netwerk voltooid was ? En vau ons 
land uit togen we naar België, Duitschland en Frankrijk en 
zon door geheel Europa, om daarna de andere werelddeelen 
tc behandelen. Toen eerst volgde eene historisch-geogrnphische 
beschouwing dier lauden, maar niet, dan nadat de wetenschap 
vau hetgeen in, eenigermate bevestigd kon geacht worden. 

Wat zou ook logischer en gemakkelijker zijn, dan bijv. bij 
de behandeling der pottenbakkerskunst den lezer inleiden in 
de werkplaats van den pottenbakker, hem daar te beschrijven 
zooals hij bezig is de bewerkte kleiaarde op de schijf te leggen 
in het quantum, dat zijn oog voor de te maken test toereikend 
acht; deze schijf snel te zien ronddraaien, door een eenvoudige 
beweging zijner voeten; hoe hij met duim en wijsvinger de 
klei weet te doen uitdijen tot een zich voor de schijf ver-
hellende, dunne massa, die allengs den verlangden vorm 
nadert; hoe hij eindelijk deze hebbende, met de vlakke 
hand de vier platte zijvlakken maakt eu de test, thans vol
tooid voor zijn deel, met een ijzerdraadje van de schijf 
afsnijdt en het pas vervaardigde, nog weeke voorwerp, naast 
zich legt, waar andere handen het wegnemen om het na dro
ging de verdere bewerkingen te doen ondergaan. 

Hoe zou hierbij gewezen kunnen worden op de noodzake
lijkheid van zekere vormen, die vóór allés, aan de substantie 
en de techniek hun belijning te danken hebben. Bij de meer 
ingewikkelde techniek der prachtvazeu etc. blijft toch ook 
deze techniek verband houden met de te verkrijgen aesthe-
tische resultaten. Welk een ruim veld ook voor illustraties ! 

Deze methode kan ook op de andere onderdeelen der 
kunstnijverheid toegepast worden. Op het gebied van meu
belkunst bijv. zouden reeds goede nieuwe voorbeelden aan
gehaald kunnen worden, die als resultaat van veel studeeren 
bij hun ontwerpers, den belanghebbenden lezer den grooten 
omweg der historische studie besparen kunnen. 

Wat toch is het doel dier eeuwigdurende historische over
zichten ? Om door aanschouwing van het vele schoons, dat 
vroegere eeuwen ons nagelaten hebben, tot een schoonheids-
begrip te geraken, dat ons in staat moet stellen ook zelf 
iets schoons te scheppen. Nu daargelaten of men (zooals dit 
hij boeken liet geval i«) het schoons van vroegere eeuwen 
uit illustraties kan bestudeeren, ligt het toch voor de hand, 
dat de handwerksman, die zich in het meubelvak beweegt 
— om -hierbij te blijven — beter doet te zien naar de 
aanwezige resultaten dier historische studiën, dan naar de 
historische voorwerpen zelve, die bij hem nog tot een resul
tant moeten worden omgezet,- een zelf-proces, dat zooals wij 
B ten, veel tijd kost, en . . . . velen doel blijven hangen 
aan de historische voorbeelden. 

Slaan wij thans een blik in de verschillende hoofdstukken, 
waarin het boek verdeeld is, dan zien wij aan het slot der 
historische overzichten van eiken tak van kunstnijverheid, 
Siechts eenige regels gewijd aan den huidigen toestand. Toch 
is het boek uitgegeven met een doel. 

Het Vlaamsche doel was: voor de ambachtslieden; het 
Hollandsche : „om het ook voor ruimer kring geschikt te 
maken," d.i. ook voor andere menschen dau ambachtslieden, 
doch deze moeten er de kern van blijven. 

Gn ieder die in eenig kunstnijverheids-vak werkzaam is, 
z°u het toejuichen, indien eens klaar en duidelijk de 
kunst van zijn vak en de techniek aan zijn kunst verbonden, 
werd uiteengezet. Hij zou dankbaar zijn, indien in den warwinkel 
van begrippen en conventies één duidelijke wegwijzer optrad, 
t , u ' hem bij zijne uitnoodiging tot volgen, den noodeloozen 

roni-slom van historische uiteenzettingen, twintig en meer 
stijlen, „goede" kunstperioden etc. etc. achterwege liet. 

Is het bij eene uiteenzetting van kunstnijverheid, zooals 
dit boek geeft, niet om den ambachtsman nog verder van 
huis te brengen ? 

Stel, iemand raakt in een bosch verdwaald. Telkens slaat 
hij een ander pad in om er uit te geraken, dcch ook tel
kenmale komt hij na vruchteloos zoeken op dezelfde plaats 
teiug. 

Alle wegen en paden kronkelen zich als iu een labyrinth 
om hem heen, en kwam slechts de gedachte in hem op, om 
dwars over grasvelden en wegen zijn richting te kiezeu, hoe 
spoedig zou hij er uit zijn. M a a r . . . daar komt in de verte 
iemand aan Naderbij gekomen klaagt hij dezen zijn nood 
en vraagt den juisten weg. Zeker, zeker, zegt deze, en . . . . 
treedt in eeu beschouwing over de Perzische labyrinthen, 
over de Grieksche, over de legendarische maniereu om er 
uit te geraken; over de labyrinthen der Eugelsche tuinen, 
etc, eu eindigt met te zeggen : zie zoo miju waarde, ik 
kan je niet zeggen, welke manier de beste is om hier uit 
te komen, doch overweeg zelf of niet eeu dier middelen of 
een mixtum dier middelen u hier uit den nood kan helpen, 
wat mij betreft, ik blijf hier nog wat ronddwalen, ik vind 
het hier wel aardig. 

De man had nl. provisie bij zich, dat onzen werkman 
niet had. 

Eilieve, zou het wonder zijn, als dien helpenden voor
bijganger, dien philantroop den rug werd toegekeerd of 
erger geschiedde ? 

W. K R O M H O U T C Z . 

Aan de ]V. R. Ct. van 28 April ontleenen we het volgend 
verslag eener lezing door den heer C . H. Steenbeek, leeraar' 
in het teekenen aan verschuilende inrichtingen, te Groningen 
gehoudeu, eene lezing vooral merkwaardig, wijl zij de strek
king heeft, het teekenonderwijs op de lagere scholen op beter 
en zuiverder grondslag te stellen. 

ZIEN E N T E E K E N E N . 

Spreker wenscht over het genoemde onderwerp het een en ander in 't midden 
te brengen, niet om den schijn aau te nemen, het beter tc weten dnn zijn 
collega's, maar uit liefde voor het vak zijner keuze. Na een k r t c uiteenzetting 
van het natuurkundig zien te hebben gegeven, heeft hij het over het zien 
met bewustheid. Ken eenvoudig, maar zeker middel um te onderzoeken, wat 
onze geest door het oog van een voorwerp in de natuur heeft begrepen, of 
met andere woorden : in hoeverre wij met bewustheid hebben gezien, is het 
teekenen uit het geheugen. Teekenen uit het geheugen is nis 't ware voor 
ons zeiven de proef op dc som, wat we waargenomen hebben. Dc meeste 
menschen nemen weinig waar. Hoeveel personen welen, hoe de cijfers op hun 
horloge er uit zien ? En laat iemand eens probeeren, uit het hoofd den voor
gevel van ccn gebouw tc teekenen, dat hij dagelijks ziet. Kortom, cr valt te 
constateeren, dat ons zien dikwijls meer onbewust dan bewust is. Zoolang wij 
een voorwerp niet goed uit het hoofd kunnen teekenen. zoolang kinnen wij 
het nog niet volkomen, en hij. die zegt: ik weet wel. hue dat ding er uit 
ziet, maar ik kan het niet teekenen, bedriegt meestal zichzclven. Stond de 
vorm hem duidelijk en helder voor den geest, dan zou hij hem ook 
kunnen teckeuen uit het hoofd. Teekenen uit het hoofd is de controle op ons 
waarnemen. En het teekenen naar de natuur is eeu school voor het bewuste 
zien. 

Dc menschen oefenen zich in het bewuste zien zeer ongelijk cn dikwijls 
in eene richting. Vrijwel nllc menschen hebben door het verkeer een studie 
gemaakt van menschelijke gezichten en «ij erkennen daarin een eindelooze 
verscheidenheid. Veel moeilijker zou het ons vallen, of zijn, dc menschen 
aan hun handen tc herkennen. In een kudde schapen zien wc een domme, 
eentonige gelijkvormigheid. Maar dit is slechts een gebrek aan studie in het 
bewuste zien naar die dieren j de herder kent al zijn schapen zeer goed cn 
onderscheidt ze op 't eerste gezicht, afgezien van eenig cigeudomstccken. Dc 
insectenkenner ziet de kapel ook, wanneer ze matig zit. niettegenstaande de 
overeenkomst von haar kleuren met die der omgeving; wij merken haar 
slechts op, wanneer ze vliegt. 

De wilde ziet veel meer bewust dan de beschaafde mensch; hij geeft 
zich zijn indrukken met volle bewustzijn en belangstelling weer, zonder zijn 
opmerkzaamheid door andere gedaanten te laten storen. Zijn leven en zijn 
omgeving verlangen en oefenen de aanhoudende opmerkzaamheid zijner zin
tuigen. 

Ongeveer gelijk, doch in minder sterke mate, oefent zich het kind. dat 
opgroeit in de vrije natuur, iu ' l bijzonder als het leeft iu dc eenzaamheid. 
Zeer dikwijls kan men opmerken, dat kleine kinderen van 10 tot 12 jaar 
verbazend bewust alen. Zc merken iels vreemds, dat op den grond ligt, veel 
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eerder op dan wij, — zij vinden veel vlugger. Op latcrcn leeftijd treedt 
gewoonlijk weer een afstomping in. Te dikwijls is dan de geest met andere 
dingen dan de omgeving bezig. .Men gewent er zich aan, de buitenwereld 
slechts terloops te zien. Voor velen wordt het niet-waarneinen met de zin
tuigen ecu tweede natuur; de arme mensch ziet ziju levcu voorbijgaan, 
zonder te zien en zonder te merken dat hij niets ziet. 

Het teekenen nu zal in 't begin niet opgevat worden als een dressuur 
om mooie teekeningen weer tc geven, maar als een middel om te leeren 
zien. De technische vaardigheid zal daarby' min of meer als een byzaak 
beschouwd worden. Vroeger had het teckenouderwijs zich op geheel andere 
basis gesteld. In plaats van verschillende voorwerpen naar de natuur te tee
kent aï wat den natuurlijken lust opwekt en het voorstellingsvermogen sterkt, 
wordt er naar vervelende, onzinnige voorbeelden en gipsafgietsels, ja z-lfs 
dikwijls alleen het ornament geteekend, een veel later kunstproduct, dat 
alleen voor architecten, kunstenaars en speciale ambachten geschikt is. 

De mensch mo-t in 't algemeen veel meer audcre vormen van verschillende 
voorwerpen zien en leeren opmerken. In menig teekeuondcr»ijs wordt slechts 
het geduld en het hanteeren van het potlood of krijt geoefend en een mooi, 
net beeld naar plaat verlangd, in plaats van de opvatting cn het weergeven 
van het voorwerp in werkelijkheid. Heel veel kinderen hebben in hun prilste 
jeugd ccnig beduidend teekcntalcnt, maar wauneer eerst eenige jaren van te 
methodisch schoolonderwijs zyn voorbijgegaan, is de opgewektheid veel ver
minderd en het zelfvertrouwen weggenomen. Wie aan een gestyleerd blad 
gebonden is geweest, probeert niet meer een levende plant, een levend dier 
te tcckencn, hij houdt op met teekenen, besluitende met: ik kan niet teckenen. 
En zoo wordt meer cn meer het bewuste zien afgestompt. Menige 15-jarige 
knaap en menig volwassene kan b.v. het beeld van een vogel niet meer 
tcckencn, dat hy' vóór genoemd onderwijs tc hebben genoten, op een leeftijd 
van 10 jaar, tot stand bracht. 

Men is irewoon, bij het methodisch teekenonderwijs van de rechte lyn als 
beginpunt uit te gaan, maar ligt de rechte lijn nu wel zoo direct in een 
kinderhand, cn is ze eveneens gemakkelyk iu de natuur te vinden ? De 
natuur geeft geen rechte lijnen, het kind kent de rechte lyn alleen uit de 
werken der menschen. De kromme lijn kent het veel bet r ; het knn een 
kromme lyn, die den omtrek weergeeft van een peer op het eerste gezicht 
onderscheiden van die van een appel j het wil, al is 't dan ook gebrekkig, 
een gezichtsprofiel natcekenen. Wie het tcekenonderwys tegen eiken prijs 
alleen van de rechte lijn uitgaande opbouwen wil en voortdurend nlleen 
rechtlijnige oefeningen laat maken, verbiedt hy' ook aan het kind het spreken 
cn zingen, omdat het nog geen redevoering kan honden en geen toonladders 
of intervallen kent ? Waarom het kind in dc rcchtlynige richting te dwingen 
en het te verbieden, datgene weer te geven, wat het reeds heeft gezien? 
Men late toch aan het kind zijn naïeve opvatting. 

Wanneer men opmerkt tot welk resultaat men in 't algemeen op de lagere 
school komt, en men verdiept zich dan in de vraag, welk nut de leerling 
van dat teekenonderwijs in hel practische leven zal hebben, dan moet, meent 
de heer Steenbeek, een volkomen eerlijk antwoord daarop luiden : geen. Waarlijk, 
zoolang het teekenonderwijs op de lagere school nog in hoofdzaak bestaat in 
het op ruitjes nateckenen van allerlei motieven, het mogen dan voor kinderen 
bekende of onbegrijpelijke figuren zijn, zoolang zullen noch leerlingen, noch 
hun ouders, noch hun onderwijzers eenigen eerbied kry'gcn voor dat lang 
gewenschtc onderwijs. Eerst dan, wanneer de autoriteiten en allen, die belang 
stellen in de ontwikkeling der jeugd, zullen zien en hooren, dat de leerlingen, 
van de tcekcnles komende, bly' hun ouders en makkers vertellen : nu weet 
ik, hoe ik een tafel, een kist moet teekencn, eerst dan zal men zien, dat het 
teekenonderwijs vnn ontzaglijk veel belang is en groote waarde heelt voorde 
lagere school. 

Het is werkcly'lc vreemd genoeg, dat men, na al wat in de laatste jaren 
over het teekenonderwijs is gezegd en geschreven, nog niet verder gevorderd 
is. Men zon raccnen, dat, nu het teekenonderwys al in handen van zooveel 
onderwijzers der lagere school is gekomen, die de groote kunst verstaan om 
in onbegrijpelijk korten tyd aan kleine kinderen met behulp van een 25-tal 
grillige figuurtjes te leeren, gedachten door anderen in een boekje neergelegd, 
tc ontcijferen, cn hun eigen gedachten door schrift aan anderen kenbaar te 
maken, men zou meenen, dnt diezelfde onderwijzers reeds lang een middel 
moesten gevonden hebben, om kinderen een veel eenvoudiger schrift en taal, 
zoonis het tcckencn is, in handen te geven. Hadden zy' zelf meer cn meer 
op de praktyk gegrond teekenonderwijs gehad, voorzeker, dan zon het in hun 
handen spoedig een middel geworden zijn om dc teckenkunst tc doen worden, 
waarvoor ze zoo bij uitnemendheid geschikt is: een der machtigste helboomen 
voor volksontwikkeling. Laten de leeraars in 't teekencn toch niet voortgaan 
met allen tot ornnmentisten te willen maken. Het eenige middel om het 
teekenonderwijs tot een volksonderwijs bij uitnemendheid te doen worden, 
is het zoo eenvoudig, zoo begrijpelijk en vooral zoo practisch mogelijk te 
maken. 

Er zijn in dc lagere school thans vele onderwijzers werkzaam, die, hetzy 
door gebrekkige opleiding, hetzij door geringschatting van dc waarde van 
het tcekenonderwys in hun school, niet dc geschiktheid kunnen hebben, het 
teekenonderwijs in zulk een richting te leiden, dat het eenigen invloed 
zal oefenen op de ontwikkeling van kunst, kunstindustrie of ambacht. Het is 
toch onmogelijk, dat zij, die niet dan zeer onvoldoende aan de geringe eischen, 
door het examenprogramma gesteld, hebben beantwoord, die duidelijk hebben 
doen blijken, dat ze het teckenvak slechts als een noodzakely'k kwaad be
schouwen, bij dc leerlingen de noodigc liefde voor het teckenen, voor schoone 
vormen of prnetischc toepassing kunnen opwekken. Gelukkig zyn er ook 
onderwijzers, die door het verwerven van de afzonderlijke akte 1. o. tcckencn 
blijk geven, dat bet hun niet aan lust en zelfs niet nan nnnleg ontbreekt, 
lntiissehen mag niet worden verwacht, dat alle onderwijzers, ook bij de beste 
opleiding, goede, degelijke begrippen zullen kunnen verkrijgen van de eischen, 
aan een goed ornament gesteld. Hiervoor toch is een afzonderlijke studie en 
uanleg noodig. 

Wil spreker zich gaarne scharen onder hen, die beweren, dat iedereen 
tcckencn kan leeren. dan doet hij dit evenwel onder deze voorwaarde, dat 

men alle gedachten aan kunst daar buiten sluit, dat men onder teekenen 
versta, die voorwerpen door teekening voor te stellen, die geheel binnen bet 
bereik van ieders bevatting liggen. Indien de teekenkuust aldus wordt opge
vat, dan zal ook van eiken onderwijzer gevergd kunnen worden, dat hij zich 
in zooverre bekwame, dat hij dc eerste leiding van kindereu bij het teekencn 
op zich kan nemen. Het teekenonderwijs op de lagere school moet anders 
en beter, moet practischcr worden. Maar niet alleen op dc lagere school, voor 
alles op dc kweek- en normaalscholen De opleiding van hen, die later ge
roepen zijn, d« c.rstc beginselen van de teckenkunst te onderwijzen, moet 
voor dat doel geheel berekend wezen. Hier mag men niet tevreden zyn met 
de zeer twijfelachtige vruchten, die men veredeling van smaak, geoefende 
oogen en handen pleegt te noemen. Wil men het teekenonderwijs op de 
lagere school dienstbaar maken aan de ontwikkeling vau het kind, ontwik
keling die vooral verkregen wordt door oefening van het waarneming*- en voor
stellingsvermogen, dan zal het in dc eerste plaats noodig zijn, dat zij, die het in 
dien zin moeten ontwikkelen, zeifin 't bezit zijn geko oen van een goed voor
stellingsvermogen. Niet nlleen oog en hand, maar vóór alles het hoofd. Men 
knn een kind beter ontwikkelen door teckenen dan door boeken. Niets ont
wikkelt meer het voorstellingsvermogen dan teekenen, heeft William Hunt 
gezegd, en deze zei ook : Men teckent niet met de handen maar . . . . met 
de hersenen. 

Het teekenonderwijs voor den mensch in 't algemeen zal op een heel andere 
leest geschoeid zyn dan dat aan een kunstinrichting. Welk practisch nut 
zal b. v. de leerling van kweek- cn normaalschool later als onderwijzer voor 
dc klasse hebben van teekenonderwijs, als hij bijna niets anders heeft getee
kend dan ornamenten, draadfiguren cn blokken 'i Zou het nut niet grooter 
kunnen wezen, indien men hem in de plaats daarvan nu eens een klimop
blad naar de natuur had laten teekencn, een volgenden keer hem had 
opgedragen een hond of een kat in nnturn eens goed aan te zien, om op 
de volgende les het dier, in een stand naar eigen keuze, in omtrek weer 
te geven. Men zou dan natuurlijk niet een mooie, in alle dcclen juiste teekening 
mogen verlangen. Zeer zeker stuit zulk een opvatting van het teekenonderwys 
op groote bezwaren, omdat de meeste teekenlecraren zelf die zoogenaamde 
school van het bewuste zien niet hebben doorgemaakt. Het is veel gemak
kelijker een ornament naar plaat te critisecren, dan aan een hond of een 
kat, die naar de natuur in een zekeren stand is geteekend, de groote fouten 
tc zien en te verbeteren. Maar langzamerhand zal de leeraar, die zich zelf 
ook moeite geeft, er zich in thuis gaan gevoelen. Spreker wil hiermee niet 
zeggen, dat het ornament en het schoonteekenen, zooals het beoefend wordt, 
geheel verbannen moet worden, maar het moet worden gegeven in beschei
den mate, en in het bijzonder aan leerlingen met verder ontwikkeld talent, 
naast dc oefeningen in het weergeven naar de natuur, maar het zal niet dit 
laatste, dat veel gewichtiger is, verdringen. Het behoort eerst geheel en al 
thuis op lateren leeftijd in speciale scholen voor kunstambachten. 

De wilde volksstammen teckenen als de kinderen, naïef maar goed, zooals 
ze ook waarnemen. Men denke aan dc dierteekeningen op gevonden skelet
ten en beenderen. En natuuronderzoekers berichten eveneens, dat vele wilden 
zeer juist teekenen, veel beter dan Europeanen, die 5 jaren lang twee uur 
per week teekenonderwijs hebben genoten. Men moet gaan begrijpen, dat 
het teekenen veel meer van goed waarnemen moet uitgaan dan van een 
voortdurende technische oefening van de hand, of van een zelfde methode. 

De heer Steenbeek besluit met den wensch, dat een reorganisatie van het 
teekenonderw ijs in de eerste plaats het leeren zien met bewustheid ten grond
slag moge hebben, tot zegen van een kunstig nageslacht. 

B E R I C H T E N . 

— De vermaarde hooge huizen te Chicago, met hunne 

20 of 25 verdiepingen, worden onveilig. De ontzaglijk 

groote bovenbouw is op den duur te zwaar voor de grond

slagen en zij beginnen bedenkelijk te verzakken. Het gebouw 

der Kamer van Koophandel is op sommige plaatsen in de 

laatste jaren 3 a 4 decimeter, op audere ruim 2 decimeter 

verzakt, en er zijn leelijke scheuren in het metselwerk 

ontstaan. 

— De vaste brug, welke over de slotgracht toegang 

geeft tot het Muider Slot, is sedert eenigen tijd wegens 

bouwvalligheid afgebroken. Zij zal vervangen worden door 

een ouderwetsche klapbrug. 

A T E M E R - A R T I K E L E N . 

Bij de Erven Dorens, op het Rokin alhier, kan men een 

merkwaardige uitstalling zien van nagemaakte bronzen, hout 

sculpturen, Tanagra-beeldjes etc, van Italiaansch fabrikaat. 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T &. Z O O N M A A S S L U I S 

R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C . W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
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D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

M E D E D E E L I N G E N "VAN H E T 

GENOOTSCHAP. 

lo. Vanaf den Isten Juni a.s. zal het 1ste Secretariaat 
worden waargenomen door den heer A. 11. Zinsmeister, 2den 
Secretaris. 

2o. Aan het ontwerp onder motto //Lijnenspel," ingezonden 
op de schetsprijsvraag voor //het gesmeed ijzeren beslugwerk voor 
een voordeur," is door de Jury de prijs toegekend. 

Ontwerper is de heer C. B. van der Tak tc Antwerpen. 
Het rapport der Jury zal binnenkort worden bekend ge

maakt. 
Namens het Bestuur, 

P A U L J . D E J O N G H , 
\ste Secretaris. 

HET B O U W E N IN A M S T E R D A M 
IN V E R B A N D M E T D E DESBE
T R E F F E N D E VOORSCHRIFTEN. 

Voordracht gehouden in de vergadering van 29 April 1.1. 
door den heer J . I N G E N O H L . 

E klacht, zoo dikwijls gehoord, zoowel in dit 
Genootschap als in andere bouwkundige krin
gen, in vakbladen en zelfs eeu enkele maal in 
dagbladen; de klacht dat met den aanleg van 
straten en wegen, maar bovenal met het bou

wen voor particulieren, iu vele gevallen zoo weinig of in 't ge
heel niet wordt rekening gehouden met de aesthetische eischen; 
die klacht wordt reeds 20 jaren lang gehoord, zonder dat 
het einde van dit tijdsverloop ons aanleiding geeft, op ver
betering te kunnen wijzen. Integendeel, de wanstaltige 
producten van hen, die er maar op los bouwen, vallen nu 
te meer in 't oog, nu in de laatste jaren — het is niet te 
ontkennen — ons vak zelfs veel is vooruit gegaan en er 
werkelijk, ook in ons Amsterdam, enkele artisten zijn 
opgestaan, die voldoende leeren niet hoe weinig middelen, het 
eenvoudig-schoon kan worden verkregen. De schrille tegen-

VOORWAARDEN VAN HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH GEDEELTE WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN A A N A L L E L E D E N V A N HET GENOOTSCHAP. D E JAART.IJK-
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N « 10.— 
„ BUITENLEDEN E N ASPIRANT L E D E N „ 7.50 

stelling tusschen het goed-sober vau die weinigen en 
het absolute gemis aan smaak van de massa, doet ons nog 
meer dan vroeger beseften, hoe onze in zoo menig opzicht 
mooie stad in die 20 jaren met alle geweld is verknoeid, en 
hoe zij thans had kunnen zijn, wanneer maar niet aan ieder
een, die lust daarin heeft, als 't ware brevet werd verleend 
om den goeden smaak te tarten. Dit is natuurlijk in elk 
geestesproduct onverantwoordelijk, maar in de bouwkunst 
des te grooter schandaal, omdat zij publiek eigendom bij 
uitnemendheid is. 

Laat een schilder zijn paneel verknoeien, een beeldhouwer 
een armzalige figuur boetseeren, eeu componist een onmoge
lijke toonzetting ten gehoore brengen, al dat kwaad zal 
zichzelf straften; het publiek zal die producten hoogstens 
éénmaal gaan bekijken of aanhooren, en eenmaal afgemaakt 
of gevallen, zijn zij voor goed begraven. Maar in ons vak 
heeft iedereen, bouwkundige of niet, feitelijk het recht om 
het publiek met zijn proeven van architectuur blijvend het 
land in te jagen; hij kan zich het genoegen verschaffen 
om den voorbijganger, die gedoemd is, dagelijks langs de
zelfde wegen te gaan, tot diens dood toe te negeren, door 
hem te dwingen alle dagen zijn onmogelijk geestesproduct 
te bekijken. 

Want het is en blijft een treurige waarheid, dat wij ons 
moeten schamen over hetgeen in die 20 jaren is tot stand 
gebracht, ons moeten schamen voor onze voorvaderen van 
de 17de en 18e eeuw, die het voorbeeld wisten te geven, 
hoe een stad mooi en aantrekkelijk kan worden uitgebreid. 
Tegenwoordig spant men zich in, den nazaat te doen verstaan, 
hoe een eenmaal interessante stad kan worden bedorven; hoe 
een uitbreiding niet moet worden aangelegd en opgebouwd. 

Ik sprak daareven van het „zich ergeren" van het publiek, 
dat gedoemd is, die architectuur dagelijks te zien, maar 
wellicht of liever hoogstwaarschijnlijk, ben ik niet da' woord 
te voorbarig. Misschien ergert men zich nog lang niet genoeg 
om een afkeer van hetgeen daar vertoond wordt te krijgen. 
Zonder begrip toch van wansmaak kan ge jn schoonheids
gevoel bestaan, zonder afkeer van hel absurde, ook geen haken 
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naar liet verhevene. Zoolang onze burgers nog voortgaan 
met alles, rijp en groen, met dezelfde afwezigheid van belang
stelling te bekijken of liever niet te bekijken en, bf onver
schillig voorbij loopen bf, wanneer de schutting wegge
nomen is het huis staan aan te gapen met een belang
stelling, als gold het de tentoonstelling van een paasch-
os; zoolang kan ook niet worden verlangd, dat het goede, 
wat hier en daar soms te voorschijn komt, zal wordeu 
gewaardeerd. Op die wijze komt men tot de filosofische 
stelling, dat wat slecht is, de vader is van wat goed is, dat 
wansmaak kunstbegrip moet voorafgaan, dat geen kunst, in 
welke branche ook, door dc menigte kan worden gevoeld, 
zonder eerst beu te zijn van het conventioneele, het platte, 
het gewone Zoo hebben onze schilders van 1850, '60 en '70 
door hunne doeken zoo netjes mogelijk te verven, en hunne 
wanhopige pogingen, om de oude meesters na te volgen, 
het publiek net zoolang daarmede verveeld, dat het bepaald 
behoefte had aan wat anders, en zoodoende hebben zij on
willekeurig den grondslag gelegd voor een reactie, waaruit 
de nieuwe richting is geboren. 

Ook in de muzikale wereld ziet men hetzelfde. De oorzaak 
dat de matinees en de klassieke concerten hier in de stad 
zooveel aftrek hebben, ligt waarschijnlijk in de omstandig
heid, dat pianomuziek in de laatste jaren gemeen goed is 
geworden. Jaren geleden werd het klavier alleen aangetroffen 
in de muzikaal ontwikkelde familiën ; langzamerhand is het 
in elke woning een onmisbaar meubel geworden, waarop 
iedereen, muzikaal of niet, denkt te kunnen spelen. Waar 
zes dochters zijn, moeten er minstens vier piano leeren 
spelen en zoo'n toestand is toch eigenlijk te kras, 'dat moest 
wel op een debacle uitloopen. 

z/Mann kann des Schlechten zu viel haben," men kreeg er 
genoeg van en haakte naar goede muziek; en terwijl de 
Ned. Opera geestelijk al lang dood is en het Ned. tooneel 
voor leege zalen werkt, steeds met een ijver een betere zaak 
waardig, stroomt het publiek naar het concertgebouw om 
zich een paar uren in de week het genot te verschaffen, 
werkelijk goede muziek te genieten, tegelijk te verademen 
van de piano thuis en het orgel op straat, die men gedoemd 
is de geheele week te hooreu. Door het slechte dus tot het 
goede. Als dit ook op ons vak van toepassing is, moeten 
wij vreezen, dat er nog eerst heel wat leelijks te voorschijn 
moet komen, eer de kunst in het bouwen recht gedaan 
zal worden. 

Wij kunnen daarover nog lang jammeren en weeklagen, 
maar intusschen dringt zich toch de vraag op, of er niet 
iets kan worden gedaan om het proces te verhaasten, na
tuurlijk door particulier initiatief. Wel zal de overheid 
daarbij noodig zijn, maar directe hulp kan van haar, vooral 
nu, niet worden verwacht. De tijden zijn voorbij, dat enkele 
candidaat-raadsleden, als de heeren Gosscbalk, dr. Cuypers 
en Muysken werden aanbevolen, omdat zij aesthetici waren. 
Dit zou misschien nu als argument worden gebruikt om hen 
te weren. Dij elke raadsverkiezing hooren wij dat practische 
mannen noodig zijn, geen advocaten, geen praters, maar 
mannen van de daad, flink, degelijk, doortastend, met 
heldere hoofden en warme harten voor handel, nijverheid, 
scheepvaart. Dit is reeds jaren lang leuze, zonder dat hel 
gelukt is, een van die drie hoofdaderen ook maar eenigszins 
minder flauw te doen kloppen. Het geheele college van B. 
en W . bestaat thans uit advocaten, althans mrs. in dc 
rechten, geen van hen heeft ooit veel met handel, nijverheid 
of scheepvaart te doen gehad, en toch moet van hen het 
initiatief uitgaan voor die practische verbeteringen. Maar 
erger nog zijn de echte debaters in den Raad zelf, de 
meesters in de rechten, die zich steeds beijveren om de 
voorstellen, die van dc weinige practische leden uitgaan, door 
spitsvondige advocaterij dood te slaan. Zoo zijn b. v. onze 
niet genoeg te waardeeren Politieverordeningen ontstaan, zoo 
practisch samengesteld, dat de Raad zelf begrijpt, dat er elk 

oogenblik wat aan veranderd moet worden. Vooral het laatste 
hoofdstuk, dat betreffende het bouwen en sloopen, is een 
echt staaltje van onvolmaaktheid, waarbij nog komt de 
onmacht van het Gemeentebestuur om zijne eigene veror
deningen te handhaven, wat trouwens niet de schuld van 
den Raad is, maar eeu natuurlijk gevolg van het hier 
te lande geldende begrip van eigendomsrecht. 

Een paar voorbeelden : 
De Gemeentewet, of juister, de Wet, regelende de samen

stelling, inrichting en bevoegdheid der Gemeentebesturen, 
de Wet dus waaraan de plaatselijke Verordeningen hare 
kracht ontkenen, zegt in art. 135: „Aan hem (dat is de 
„Gemeenteraad) behoort het maken van de verordeningen, 
„die in het belang der openbare orde, zedelijkheid en ge
wondheid wordeu vereischt en van andere betreffende de 
„huishouding der Gemeente." De te maken verordeningen 
moeten dus binnen de perken van die vereischten blijven, 
en daaruit blijkt onmiddellijk, dat men met het hoofdstuk 
betreffende het bouwen en sloopen veel verder is gegaan, 
dan door de Wet is bedoeld. Want de Wetgever heeft zich in 
art. 135 tot zoo weinig mogelijk dwang bepaald endie bindende 
bepalingen bovendien nog zeer vaag gesteld, omdat de Wet 
voor alle Gemeenten, groot of klein, moest gelden, het aan 
de Gemeentebesturen overlatende, wat plaatselijk kan worden 
begrepen in die eischen. Maar aan den andereu kant wordt 
door het Burgerlijk Wetboek, dat weer de Gemeentewet 
controleert, het eigendomsrecht zeer hoog gehouden, waardoor 
de Gemeentebesturen, die beperkende bepalingen maken op 
het bouwen, vaak met dat eigendomsrecht in botsing komen. 
En zoo is het dikwijls, ja bijna altijd gezien, dat veror
deningen, met den besten wil gemaakt om de openbare 
orde en de gezondheid te gerieven, door hoogere macht 
werden nietig verklaard, omdat de toepassing daarvan het 
absolute eigendomsrecht aantast. 

Wij weten dat door de Politie-Verordeningen te Amster
dam is voorgeschreven, dat niemand mag bouwen zonder 
vergunning van B. en W . en dat vooraf ter goedkeuring 
de plannen aan dat college moeten worden ingezonden, wat 
dan ook trouw door de bouwlievende burgers, die niet met 
de Gemeente in conflict willen komen, wordt gedaan. Doch 
er zijn altijd halsstarrigen, en een proces naar aanleiding van 
die bepalingen heeft het volgende besluit van hoogerhand 
uitgelokt: „De bepaling in eene verordening, dat niemand 
„binnen de Gemeente mag bouwen of gebouwen vernieuwen, 
„zonder toestemming van B. en W. aan wie plan en teekening 
„moeten worden medegedeeld, gaat verder dau de beperking 
„vau het eigendomsrecht en het belang eener goede politie 
„ten aanzien van gebouwen, krachtens art. 135 der Gemcen-
„tewet, in verband met art. 625 B. W. toelaat, welke zich 
„bepaalt to' de zorg voor de geregelde plaatsing der ge— 
„bouwen en voor de openbare veiligheid en gezondheid." 
(Besluit van 23 Nov. 1863 Slbl. 132). 

Meermalen is het voorgekomen, dat het Gemeentebestuur, 
zich beroepende op de bepaliug, dat door B. en W. de 
rooilijnen worden vastgesteld, geweigerd heeft vergunning te 
geven tot bouwen, omdat de Raad een andere rooilijn had 
vastgesteld in verband met nieuwe aan te leggen wegen en 
straten. Maar krachtens een besluit van 7 Maart 1876 
Slbl. 47, is de adressant, die op zijn grond wilde bouwen, 
zonder zich te storen aan die nieuwe rooilijn, in het gelijk 
gesteld. Dit besluit luidt: „De bepaling in eene verordening 
„dat woningen of gebouwen niet mogen worden opgericht, 
zidan op zoodanige plaatsen als door B. en W . geschikt 
„geoordeeld zijn, is in strijd met de Wet." 

Dit laat niet veel aan duidelijkheid te wenschen over, maar 
nog meer afdoende ziju de besluiten van 8 April 1889 
Stbf. 36 en 10 April 1893 Slbl. 73, die zeggen: „Eeue 
„Verordening die het bouwen en het uitoefenen van eenig 
„bedrijf verbiedt op gronden van particulieren, tot bijzonder 
„gebruik bestemd en bij plaatselijke Verordening als bij 



A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
O N T W E R P E N Y O O R H O U T E K | A M E B P L A N T - S T A N D A A R D S 

j S V R A A G . 

Motto: „ K E R V E N " . 
Motto: „IDEEKN' 

Motto: „EKNVOUD 1 

flectura" iRnfi. ATo. 



!i Mei 1896. A R C H I T E C T U R A . 77 

0voorbaat tot publieke wegen zijn aangewezen, die dus nog 
„.reen wegen zijn, maar waarschijnlijk ééns wegen zullen 
„worden, betreft niet de huishouding der Gemeente, noch 
„het belang der openbare orde, zedelijkheid of gezond
heid, weshalve een Gemeenteraad door zulk eene beperking 
-van het eigendomsrecht, of van de uitoefening van bedrijf, 

fde grenzen zijner bevoegdheid overschrijdt." 
Art. 180 der Gemeentewet geeft schijnbaar aan de 

Gemeentebesturen groote bevoegdheid: „Onder de uit
voering der Verordeningen van den Raad, behoort de 
„bevoegdheid tot het, desnoods ten koste des overtreders, 
„doen wegnemen, beletten of verrichten van hetgeen, in 
„strijd met die verordeningen, wordt daargesteld, ondernomen 
„of nagelaten." 

Dit beteekeut dus, dat wanneer iemand bouwt, zouder 
vergunning of anders dan de ingezonden teekeningen, waarop 
o-oedkeuriug is verkregen, de Gemeente het recht heeft, 
het gebouwde te doen amoveeren, of het verder voortgaan 
niet den bouw te beletten. 

Tenminste, dat zou men zoo zeggen, maar zelfs dit artikel 
vau de Gemeentewet, schijnt nog door de justitie zóo te 
kunnen worden uitgelegd, dat er hoegenaamd niets van 
zijne bindende kracht overblijft. Immers, in ernst zal nie
mand zich er meer aan behooren te storen na de uitspraak 
van het Provinciaal Gerechtshof van Zuidholland van 7 
April 1873, welke luidt: „Art. 180 der Gemeentewet, 
„sprekende van het doen wegnemen, beletten of verrichten 
„van hetgeen in strijd met eenige plaatselijke Verordening 
„was daargesteld, ondernomen of daargelaten, kan uiet in 
„zóó ruimen zin worden opgevat, dat daarin het eigenmachtig 
„afbreken van woonhuizen, hetzij geheel, of gedeeltelijk zou 
„zijn begrepen. 

„Het doen sloopen van een eigendom, tegen den wil des 
„eigenaars en zonder inachtneming der formaliteiten, niet 
„alleen bij onteigeuing, maar ook bij ontzetting van eigen-
«dom voorgeschreven, levert alzoo op eene onrechtmatige 
//daad, welke het Gemeentebestuur, dat haar pleegt, tot 
„schadevergoeding verplicht." 

In korte woorden dus, wanneer men dwars tegen de 
Politieverordeningen of tegen de door B. en W . gemaakte, 
of zelfs tegen de door den Raad vastgestelde bepalingen of 
voorwaarden, waaronder de vergunning is verleend, bouwt, 
dan geeft dit nog geen recht aan de Gemeente om het 
gebouw te doen sloopen ! 

Meer rechtelijke uitspraken behoef ik zeker niet aan 'e 
halen, om te doen uitkomen, dat onze Plaatselijke Ver
ordeningen op het bouwen eu sloopen een belachelijk ver
band vormen èn met de Gemeentewet èu met het rechts
begrip, dat daaromtrent bij procedures wordt gehuldigd, en 
dat men wijzer deed het geheele laatste hoofdstuk der 
Verordeningen in de prullemand te gooien. 

Wanneer toch de Gemeenteraad eeu bepaling voorstelt 
en B. en VV. haar moeten uitvoeren, doch haar niet kunnen 
uitvoeren, omdat geen wetsartikel het maken van die bepaling 
billijkt en de uitvoering daarvan beschermt, dan wordt 
daardoor al heel weinig het prestige van de overheid tegen
over het publiek bewaard. 

Moeten wij dus betreuren, dat de wetgever de Gemeente
besturen maar laat voortsukkelen met hunne plaatselijke 
Verordeningen, nan den anderen kant is het niet te ontkennen, 
dat de straks bedoelde alleronpractische wijze, van samen
stelling, dikwijls oorzaak is, dat de Gemeenteraad, met al 
>le scherpzinnigheid van zijne advocaten-meerderheid, toch 
vaak door den eersten den besten eigenbouwer bij den neus 
wordt genomen en dikwijls met zijne eigene wapenen 
wordt verslagen. 

Meer dan eens toch is het voorgekomen, dat door het 
C-ollege-Bouwopzichters de meest eenvoudige, de meest prae-
tische en daardoor althans uitvoerbare voorschriften wierden 
voorgesteld, maar dat zij, in deu Gemeenteraad aan de orde 

gesteld, zwak verdedigd door den niet-deskundigen Wet
houder, door onze juristen-Raadsleden zoodanig werden ver
draaid en ontleed, dat vau het wezen van de zaak, laat staan 
van de bedoeling niets terechtkwam, ja zelfs dat het per slot 
van rekening maar beter ware geweest, het bij het oude te 
laten 

Een voorbeeld daarvan is de bepaling, dat balkdragende 
muren, die meer dan 12 M . hoogte hebben, IJ steen dik 
moeten zijn, althans dit is de bedoeling van het artikel. Of 
dit voorschrift bij geschil door den Rechter, krachtens art. 
135 der Gemeentewet, bindend zou worden verklaard, is de 
vraag, want noch zedelijkheid, noch openbare orde hebben 
iets met de dikte van muren te maken. Misschien weet men 
het te verdedigen, door het op „de gezondheid" te gooien 
met het argument, dat het instorten van een huis niet erg 
gezond voor de zich daarin bevindende menschen zal kunnen 
zijn. 

Maar elke bepaling, die den revolutiebouw aan banden 
legt, is natuurlijk goed en vooral deze. 

Doch waarom dan de redactie daarvan weer zoo 
onpractisch mogelijk gemaakt? 1°. Staat er niet eens: IJ 
steen „ w a n t / zoo meende de Raad, „die bepaling zou te 
vaag zijn Men zou immers met zeer kleine steentjes kunnen 
werken en zoo de bedoeling van het artikel ontduiken l" 
De maat werd dus voorgeschreven 33 cM. dikte, maar waar het 
nu eigenlijk op aankomt, nl. op het verband van het met
selwerk, werd over 't hoofd gezien, eu dat dit zeker had 
moeten worden voorgeschreven, heeft een geval in een na
burige gemeente geleerd, waar ook de dikte van 1J steen is 
voorgeschreven. Een van de bouwers daar had het voor
schrift genegeerd of over 't hoofd gezien, althans, zijne bouw-
muren, veel hooger dan het voorgeschreven maximum, waren 
van onder tot boven 1 steen dik. Het gemeentebestuur kon 
dit niet gedoogeu en de man ontving order de muren weer 
te sloopen. 

Maar daarin had hij geen lust en ook niet in procedee— 
ren, en nu kwam hij op een lumineus denkbeeld; hij ver
zwaarde eenvoudig de muren tot op de vereischte dikte, 
door er een hal ven steen boud tegen aan te plakken. Met 
dit huismiddeltje had hij volkomen aan de voorschriften 
voldaan en verder werd hij dan ook ongemoeid gelaten. 

•Dit is een voorbeeld uit velen, doch ieder van U zal wel 
één of meermalen in de gelegenheid zijn geweest op te mer
ken, hoe weinig doeltreffend de meeste artikelen van de 
Bouwverordeningen zijn opgemaakt en hoe gemakkelijk zij 
te ontduiken zijn door hen, die er op uit zijn op een koopje 
te bouwen, eu dat zijn toch de menschen, tegeu wie die bepalin
gen juist zijn gericht. Eu wanneer dezen nu maar altijd des
kundigen warcu en lichte constructie wisten toe te passen, 
met gebruik van goede materialen, dan zou het nog zoo erg 
niet zijn, maar het niet hebben van eenige controle op 
materiaal en constructie maar bovenal op de geschiktheid 
van hen, die zich voor bouwkundigen uitgeven, is en blijft 
misschien nog lang de oorzaak van de onverantwoordelijke 
wijze van bouwen, die zoo dikwijls tot groote ongelukken 
aanleiding geeft. 

Onlangs werd ik geroepen in een gebouw, waarvan de 
vloereu op de verdiepingen aan 't verzakken waren. Beneden 
is een café, een zaal van ruim 8 M . breedte, en daarboven 
zijn kamers van + 4.5 M . breedte, zoodat de houten muren 
ongeveer midden op de balklaag staan. Dit zou nog geen 
aanleiding tot doorzakking van de vloeren geven, doch die 
kamers moesten schoorsteenen hebben eu deze zijn in de 
houten muren gemetseld en rusten dus met hunne volle 
zwaarte midden op de lichte balken. 

Is het wonder, dat die vloeren zoodanig ziju doorgezakt, 
dat men er bang van wordt ? Gesteld, wat best mogelijk is, 
dat die balken gebrekkig of in 't geheel niet ziju verankerd 
in de muren eu dat zij, wal dikwijls genoeg voorkomt, 
maar enkele centimeters op de muren liggen, dan is het 
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immers best mogelijk, dat zij bij meerdere doorbuiging 
uit de muren glippen en bet huis doen instorten ? 

Dergelijke, bepaald droevige toestanden moesten aan de kaak 
gesteld worden, maar ik vrees dat eerst nog heel wat ongelukken 
zullen moeten gebeuren, eer slechts bevoegden als bouwers 
mogen optreden. Later heeft men beneden in het café, om 
de bewoners gerust te stellen, een middenkolom geplaatst 
om verdere doorbuiging te beletten, maar waar die kolom 
op rust, mag Joost weten ; een fundeering is er niet voor 
gemaakt, zoodat zij misschien nog wel aan de balken zal 
zijn opgehangen ! 

(Wordt vervolgd.) 

D E KUNSTNIJVERHEID. 

AN den heer P. Gouda Quint te Arnhem, uit
gever van het boek „de Kunstnijverheid," 
waarvan de vorige week eene beoordeeliug in 
ons orgaan verschenen is, ontving ik eeu 
schrijven, waarin het verzoek voorkomt tot 

rectificatie van een voor hem hinderlijken zin. 
„U schrijft — zegt de heer P. Gouda Quint — het zijn 

„slechts de landgrenzen, die den heeren Blockhuys en Ger-
„vais beletten in deze uitgave eene schending van hunne 
„auteursrechten te zien." 

Hierop antwoordt de heer Gouda Quint, dat deze uitgave 
met voorkennis en goedvinden van genoemde heeren is tot 
stand gekomen, en zij hem het recht tot omwerking in onze 
taal, benevens het gebruik der figuren tegen betaling van 
een niet onbelangrijk honorarium verleend hebben. 

Gaarne voldoe ik aan dit verzoek, wijl het geenszins mijne 
bedoeling was, den uitgever van eenige incorrectheid te be
schuldigen, waartoe ook geen enkele grond bestaat. De 
opmerkzame lezer zal het zwaartepunt van mijn bemerkin
gen, waarvan b.g. gewraakte zin de slottirade vormde, wel 
begrepen hebben en daarbij evenals ik meer gedacht hebben 
aan de opvatting van den schrijver, dan aan den uitgever 
van het boek in kwestie. 

W. K R O M H O U T Cz. 

E E N AMSTERDAMSCHE CIRCULAIRE. 

E sociale kwestie in betrekking tot de bouw
ambachten houdt vele hoofden bezig in de 
hoofdstad. Terwijl Vakvereeuigingcu van tim
merlieden zich wenden tot patroons en archi
tecten om in onderling overleg de middelen 

te beramen om de positie van velen onder hen te verbeteren, 
treden thans ook de aannemers gezamenlijk op met den wensch 
om verbetering te brengen iu een minder gunstige verhou
ding, waarin het gezamenlijk en aaneengesloten optreden van 
den werkman hen kan brengen. 

Onderstaanden brief omschrijft hetgeen zij beoogen. 
Namens vijf verschillende vereenigingen onderteekend, 

geeft deze brief een sprekend bewijs hoe groot de samen
werking is bij aannemers in zaken van algemeen belang. 

AMSTERDAM, April 1896. 

Aan 
Heeren Ingenieurs en Architecten te Amsterdam. 

De Ondergeteekendcn, bestuurderen van hier ter stede 
bestaande Vereenigingen in het bouwvak, nemen de vrijheid 
zich met het onderstaande verzoek tot U te wenden. 

Het is U bekend, dat de laatste jaren zich hebben doen 
kenmerken door grootere en kleinere werkstakingen in ver
schillende takken van het bouwvak, en de patroons, door 

loopende overeenkomsten omtrent oplevering van werken in 
groote moeielijkheden zijn gebracht, door of aan den ge
stelden eisch van loonsverhooging te voldoen, 6f de kans te 
loopen dat de boete voor te late oplevering zou wordeu 
toegepast. 

Teneinde te voorkomen dat de patroons op deze wijze aau 
handen en voeten worden gebonden, verzoeken ondergetee-
kenden U dringend in uwe bestekken de bepaling op te 
nemen, dat werkstaking in een of anderen tak van het bouw
vak, als force majeure wordt beschouwd, (althans indien niet 
onder den bestaanden loonstandaard wordt betaald) en den 
opleveringstermijn te verlengen met den duur van het op
onthoud door die werkstaking veroorzaakt. 

Overtuigd, U aan dit naar hunne meening alleszins billijk 
verzoek zult willen voldoen, teekenen 

Hoogachtend, 
w. g. door de Voorzitters en Secretarissen der Vereenigingen : 

Ned. Aannemers-Bond, afd. „ Amsterdam." 
Patroons Bond. 

Aannemers Sociëteit ude Vereeniging." 
Amstels Bouwkring. 

Aannemers Sociëteit , Eenheid." 

B E R I C H T E N . 

PRIJSVRAGEN. 
Een onzer lezers vraagt ons nadere inlichtingen omtrent 

eene prijsvraag die te Johannesburg (Transvaal) zou ziju 
uitgeschreven tot het verkrijgen van ontwerpen voor een 
openbaar gebouw aldaar. 

Wij hebben ons om informatiën gewend tot het consulaat 
van de Z. A. Republiek alhier, doch daar was niets van 
zoodanige prijsvraag bekend. 

Wij vertrouwen dat onze leden in Transvaal, bij voor
komende gelegenheid, wel zoo goed zullen zijn ons op de 
hoogte te houden, wanneer er in hun nieuw Vaderland iets 
voorvalt dat voor ons orgaan van belang geacht kan wordeu ; 
zij kunnen zich verzekerd houden van eene leveudige belang
stelling bij al onze lezers hier te lande. 

— Op de door het bestuur van „De Friesche Bouwkring" 
te Leeuwarden uitgeschreven prijsvraag voor een dorpskerk, 
zijn vier antwoorden ingekomen met de navolgende motto's: 
„A." in 2 cirkels; „vier uur;" „Oefening kweekt kunst" 
en „De tijd hald nin skoft." 

De jury is samengesteld uit de heeren J . E . G. Noorden
dorp, architect, en A. C. Bleijs, bouwmeester, beiden te 
Bussum, en H . Moen G. P*z., architect te Amsterdam. 

SPECULATIEBOUW. 
De rechtbank te 's Gravenhage heeft de twee timmerlieden 

en den kleermaker-bouwondernemer, allen vervolgd wegens 
het ongeluk bij den bouw in de Rijkloff van Gocnstraat te 
's Gravenhage vrijgesproken op grond, dat niet volkomen 
vaststaat, waaraan de instorting van het huis moet worden 
toegeschreven. 

— Voor de aaustaande Parijsche wereldtentoonstelling 
zullen in de Champs-Elysées, in de plaats van het gesloopte 
Palais de 1' Industrie en van het paviljoen der Stad 
Parijs twee nieuwe tentoonstellingspalei/.en opgericht worden 
van 40000 eu van 7000 M 2 oppervlakte. Het grootste zal 
voor de hedendaagsche en oude kunst worden ingericht met 
de noodige annexen voor bureaux, restaurants enz. Het 
kleinere gebouw zal tijdens de tentoonstelling werken van 
oude Pransche kunst bevatten, na afloop der tentoonstellim: 
wordt 'net tot kunstmuseum ingericht. 

Voor beide gebouwen zal een afzonderlijke prijsvraag 
worden uitgeschreven, waarvoor te zaracn 10 prijzen vnn 
15000 tot 1000 francs zijn uitgeloofd. 

ORGAAN V H GENOOTSCHAP 
RCHITECTURA ET AMICITIA 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T &. Z O O N M A A S S L U I S 

R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C. W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
II. G. J A N S E N , V A N E E G I I E N S T R A A T N°. 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

VOORWAARDEN V A N HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN M E T 
TECHNISCH G E D E E L T E WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN AAN A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L U k -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N / }*•— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N « 1°-— 
„ BUITENLEDEN E N ASPIRANT L E D E N . . . . . « 7.o0 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 

GENOOTSCHAP. 

De 5de en 6de afleveringen van den 6den Jaargang van „de 

Architect" zullen spoedig verschijnen en bevatten: 

Plaat 205 Woonhuis te Zaandam (lichtdruk) H . G . Jansen. 

„ 206 Details van idem n n 

„ 207 Gevels eener badinrichting K. de Bazel. 

„ 208 Heraldiek. 

„ 209 Mariakerk te 's Gravenhage 

(lichtdruk) Nic. Molenaar. 

210 

211 

212 

213 

f 

„ 214 Toren van het Raadhuis vnn 

Nieuwer-Amstel A. H . Zinsmeister. 

„ 215 Tuinmanswoning te Oldenzaal Muller en Ingenohl. 

„ 216 Woouhuis te Groningen Maris en van Boven. 

BEOORDEELING v. n. ANT

WOORDEN OP D E SCHETS

PRIJSVRAAG N°. 3. 

„Ontwerp van het gesmeed ijzeren beslagwerk voor een 

poortdeur." 

Ingekomen zijn vijf ontwerpen onder de motto's: 

Pak vast Samson. 

Drie cirkels in driehoek, (get.) 

Aanbeeld. 

T. K . 

Lijnenspel. 

O E W E L het Programma voorschrijft, de deur 

bestaande uit het noodige stijl- en regelwerk, 

waartusschen geprofileerde schrooten, hebben 

de inzenders onder motto's „T. K . " en „Pak vast Sam

son,'' de schrooten in vertikale richting op het regelwerk 

aangebracht, waardoor op de meest eenvoudige manier het 

indringen van het afdruipende water belet wordt; nog beter 

ware het geweest, indien aan beide zijden die werkwijze 

gevolgd was, omdat de deur tot afsluiting dienen moet van 

een open gang. 

Wanneer de inzender van de teekening onder motto „Pak 

vast Samson" het wenschelijk acht om inplaats van zelf in 

zijn werk vormen te zoeken, die te copieeren uit plaatwer

ken, zij hem aangeraden daarbij een weinig logisch te den

ken en te zien naar betere oude voorbeelden. Vormen die 

verkregen moeten worden door ze uit plaatijzer te hakken 

zijn beslist niet de geschikte voor smeedwerk. 

Door de diepe sponning, welke bij dit ontwerp in de 

zandsteenen omlijsting is aangebracht, teneinde het dook y at 
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voor de duimen vau het hangwerk te kunnen plaatsen, is 

het niet mogelijk de deur z.g. uit ziju hengsels te lichten. 

De gevraagde constructie van het draaiwerk is bij alle 

ontwerpen onvoldoende opgelost, de manier waarop de dui

men zijn ingewerkt, die allen schuin of te dicht bij den 

kant in de zandsteenen omlijsting naar binnen gaan, zal 

spoedig zijdelings afbrokkelen van den steen tengevolge 

hebben. 

De vervaardiger van het ontwerp onder motto „drie cirkels 

in driehoek" (get.) heeft het beslag hoofdzakelijk opgevat 

als winkelhaken om het schranken van de deur te beletten, 

daarom is ook waarschijnlijk dat ijzerwerk 1 cM. diep in 

het regelwerk ingelaten, hetwelk zeer verkeerd is; het hier 

beoogde resultaat moet het gevolg zijn van de samenstelling 

van de deur, het ijzerwerk kan daaraan dan te gemoet 

komen maar op eene andere wijze als hier is geschied. 

Wat van de eerste teekening is gezegd betreffende, smeed

werk geldt ook gedeeltelijk van eeu inzending onder motto 

„aanbeeld ;" het is beslist af te keuren smeedwerk te ont

werpen, dat op de wijze van figuurzaagwerk uit platen 

gehakt moet worden, de eigenaardige taaie bij hitte rekbare 

structuur van het ijzer vraagt eene geheel andere bewerking, 

waaruit dienteugevolge geheel andere vormen zullen ontstaan. 

Het ware voor de velen, wier taak het is modellen te 

ontwerpen voor den werkman, te wenschen dat zij hunne 

technische kennis hadden opgedaan grootendeels door het 

verkeer iu de werkplaats, waardoor de kans zou bestaan van 

vertrouwdheid met den aard van de te bewerken materialen ; 

overigens is dit ontwerp goed geteekend eu vormt een 

smaakvol ornament, vooral plaat en handvat van het sluit

werk toonen veel goeds. 

Motto „lijnenspel" geeft wat betreft behandeling van 

het ijzer eene betere opvatting te zien ; hier is gestreefd naar 

eene aardige harmonie in de profileering van het hout en 

bet daarop aangebracht smeedwerk, daardoor verleid heeft 

de ontwerper wel wat uit het oog verloren het tweede doel 

van een als beslagwerk uitgewerkt geheng, namelijk het 

helpen bij elkaar houden vau de verschillende stukken hout, 

deze luchtige ranken beantwoorden daaraan niet, beter is 

dat bereikt in motto „T. K . " hetwelk een eenvoudig, goed, 

erg nuchter beslag voorstelt, ook hier is echter boven

genoemd groot gebrek aan het draaiwerk. Het ontwerp 

onder motto „lijnenspel" bereikt overigens als compositie 

groote verdiensten, is zeer goed geteekend en bewijst bij 

den ontwerper een goed begrip van detailleeren, daarom is 

de Jury van meening den prijs te moeten toekennen aan 

dat ontwerp. 

Amsterdam, 11 Mei 1896. 

De Jury, 

W. K R O M H O U T Cz. 

H . G . JANSEN. 

K . D E BAZEL. 

H E T B O U W E N IN AMSTERDAM 

I N V E R B A N D M E T D E DESBE

T R E F F E N D E VOORSCHRIFTEN. 

Voordracht gehouden in de vergadering van 29 April 1.1. 

door den heer J . INGENOHL. 

i m I 1ü l 

(Vervolg en slot van bh. 78.) 

IIER had men zeker de vergunning tot bouwen 

moeten weigeren. Waar in de Politie-veror

deningen zelfs wordt geëischt, dat op de tee

keningen de verankering wordt getoond 

(n.b. op een schaal van 1 : 100), daar moest toch in 

de eerste plaats de hoofdconstructie worden nagegaan; en 

waar men ten stadhuize zoo angstvallig waakzaam is, dat 

er toch vooral geen meter hooger zal worden gebouwd, dan 

de breedte van de straat, plus 3 M . en dat de diepte 

van het perceel niet grooter wordt dan s /* v a n de diepte 

van het terrein, daar kon worden verwacht, dat vooral goed 

zou wordeu opgelet, hoe een dergelijk gebouw van onder 

alles glas en 4 verdiepingen hoog — op zichzelve reeds 

een lastige constructie — in elkaar gezet moest worden. 

Men had het plan moeten afkeuren, of zoo niet volgens 

de teekeningen is gebouwd, het huis later onbewoonbaar 

moeten verklaren. Want het is feitelijk onbewoonbaar. En 

bij eventueele procedure, zou niet veel kans bestaan dat de 

Gemeente ongelijk zou krijgen. 

Summa summarum kunnen wij van drie zaken overtuigd 

zijn. 

le dat de Gemeentewet, ruimere bevoegdheid behoorde 

toe te kennen aan de Plaatselijke Besturen oin Verordeningen 

op het bouwen vast te stellen, men kon b. v. behalve 

gezondheid, openbare orde en zedelijkheid ook veiligheid 

eischen, wat ons al eeu heele stap nader tot het doel zou 

brengen, want daardoor zouden onvoldoende constructiën 

kunnen worden afgekeurd, waartoe de rechter zich thans 

onbevoegd acht. 

In Londen is het m. i. beter geregeld. Daar zijn de ge

drukte bepalingen op het bouwen aangevuld en toegelicht 

met iu den tekst gedrukte voorbeelden en constructiën, die 

door de overheid kunnen worden gevorderd, wanneer een 

ingevoerd plan blijken geeft van gebrekkige samenstelling. 

Bovendien moet elke aanvrager verschillende détails inzen

den, die duidelijk de bedoeling van den ontwerper doen 

kennen. Elke wijk of elk distrikt staat onder toezicht van een 

8Urvayor, wiens taak het is toe te zien, dat strikt volgens 

de ingezonden teekeningen en détails wordt gewerkt. 

Of zulks hier goed uitvoerbaar zou zijn, weet ik niet, 

maar het wordt werkelijk tijd, dat er althans iets gedaan 

wordt, om zoowel aan het gebrekkig constructieve, als aan 

het volstrekt smakelooze bouwen eenige grens te stellen. 

Dat dit niet zoo gemakkelijk zal zijn, zoolang de tegen

woordige gemeentewet niet veranderd is, ontveins ik mij 

geenszins, maar toch geloof ik dat het op den weg 

ligt van genootschappen en dergelijke lichamen, die quaesties 

uitmuntende door constructieve ingewikkeldheid oplossen 

of althans trachten op te lossen, en die prijsvragen uitschrij • 

ven voor ontwerpen die niet uitgevoerd worden, dat het 

op den weg van die corporaties ligt, om hunne meeningen 

ia het openbaar uit te spreken, wanneer het ontwerpen 

geldt, die helaas wèl uitgevoerd worden. Niet juist in vak

bladen, die door het groote publiek niet gelezen worden, 

maar in de dagbladen, waarin zoo vaak vraagstukken van 

oneindig minder gewicht met den meest mogelijken ernst 

worden behandeld. 

Er staat ons nu de bebouwing der Museumterreinen 

te wachten en, iu verband met de annexatie van een gedeelte 

der omliggende gemeenten, is het mogelijk, dat weer ge

heel nieuwe wijken zullen worden aangelegd, dat de huizen 

weer als paddestoelen uit den grond zullen schieten. Welnu, 

mijn bescheiden vraag is deze: zou het niet op den weg 

liggen van ons genootschap om, ik wil niet zeggen den 

grondslag te leggen, maar dan toch het initiatief te nemen, 

om betere gemeente voorschriften te verkrijgen en langs dien 

weg indirect druk te oefenen op de Regeering, om door 

wijziging van art. 135 der Gemeentewet, de Gemeentebesturen 

meer vrijheid te geven in het maken der bepalingen. 

Dergelijk resultaat zal zeker niet worden bereikt door 

het eerste het beste adres aan den gemeenteraad of door 

één of twee artikels in de dagbladen, maar door lang hameren 

op hetzelfde aambeeld, door telkens te klagen wanneer wij 

van gevallen hooren als ik hier heb opgenoemd. 

De aanhouder overwint en er is geen wetswijziging ooit 

tot stand gekomen, zonder voorafgaande herhaalde vruchte-

looze pogingen van belanghebbenden of van hen, die zich 

voor eene goede zaak interesseerden. 

Ik voor mij geloof zeker, dat op die wijze verbetering 
is te verkrijgen. 

Moeilijk, ja onmogelijk is het, om voorschriften vast te 

S'telleu betreffende de aesthetische zijde van het vraagstuk, 

ôoals ik bij den aanvang zeide, is daaromtrent van de over

heid niets te verwachten, en terecht, want waar moest het heen, 

wanneer men moest afhangen van den smaak van ambtena

ren, die het recht hadden, op aesthetischen grond plannen 

te doen wijzigen ? Zoolang nog beweerd wordt, dat over 

smaak niet valt te twisten, zoolang zal de een niet zijn 

opinie aan den ander kunnen opdringen. 

Maar ik stel mij voor, dat het niet onmogelijk zou zijn, 

om indirect door de overheid althans eenige verbeteriug te 

verkrijgen. Wanneer b.v. door den gemeenteraad eenige 

architecten worden benoemd om een lichaam te vormen — 

natuurlijk geheel buiten den Raad staande — met de be

voegdheid, om den ontwerpers van de aan het gemeente

bestuur toegezonden plannen door' het geven van wenken 

en het maken van opmerkingen van advies te dienen, dan 

zou eene dergelijke commissie zeker nuttig kunnen werken. 

Hare uitspraken zouden natuurlijk niet van bindende kracht 

zijn voor de betrokken personen, maar wanneer nu de ver

gaderingen van die commissie openbaar ziju en de opmer

kingen, daarin geuit, door het publiek worden gelezen, dan 

zal door die openbare critiek toch een iuvloed ten goede 

kunnen ontstaan. 

Het gaat toch eigenlijk ougeveer zoo met de commissiën 

van toezicht op hel Lager- en Middelbaar onderwijs, die 

ook door den Raad worden benoemd en eveneens slechts 

adviseerende lichamen zijn. En ook met de Kamers van 

Koophandel en Fabrieken, waarvan de leden door den handel 

zelf worden benoemd en welker besluiten evenmin bindende 

kracht bezitten. Toch zal niemand ontkenuen, dat dergelijke 

corporatiën veel nut kunnen stichten, en dat hunne advie

zen in vele gevallen den doorslag geven bij de besluiten 

der autoriteiten. Wel zijn de gevallen niet gelijk en zelfs 

in zekeren zin juist omgekeerd, omdat de hier bedoelde 

lichamen aan hoogere besturen adviseeren en eene commissie 

van architecten, als door mij bedoeld, het publiek moet 

voorlichten, doch het kan zijn, dat zij daarom juist nog 

meer doeltreffend kan werken. Het is vaak gemakkelijker 

met hel publiek dan met de autoriteiten om te gaan. 

Dat een zoodanige commissie echter — althans iu het 

begin — niet veel plezier van haren arbeid zou oogsten is 

een feit, doch er kan worden verwacht, dat het publiek 

langzamerhand aan hare uitspraken zal gaan hechten, wat 

aanleiding moet geven tot het beter uitkijken naar de per

sonen, aan wie men het maken van de plannen toevertrouwt. 

Mijn Heeren, verder wil ik niet gaan. Wellicht ben ik 

met mijn oordeel hier en daar te pessimistisch en met mijn 

zoeken naar verbetering te optimistisch bezig geweest. Het hier 

aangegeven idéé is nog te vaag, nog te onuitgewerkt om 

ook maar eenigszius te kunnen beweren, dat het bij uitvoering 

goed zou kunnen werken. Maar de bedocliug daarvan is 

alleen geweest om het iu dezen kring ter sprake te brengen, 

aan meer bevoegden overlatende, de mogelijkheid te toetsen 

aan de practijk, en door wrijving van gedachten en mee

ningen eenige waarheid te verkrijgen. 



82 A R C H I T E C T U R A . 16 Mei 1896. 

P U B L I E K E W E R K E N . 

WW A 

E reorganisatie van de afdeeling Publieke Wer
ken der gemeente Amsterdam zal deu lsten 
Juli a.s. in werking treden. 

De Gemeente wordt dan in zes sectiën 
verdeeld ; aan het hoofd van iedere sectie wordt een hoofd
opzichter geplaatst, welke tot assistentie drie opzichters en 
een klerk krijgt. Als chef voor hen fungeert een assistent
ingenieur. 

Voor de havenwerken en waterververschiug benevens deu 
mogelijken bouw van nieuwe waterwerken zal een aparte 
afdeeling, onder een assistent-ingenieur en hoofdopzichter, 
ingesteld wordeu. 

Voor den bouw van nieuwe openbare gebouwen blijft de 
tegenwoordige assistent-architect gehandhaafd. 

Voor de geannexeerde gedeelten van de verschillende 
Gemeenten zal voorloopig de vroegere Directeur van de Ge
meente Nieuwer-Amstel, vermoedelijk met den titel van 
assisteut-ingenieur fungeeren. 

Het voornemen is de verschillende bureaux als volgt daar 
te stellen: 

Hoofdbureaux, Directeur, Ingenieur, Assistent-Architect 
en Architect-Ingenieur. Raadhuis. 

Havenwerken, waterverversching etc. aan het gebouw 
voor Algemeenen dienst aan den kop van de Handelskade. 

Voor het geannexeerde gedeelte in het Raadhuis van het 
voormalig Nieuwer-Amstel. 

Voor de zes sectiën: 
Stadstimmertuin aan de Nieuwe Achtergracht. 
Montelbaaustoren. 
Nieuwe straatmakerswerf bij de 2e Hugo de Grootstraat. 
Gebouw aan de voormalige Oosterbegraafplaats. 
Vondelkade. 
Gebouw aan de voormalige Westerbegraafplaats. 

houden om bij een volgend werkstuk een te zekerder stap 

voorwaarts te kunnen doen. 

Ieder, de toestanden aan dergelijke inrichtingen kennend, 

begrijpt dan zeker ook de soms uit den band vliegende 

werkstukken en kan met te meer waardeering het betere 

resultaat in andere zaken beschouwen. 

Dat hier getracht wordt harmonie te verkrijgen tusschen 

voorwerp en versiering, blijkend uit tal van goedgeslaagde 

werkstukken, moet ons in hooge mate verheugen. Gelukkig 

is deze inrichting aan wier hoofd Paul Herman staat niet 

de eenige in ons land, waar deze goede eigenschappen betracht 

worden, maar zeker was zij mede een der eersten, waar men 

het teekenonderwijs in betere richting stuurde, waar gepoogd 

werd vormen en versieringen te scheppen in overeenstem

ming met de eischen door ons aau vele voorwerpen gesteld, 

cn dat er te leeren valt iu wat het verledene ons naliet om 

tot het goed begrip te komen, hoe aan deze eischen voldaan 

kan worden. 

Een bezoek aan deze tentoonstelling is aan te bevelen; 

men zal hier niet vinden eene volmaakte toepassing van 

iedere versiering voor het vak maar ook het streven hiernaar 

verdient luide toejuiching. 

De tentoonstelling was geopend Donderdag 14 Mei en is 

dit ook Zondag 17 Mei a.s. H . E . 

DE T E N T O O N S T E L L I N G DER 

T E E K E N S C H O O L T E E D A M . 

A N G Z A M E R H A N D is het eene gewoonte geworden 

van vele inrichtingen, waar het ambacht en 

de kunstnijverheid onderwezen worden, om 

aan het einde van den cursus eene tentoon

stelling te organiseeren, van wat gedurende dat tijdsverloop 

door de leerlingen is geproduceerd ; over 't goede of minder 

aanbevelenswaardige in deze gewoonte eens later. 

In eene periode als waarin wij thans leven, is het eene 

nuttige zaak kennis te nemen van alles, wat dienstig is 

en met een te waardeeren ijver beproefd wordt, om het 

ambacht weer tot vakkunst te verheffen en eveneens, om 

allen meer te leeren voelen, voor wat waarlijk schoon mag 

heeten. 

Aan de teekenschool te Edam wordt met ijver naar dit 

alles getracht en moet soms eene enkele maal voor den leer

ling-liefhebber de teugel wat minder strak worden aange

haald, dan is dit veelal het middel, de ambitie levendig te 

B E R I C H T E N . 

— Van de steden in de provincie Gelderland is zeker 
Arnhem het minst met architectonisch schoon bedeeld; uit
gezonderd de St. Eusebiuskerk en enkele andere gebouwen 
is er weinig uit het verleden overgebleven en moeten de 
omstreken met hun natuurschoon en de hier en daar nog 
overgebleven brokstukken vnn oude kasteelen en buitenver
blijven dit gebrek vergoeden. 

Op een der heerlijkste plekjes van ons land een paar uren 
van Gelderlands hoofdstad ligt wegschuilend achter de Duno 
en andere heuvels dicht aan den Rijnoever het gehucht 
Doorwerth met zijn kasteel van gelijkluidenden naam. Nog 
eenige jaren en de tijd heeft van dit onbewoond slot een 
ruïne gemaakt en zeer te loven is het dan ook, dat reeds 
den voorgaauden zomer van regeeringswege opmetingen en 
photo's werden gemaakt. 

Sedert twintig jaren dient het alleen tot verblijfplaats van 
tallooze zwermen kraaien en er is reeds veel in een toestand 
gekomen, dat de stormen er een gemakkelijk spel kunnen 
spelen. 

Van het middeleeuwsch uiterlijk is niet veel meer over; 
de linkervleugel met zijn hoektorens en schietgaten, de 
geheele indeeling van het kasteel met zijn driedubbele gracht, 
het voorplein met stal en poortgebouwen, maken echter her
inneringen aan de middeleeuwsche kasteelen weder levendig. 

Tijdens de Renaissance en de volgende eeuwen is er ook 
van het inwendige oorspronkelijke weinig overgebleven, eu 
van wat de Renaissance plaatste, is veel gesloopt. Als geheel 
geeft het door zijn groepeering cn silhouet een schilderacl.-
tigeu aanblik. 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R 
R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C. W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
H . G . J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N°. 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P BETREFI" , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

E N D T <*. Z O O N M A A S S L U I S . 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K -
S C H E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N ƒ 12.— 

„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N „ 10.— 
» B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N „ 7.50 

HET VOORBERICHT E E N E R 
N I E U W E U I T G A V E . 

I m 
I Wh 

IE uitgeversfirma E . Levy & Cie. te Parijs 
heeft, onder den titel „La Plante et ses Ap
plications Ornamentales," de eerste aflevering 
vau een nieuw werk het licht doen zien, aan 
welk werk de naam van den bekenden 

Franschen teekenaar eu leeraar E . Grasset is verbonden. In 
het voorbericht geeft Grasset de beweegredenen, die hem 
tot de uitgave hebben geleid, aldus aan : 

„Sedert geruimen tijd verlaugen de kunstenaars, de k r i 
tiek en de liefhebbers, de eenen met ernstige bedoelingen 
en de anderen met valsche huichelarij, dat men toch ein
delijk ophoude met het copieeren der doode eeuwen, die 
ons niets meer hebben te zeggen. 

Sedert langen tijd heeft het kunstmatige sap, dat de kun
sten, kindereu der Renaissance, nog voedde, opgehouden te 
vloeieu en, wat ons vau die kunsten in Europa nog blijft, 
is een krukkend overrestje. 

Wanneer meu met reden aan de kunstenaars verwijt, dat 
zij slechts ouden kost geven en tot vervelens toe de versleteu 
eh, voor ons, zinlooze formules herhalen, dan zullen deze 
kunstenaars nooit nalaten hunnen tegenstanders de grenze-
looze pretensie toe te schrijven van fundamenteel nieuws te 
verlangen : ziedaar een twist uit den booze; een ieder toch 
weet, dat „nieuwe dingen maken" eenvoudig beteekent „ver
beteren," „voortschrijden." 

Wij hebben dus volstrekt niet de pretentie*van een nieuwe 
kunst te maken, treuwens eene ongerijmdheid, en wij zullen 
ons er mede tevreden stellen, om voort te gaan en elke 
wcopie" van ornamenten uit vroeger tijd vermijden. 

Maar men kan niets op niets bouwen en hij die op ge 
zonden grond wil voortwerken, moet uitgaan van eene 
methode, gebaseerd op de menschelijke rede en op eeuwen
oude ondervindingen; maar nooit zal zijn punt van uitgang 
moeten zijn de klakkelooze navolging van dingen, uit vroeger 
tijd tot ons gekomen, zooals men dat tegenwoordig zoo plat, 
zoo armelijk, zoo lomp kan doen. 

De kunstenaars ouzer dagen moeten zich weer verplaatsen 
in dien staat van archeologische onwetendheid der vroegere 
vaklieden, die de schoone dingen bekeken, maar niet na
maakten. De overleveringen zetten zich voort, maar ze 
wijzigden zich met elk geslacht. 

Maar, uu er sinds het einde der vorige eeuw geene 
overleveringen meer zijn om voort te zetten en om op te 
steunen, nu is het beter ons direct te wenden tot de altijd 
geldige beginselen der kunst, door als basis van elke samen
stelling aan te nemen de constructieve eischen en eene 
versiering, ontleend aan de natuur. 

Echter, de natuurvormen kunnen niet tot dat doel wordeu 
gebruikt, alvorens zij aldus gewijzigd zijn, dat er een nauw 
verband is gekomen tusschen die vormen eu het materiaal, 
waarin zij zullen worden uitgevoerd. Eu het is juist door 
deze zoo eenvoudige en gezonde waarheid te loochenen, dat 
alle stijlen in verval zijn geraakt; want er zijn altijd dur vers 
geweest, die de natuur wilden overtreffen en dat is dan 
ook de reden, waarom dc moderne kunstenaars zoo lang 
rondhaspelen, zonder te weten, waarom zij toch met onmacht 
zijn geslagen. 

Sedert vele jaren heb ik mij gewijd ami de zeer belang
wekkende taak, om deu terugkeer tot deze eerste bronnen te 
betrachten en ik heb gepoogd om jonge geesten deelgenoot 
te maken van mijne verwachtingen, geesten, nog niet ver
hard door het onvruchtbare copieeren van het verleden; 
maar die, niettegenstaande dat, toch vol achting en met 
vrucht datgene beschouwen, wat eenmaal 's menschen glo 
rie was. 

Verre nu van te meenen een meesterwerk samen te stel
len, zullen we. ons ermede vergenoegen met aan de industrie 
voor nlles praktische voorbeelden te toonen en een weg om 
te volgen ; maar aan het beginsel, dat ons leidt, zullen we 
geen enkele concessie doen. 

De taak is moeilijk, omdat er nog bijna alles valt te 
doen en wijl wij niet, evenals de ouden kunnen steunen op 
de vindingen onzer onmiddellijke voorgangers. 

Wat mij echter betreft, ik trek vol vertrouwen ten strijde, 
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zeker als ik ben van mijn slagen en gevolgd door een 
kleine phalanx van jonge lieden, een frisch troepje, dat in 
zijne rangen een, eiken dag grooter wordend, aantal jonge 
meisjes telt — cn dat zijn tegenwoordig niet de minste, 
vooral thans, nu het leven voor allen moeielijk is geworden 
en het gevoel van plicht, soms verstompt of geheel afwezig 
bij het sterkere geslacht, zich dan vervangen ziet door eene 
groote mate van ijdelheid, znlk eene groote mate, dat de 
naam van ,/ornamentist" aan zekere jongelui bijna even 
beleedigend in de ooren klinkt als die van „meetkundige." 

E r is noch geheim noch procédé in de ontwerpen van 
dit werk. Integendeel, alle voorbeelden zijn ontleend aan 
teekeningen, die, met de meest mogelijke juistheid, naar de 
natuur zijn gemaakt en een ieder kan, door de studies en 
de toepassingen te vergelijken, er zelf vervaardigen naar zijn 
persoonlijk gevoelen. Inderdaad zou men, hoewel deze uit
gave meer dan honderd en vijftig motieven geeft, voor 
uitvoering geschikt, dit aantal tot in de oneindigheid kunnen 
vermeerderen. 

Een dergelijk werk zou de kleur niet kunnen ontberen ; 
want, zoo al de teekening de omschrijving is van de in 
materiaal overgebrachte gedachte, de kleur is er het in toon 
geuite gevoel van. 

Maar verre zij van ons het grijs, het aschgrijs, het graf-
grijs, het onmachtige grijs, in één woord het „décoratieve" 
grijs. Wanneer wij spreken van kleur, dan is het de ware 
kleur, waarom het handelt, met geheel haar komplecte 
klavier. Want het wordt tijd om ook dit machtige effekt— 
clement in zijn waarde te herstellen, thans nog zoo miskend, 
zoo ontkend, zoo barbaarsch misbruikt. 

De bleekzucht heerscht op de puinhoopen van het verleden. 
Maar wij zullen nieuwe krachten putten uit de aanraking 
met de natuur; wij zullen er, met onze eindelijk herkregen 
vrijheid, nieuw, vol, overvloedig bloed opdoen. En dat zijn 
geen woorden, steeds bij de hand, voor wien ze wenscht te 
vinden, maar, wat minder gemakkelijk is — daden." 

Behalve deze inleiding bevat de eerste aflevering van het 
werk een zestal platen in kleur, waarvan drie de Iris en 
drie de Papaver behandelen. De eerste plaat geeft de plant 
in verschillende standen, in haar geheel en in haar onder
deelen, terwijl op de beide volgende ontwerpen voorkomen 
voor verschillende materialen, als voor glas in lood, steen-
nio/.aiek, schablonewerk, behangselpapier enz. 

De prijs der eerste aflevering is 5.50 gld., zoodat het 
werk nogal kostbaar schijnt te worden. 

C. W . N . 

M U S E U M V A N K U N S T N I J 

V E R H E I D T E H A A R L E M . 

Commissie van het Museum van Kunstnij
verheid te Haarlem, heeft in navolging van 
dergelijke inrichtingen in het buitenland aan 
genoemd Museum eene werkplaats voor de ver
vaardiging van reproduction verbonden, waar 

ten dienste van het Teekenonderwijs en aanverwante vakken 
gipsafgietsels worden vervaardigd, die tegen billijke prijzen 
worden afgeleverd. 

Deze maatregel werd voornamelijk in het leven geroepen 
met het doel II.II. Directeuren van scholen, waar teeken-
onderwijs gegeven wordt en H . H . Leeraren, die met dat 
onderwijs belast zijn, in de gelegenheid te stellen zich van 
dergelijke, eenvoudige en tevens artistieke teekenvoorbeelden 
te voorzien, waaraan hier te lande nog steeds behoefte bestaat. 

De rijke verzameling van het Museum ter beschikking 
staande, werd tevens het plan opgevat naast genoemde 
Teekenvoorbeelden eene nieuwe serie modellen samen te 
stellen, die een duidelijk beeld geven van de behandeling 
der ornemeutale vormen van nf de vroegste tijdperken der 
kunstgeschiedenis tot op onze dagen. Deze modellen kunnen 
bij het onderwijs in de kunstgeschiedenis alsook voor tee
kenstudiën vau meer gevorderden uitmuntende diensten 
bewijzen. 

Reproductiën werden vervaardigd van verschillende deco
ratieve Beeldhouwwerken vau oude gebouwen en monumen
ten hier te laude. 

Een nieuwe serie modellen, die een geleidelijken overgang 
vormen van de blokinodellen tot het ornamentteekenen 
werd onlangs iu gereedheid gebracht. 

Eene zeer uitgebreide verzameling busten uit het tijdperk 
der Italiaansche Renaissance kan beschikbaar worden gesteld. 

Reeds werden aan de volgende inrichtingen gipsafgietsels 
in ruil toegezonden en geleverd. 

South Kensington Museum, Londen. 
National Museum, Berlijn. 
Museum fiir Kunst und Industrie, Weenen. 
Musée des Echanges Interuationaux, Brussel. 
Musée de Sculpture Comparée au Trocadero, Parijs. 
Rijks Museum, Amsterdam. 
Academie van Beeldende Kunsten en Technische Weten

schappen, Rotterdam. 
Academie Minerva, Groningen. 
Rijks-Normaalschool voor Teekenonderwijs, Rotterdam. 
Quellinus-School, Arasterdam. 
Museum voor Kunstnijverheid, Utrecht. 
Teekeninstituut, Breda. 

. Ambachtsschool, Rotterdam. 
„ Breda. 
„ 's Gravenhage. 

Rijks Hoogere Burgerschool, Groningen. 
w it a Haarlem. 
„ „ „ Tiel. 

Rijks Kweekschool voor Onderwijzers, Haarlem. 
Burgeravondschool, Haarlem. 
Teekenschool, Breukelen. 
Kweekschool voor Onderwijzeressen van het Nut van het 

Algemeen, Haarlem. 
Teekenklasse School der Doopsgezinde Gemeente, Haarlem. 
Stadsteekenschool, Purmerend. 
Dagleekenschool voor Meisjes, Mij. Werk. Stand, Am

sterdam. 
Teekeninstituut Lauipe, Leiden. 

„ Brugma, Rotterdam. 
Hoogere Burgerschool voor Meisjes, Leeuwarden. 

Aanvrage voor Prijsopgave alsook voor toezending van 
Photografische Reproductiën der Teekenvoorbeelden en andere 
iulichtingen kunnen worden gericht aan den Heer E . von 
Saber, Conservator van het Museum eu Directeur der school 
voor Kunstnijverheid te Haarlem. 

R E C H T Z A K E N . 

Behoort een stoep tot de openbare straat? De Hooge 
Haad heeft op 26 April j.1. deze vraag te beslissen gehad 
iu het geval van een winkelier te Rotterdam, die bekeurd 
en veroordeeld was, omdat hij boven zijn stoep voorwerpen 
had gehangen zonder verguuning van burg. en weth., zooals 
de politieverordening voorschrijft. De bekeurde beweerde 
dat de stoep, die zijn eigendom is, niet tot de straat behoort. 
De Hooge Raad heeft echter het vonnis bevestigd van den 
kantonrechter. Volgens de verordening worden onder straal 
verstaan alle voet- en zijstraten, trottoirs, wegen enz., voor 
zoover die in den regel voor den algemeenen dienst bestemd 
of voor allen toegankelijk zijn. Hierbij wordt niet onder
scheiden of die gronden aan de gemeente dan wel aan 
anderen toebehooren. Volgens art. 625 Burg. Wetb., mag 
de eigenaar van zijn zaak geen gebruik maken strijdende 
met de openbare verordeningen eener bevoegde macht, en 
daartoe behoort een politieverordening, welke in het belang 
der openbare veiligheid gemaakt is en ook toepasselijk is 
op een stoep die deel uitmaakt van den voor allen toegan-
kelijken weg. Het is daartoe niet noodig, dat op het perceel 
een last van weg of voetpad of openbare dienstoestemming 
drukt. 

M E I - C A U S E R I E . 

IJ verkeeren wederom in den tijd der 
algemeene vergaderingen eu de resultaten 
van het afgeloopen tijdperk, genoemd 
boekjaar, worden met spanning, blijmoe
dig hopen eu hoopvolle verwachting te 

gemoet gezien om in sommige gevallen aan de gunstige 
verwachtingen te beantwoorden, maar helaas, ook somtijds, 
om onthullingen te doen die redenen tot diepe droefheid 
geven en waarvan de oorzaak is toe te schrijven aan aller
lei omstandigheden, al of niet afhankelijk van het beleid 
der bewindvoerders. 

Een voornaam kenmerk voor een zoodanigen slechten 
toestand is eene niet sluitende balans en ik herinner mij 
nog levendig wat 'n verslagenheid verleden jaar in den lande 
heerschte, toen de balans van de Maatschappij tot bevorde
ring der bouwkunst, door tusschenkomt van een deficit van 
f000.— zoo'n rampzalige eigenschap deelachtig werd. 

Het is daarom zeer verklaarbaar dat het Bouwk. Weekbl. 
in den laatsten tijd door menig gevoelsmensch met angstig 
beven werd ontdaan var. zijn omhulsel, om de begrooting 
op te sporen, die gewoonlijk gelijk met de andere lente
boden, ontluikt. 

Eindelijk, 2 Mei, werd terloops tusschen haakjes mede
gedeeld, dat die openbaring in een volgend nummer zal 
worden opgenomen en om de spanning niet tot het uiterste 
te drijven, bleek reeds het volgend nummer de lang ver
wachte onthulling te bevatten. 

Goddank! zij sluit. 
De vrees voor eene herhaling der noodlottige gebeurtenis 

van verleden jaar, was evenwel volkomen gewettigd als men 
nagaat wat 'n afvalligheid alom werd waargenomen. 

Niet alleen werden buitengewoon veel leden hun Maat
schappij ontrouw, zelfs geheele afdeelingen ontvielen het 
lichaam en andere moesten wegens wettige onvoltalligheid 
barer bestanddeelen den naam van afdeeling prijs geven cn 
de Haagsche, de élite, het keurcorps, is zoo gedecimeerd 
dat er niet veel rekening meer mede te houden is wat de 
getalsterkte betreft. Het gehalte dezer afdeeling is echter 
een bijzonder zuiver, zij bezit U\ van elementen die een 

Hoofdbestuurstafel illustreeren, zonder alleen als ornament 
hiervan te mogen worden beschouwd. 

Alzoo was er voor het ongewapend oog niet veel roos
kleurigs te bespeuren en moesten er extra sterke maatre
gelen genomen worden om de verkeerde strooming tegen 
te gaan en zoo mogelijk weder in de goede richting te 
leiden. 

Reeds verleden jaar maakte het Hoofdbestuur bekend dat 
er méér leden moesten komen, liefst gewone leden, van f 15 
't stuk. Er mankeerden toen reeds een 10 tal van dit soort 
om de begrooting sluitend te maken. Iu plaats van dezen 
welgemeenden raad nu op tc volgen, bedankten er tegen 
Januari j.1. nog meer dan gewoonlijk, zoodat het een nooit 
genoeg te bewonderen kunststuk moet genoemd worden, om 
de geslagen wonden zoodanig te heelen, dat er geen gat in 
de begrooting is te zien. 

De in een onbewaakt oogenblik gewijzigde wet, die ten 
doel had om door al te krachtig gebleken middelen de 
financiën te verbeteren, is voor een groot deel de oorzaak 
der tegenwoordige ontevredenheid. De belangen der schatkist 
kwamen hierdoor dikwijls in botsing met de inzichten der 
leden, die oordeelden dat door het Bestuur niet gelijkmatig 
gegeven en genomen werd. 

Een der grieven, zoo niet de hoofdgrief, zit eigenlijk in 
de zeer verklaarbare pressie om ledeu te werven door slechts 
deze tot de afdeelingen toe te laten, terwijl de afdeelingen 
natuurlijk vrij willen blijven en minder exclusief te werk 
willen gaan door hun vergaderingen ook toegankelijk te 
stellen voor hen die zich bezwaard gevoelen om als gewoon 
lid der Maatschappij toe te treden. 

Om hiertoe te geraken werd in Februari jl. alhier een 
vergadering gehoudeu van de Besturen der afdeelingen, 
waarin besloten werd eenige wetswijzigingen voor te stellen. 
Deze komen in hoofdzaak hierop neer dat de afdeelingen 
het recht wenschen te hebben om behalve de leden der 
Maatschappij ook andere aan te nemen, met den titel van 
aspirant-lid, wier stemming geuegeerd wordt, maar wier 
contributie geheel in de kas der afdeeling vloeit. Om dit 
voorstel wat aanlokkelijk te maken, zouden de afdeelingen 
die dit recht gebruiken, afstand doen van de restitutie voor 
ieder gewoon lid, tevens lid der betrokken afdeeling. 

Voorts, dat iedere afdeeling eeu vooraf bepaalde ruimte 
in het weekblad beschikbaar krijgt, om die te vulleu met 
text en platen; verder, dat deze arbeid gehonoreerd wordt 
en eindelijk, dat de afdeelingen een aandeel der advertentie
opbrengst krijgen in verhouding tot hare bijdragen in dit 
artikel. 

Deze voorstellen werden door het Hoofdbestuur gesteld 
in handen eener Commissie van vijf leden om er rapport 
over uit te brengen en we lazen dat die commissieleden 
„tot de conclusie zijn gekomen, dat zij hunne volledige 
„adhaesie kunnen betuigen met de algemeene strekking in 
„die voorstellen bedoeld maar de volgende redaetiewTJKfAn-
„gen meeneu te moeten voorstellen," — eu dan volgt het 
advies om subsidie aan de afdeelingen geheel op te hellen 
en om de gevraagde aspirant leden niet ouder te laten wor
den dan 25 jaren. 

Waarschijnlijk wordt dien broeders het eeuwige leven 
gegund, maar op hun 25sten verjaardag zouden ze voorliet 
dilemma staan : afscheid te nemen van de afdeeling of eeu 
jaarlijksch offer van f 15 aan de Maatschappij te brengen in 
ruil voor 't lidmaatschap. 

Deze fcvforfwwijzigingen waren echter naar de ineeuing 
van het Hoofdbestuur wel wat te ver strekkend, trouwens 
de leeftijdsbeperking der aspirantleden maakte de verlangde 
wetswijziging vrijwel onaannemelijk. Vandaar dat de con
clusie van het praeadvies luidt om de wenschen bet rellende 
de aspirantleden te bevredigen, zonder den levensduur dezer 
nieuwe schepselen aan banden te leggen. 
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Bovendien blijft de tegenwoordige wetsbepaling van kracht 
om de afdeelingsvergaderiugen ook voor minderjarigepersonen 
toegankelijk te stellen. Welken titel deze personen krijgen 
of hebben is niet duidelijk, maar het schijnt dat het zooveel 
als contribueerende introducees zijn, totdat ze op hun 23ste 
jaar worden omgewerkt tot aspirant-lid, om dan onder dezen 
naam voort te gaan met hooren, zien en zwijgen, want 
alleen door lid der Maatschappij te worden, verkrijgen ze 
de bevoegdheid om door middel hunner stem, zich met de 
afdeelingszaken te bemoeien. 

Het toekennen van een honorarium voor de beloofde 
bijdragen in de tijdschriften, wordt in het praeadvies gebil
lijkt, mits die bijdragen geen verslagen der vergaderingen 
zijn. 

Of hierin een miskenning der waarde dier verslagen moet 
worden gezocht of alleen een vingerwijzing of zachten druk 
om die pennevruchten wat meer beknoptheid te doen erlan
gen, is niet zoo dadelijk op te maken, maar een aanmoe
diging om op den ingeslagen weg voort te gaan, is 't zeker 
niet eu als die bepaling werkelijk dit gevolg mocht krij
gen, zal het resultaat althans het voordeel hebben, dat er 
wat meer ruimte beschikbaar komt voor adverlentiën, zoodat 
de bezuinigingsmaatregel dubbel werkende kracht belooft te 
krijgen. Eene uitgebreide advertentierubriek heeft bovendien 
ook als lectuur een zeer belangrijke en actueele waarde, 
vooral voor de H . H . leden adverteurs. 

Behalve deze wijzigingen wordt ook eene andere manier 
van stemmen vastgesteld, door meervoudig stemrecht. De 
afgevaardigde der afdeeling Arasterdam zou dan 9 stemmen 
krijgen, den Haag en Utrecht elk 5, Rotterdam 4, Arnhem 
en Haarlem elk 3 en Groningen 1 stem. 

Nu de nieuwe begrooting is gepubliceerd, zien we duide
lijk welken nadeeligen invloed de blijkbaar grievende wets
bepalingen hebbeu gehad. Door de revolutie der nitlanders 
moesten de inkomsten uit contribution ruim f650.— min
der worden genoteerd dan verleden jaar. 

De opbrengst der doorloopende tentoonstelling en lokaal
huur wordt ook steeds minder, terwijl de verkoop van 
drukwerken in 't geheel geen baten meer schijnt af te wer
pen, hetzij door totalen uitverkoop der uitgaven of door 
verregaande miskenning der waarde van het voorhandene. 

Het „kleine achterlokaal" zal nu verhuurd worden, waar
door de niet geringe bate van f 500 verkregen wordt, — 
dit zijn nog eens balseradruppelen te noemen. 

De advertenliën zijn evenwel bronnen van inkomsten, 
waarmede ernstig rekening valt te houden: verleden j^ar 
was er maar brutaalweg f 1500 meer dan vroeger, dat is 
dus f 2000 voor geraamd en nu is er jandorie, reden om 
wéér f200 meer te verwachten; dit geeft den burgermoed 
en wanneer dit zoo vooruitgaat is de toekomst verzekerd, 
zoodat het er dan op een stuk of wat leden meer of minder 
niet aankomt. 

Maar, al waren de inkomsten nog hooger, hel zou niet 
helpen wanneer niet verschillende medewerkers beloofd had
den, hun bijdragen aan de uitgaven gratis te leveren, waar
door slechts f 600 voor dit werk noodig is, zijnde een be
sparing van f1000. Jammer, dat in verband met deze gun
stige wending, de posten van drukwerk en porto's verdubbeld 
moesten worden. 

Voor de uitgave van het Weekblad, het Tijdschrift en 
de oude gebouwen wordt 't zelfde bedrag als op de vorige 
begrooting uitgetrokken (f 3500.—) zoodat hier gelukkig 
het bezuinigen van f 500.— per jaar gestaakt schijnt te 
zijn. Dit is maar goed ook, want tot nog toe is 't niet 
merkbaar aan hetgeen geleverd werd, maar 't zou er wel 
eens van kunnen komen ; het is bovendien niet aangenaam 
wanneer men aan 't eind van het jaar de nieuwe serie boek
en plaatwerken aanziet die voor het luttele bedrag geleverd 

werden, dat men daarbij moet bedenken met hoeveel opof
feringen dit alles is tot stand gekomen, en het past ons 
dau om in allen ootmoed, eerbiedig dankend op te zien tot 
hen die er de scheppers van zijn. Voorzeker zal voormelde 
gratis arbeid der edelmoedige redacteuren haar loon vinden 
in een buitensporige stijging der moreele waarde van hun 
werk; de effectieve kwaliteiten stonden reeds sinds lang op 
een zeldzaam hoog standpunt. 

Het bedrag, uitgetrokken voor prijsvragen, dat verleden 
jaar door f 2.— verhooging op f 70.— gebracht was, wordt 
gehandhaafd. 

Dit zal misschien teleurstelling geven ; waarom die ver
hooging niet voortgezet en f72.— uitgetrokken? Voor f2 
ware der oppositie een krachtig wapen uit de handen ge
slagen, maar enfin, het zal wel goed te verdedigen ziju. 

In de bibliotheek wordt wederom eene som van f 100.— 
gestoken, maar voor onderwijs schijnt geen geld meer be
schikbaar te zijn, zoodat de gesubsidieerden die verleden 
jaar nog f 10.— in plaats van f 35.— te deelen haddeu, 
nu maar naar eene andere ondersteuning moeten omzien. 

De uitgaven voor rente en aflossing van de leening vau 
het gebouw te Amsterdam, ziju natuurlijk constant gebleven 
op f3000.—, die voor belasting, onderhoud, vuur en licht 
eveneens op f 1400.— maar, wat niet natuurlijk is, de 
tractementen zijn op f2600.— gebleven, er kan helaas niet 
méér af, maar anders was eene verhooging van dezen post 
in hevige mate gemotiveerd. 

En zoodoende is er met het bedrag der ontvangsten, 
zijnde f 12666.50 gedaan wat mogelijk was om de zaak 
gedurende 1897 gaande te houden, terwijl „het Bestuur 
„met voldoening constateert dat dank zij het meer dan 
„gewoonlijk toetreden van gewone en kunstlievende leden 
„in de eerste maanden van dit jaar en dank zij de olfer-
„vaardigheid van een groot aantal leden, de geregelde dienst 
„in het loopende jaar volkomen is verzekerd. Intusschen 
„zijn de middelen om deu financieelen toestand meer blijvend 
„te versterken, bij het Hoofdbestuur in ernstige over
weging." 

Het spreekt van zelf dat de resultaten dezer overwegingen 
met de meeste belangstelling zullen worden te gemoet gezien, 
maar voor 't oogenblik kunnen we aannemen dat die financieele 
versterkingsmiddelen zullen bestaan in de medewerking tot de 
voorgenomen wetswijzigingen, waardoor op het voetspoor van 
Architectura et Amieitia een nieuwe categorie leden, aspi
ranten, wordt in 't leven geroepen die hoezeer ook in aard 
van elkaar verschillend, toch de strekking gemeen hebben 
n.1. van het lidmaatschap meer bereikbaar te maken en het 
is te hopen dat de meerderheid der algemeen vergaderden 
op 27 Mei e.k. de wijzigingen goedkeurt, opdat hierdoor 
eene periode van bloei eu welvaart intrede zooals voor
heen. 

Een bestaan voortslepen als in de laatste jaren, leidt tot 
niets, tenzij tot ontbinding, maar wie weet of op deze wijze 
de bouwkunst niet het best bevorderd wordt. 

UTRECHT, 15 Mei 1896. 

L . M . 

V E R B E T E R I N G . 

In het vorige nummer wordt in het stukje getiteld: 
„Publieke werken" o.a. gezegd, dat op het hoofdbureau 
raadhuis eeu Assistent-Architect en een Architect-Ingenieur 
zullen zetelen. Men leze hiervoor Assistent-Ingenieur. . 

ORGAAISTVH GENOOTSCHAP 
ÜCHITECTURA ET AMICITIA 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T i f e Z O O N M A A S S L U I S . 
R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN, H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , II. E L L E N S E N C . W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N B E E R 
II. G . J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N». 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N lüTIN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

„ARCHITECTURA SCHETSPRIJS V R A G E N . " 

5°. O N T W E R P V A N E E N B A L K O N . 

Prijs /12 .50 . 

Tijd van inlevering: de laatste Maandag van Juni 1896. 

6°. O N T W E R P V A N D E N H O U T E N HOOFDBALUSTER 

E E N E R VRIJSTAANDE TRAP. 

Prijs / 12.50. 

Tijd van inlevering : de laatste Maandag van Juni 1890. 

7°. O N T W E R P E E N E R VERSIERING IN T E G E L S . 

Prijs / 12,50. 
Tijd van inlevering: de laatste Maandag van Augustus 1890. 

8°. O N T W E R P VOOR D E B E Ë I N D I G I N G V A N 
E E N VIJFGAATS-SCHOORSTE EN. 

Prijs / 12 ,50 . 
Tijd van inlevering: de laatste Maandag van Augustus 1896. 

A L G E M E E N E BEPALING. 
De ontwerpen moeten uiterlijk te 12 uur op den middag 

van den datum van inlevering voor de verschillende prijs
vragen hierboven genoemd, vrachtvrij ontvangen zijn aan 
het adres van deu len Secretaris van het Genootschap 
//Architectura et Amieitia," American-Hötel te Amsterdam. 

Alle ontwerpen moeten vergezeld zijn van een verzegelden 
naambrief, met vermelding van het motto, waaronder het 
project is ingezonden, en tevens voorzien zijn van een ge
heim teeken, tegen opgave waarvan het ontwerp later aan 
den vervaardiger zal worden teruggegeven. Daarenboven moet 
aan elke inzendiug 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 eene beoordeeling in 
aanmerking komen. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K -
S C H E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N ƒ 12.— 

„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N „ 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N ASPIRANT' L E D E N „ 7.50 

Aan de Jury wordt het recht toegekend om, ingeval geen 
prijs en premie worden toegekend, de beschikbare gelden 
geheel of gedeeltelijk te verdeelen tusschen die ontwerpen, 
welke volgens haar oordeel op eeue dergelijke belooniug 
kunnen aanspraak maken. 

De jury bestaat uit de heeren W. Kromhout Cz , II. G . 
Jansen eu K. de Bazel. 

P R O G R A M M A 's. 

5o. Ontwerp van een balkon. 

Dit balkon is gedacht op de eerste verdieping van een 
heerenhuis, waarvan de hoofd-iugang juist onder dit balkon 
is gelegen. De toegang tot het balkon wordt gevormd door 
een kozijn van 1,25 dagbreedte, met links en rechts zij
lichten van 0,45 dagbreedte. Het balkon springt 1,10 Meter 
uit den gevel en beeft een opengewerkte baksteeneu borst
wering. 

Gevraagd worden : 
a. het vooraanzicht op 1 ii 10 van het balkon, met het 

bovendeel van den ingang benevens een deel van de bak
steen-architectuur van dat deel van den gevel. 

b. het zijaanzicht op 1 a 10. 
c. de verticale doorsnede over het midden op 1 a 10. 

Horizontale doorsneden over den gevel ouder en boven liet 
balkon. 

De teekeningen in zwarte inktlijnen. 

6o. Ontwerp van den houten hoofdbaluster 
eener vrijstaande trap. 

In het midden eener vestibule is een rechte steektrap 
ontworpen, die na 15 optreden in een bordes overgaat, van 
waaruit de trap links en rechts hooger klimt. 

De boek van de booraeu met den grond bedraagt 85°. 
Gevraagd worden: 

a. het zijaanzicht van de eersle trap met aanduiding 
van den hoofdbaluster, de leuning etc, op de schaal 
van 1 a 10. 
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b. een detail op groote schaal van den houten hoofd
baluster, met de wijze van samenkomst van leuning, boom, 
bloktrede en hoofdbaluster, behandeling der teekeningen 
en tusschenbalusters, naar verkiezing. 

7° Ontwerp eener versiering in tegels. 

Een der wanden van een hotel-vestibule heeft eene breedte 
van 6 M . bij eene hoogte van 4.50 M . In het midden is een 
opening van 2.40 breedte bij eene hoogte van gelijke af
meting, toegang gevend tot de eetzaal. 

Wordt gevraagd: 
a. Een Cnsemble-teekening op de schaal van 1 a 10 van 

dezen wand, indieu de geheele overblijvende oppervlakte, (ua 
aftrek van de deuropening met hare architectuur) met tegels 
bezet moet worden, die, als resultaat, een op geometrischen 
grondslag berustend patroon moet rertoonen. 

Boven den ingang moet in de versiering iets opgenomen 
worden, dat dezen ingang karakteriseert als toegang tot 
de eetzaal. 

Deze ensemble-teekening in kleur te maken. 
b. eenige tegels op ware grootte. 

8° Ontwerp voor de beëindiging van een vijfgaats schoorsteen. 

De gaten zijn regelmatig in kruisvorm geplaatst 
De schoorsteen is geheel van waalsteen opgemetseld en 

heeft van de goot tot den kop 6.50 M . hoogte. 
Deze goot stuit ter weerszijden tegen den schoorsteen en 

moet te dier plaatse van afvoerpijpen worden voorzien met 
ontvangers. Het dak heeft een helling van 60°. 

Vijf vrijstaande terra-cotta potten naar te ontwerpen 
model moeten met de gemetselde beëindiging eeu geheel 
vormen. 

Gevraagd worden: 
a. een opstand teekening op 1 a 10. 
b. eenige verduidelijkende horizontale en verticale door

sneden. 

PRIJSVRAGEN VOOR D E „STUDIO." 
Een der laatst uitgeschreven prijsvragen van dit 

kunstblad, achten wij belangrijk genoeg, om er onze lezers 
mede iu kennis te stellen, temeer daar de 

mededinging voor ieder open staat. 

Serie A : Ontwerpen voor Nijverheids-doeleiuden. 
A XXX Fill. Ontwerp voor een behingselpatroon. 

Deze prijsvraag wordt uitgeschreven voor en beoordeeld 
door de heeren W M . WOOLI.AMS & Co., 

110 High Street, Loudon W . 

ET ontwerp moet een patroon geven, dat de 
maat van 21 Eng. duimen houdt, terwijl de 
teekening niet meer dan 24 Eng. duimen 
hoog moet zijn. 

Behalve de grondkleur, mogen drie kleuren 
gebezigd worden. De teekening in transparente kleuren op 
wit papier, deze kleuren goed van elkander afgescheiden 
en niet in elkaar loopend. Breedheid van behandeling, in 
verhouding tot de grootte is van belang; eene goede com
positie kan door overdreven detailleering verknoeid worden, 
slechts eene flinke, besliste teekening is in dit geval het 
voornaamste. De voorkeur zal gegeven worden nan teebe-
ningen van een licht en elegant karakter, waarin een 
groot gedeelte van den grond onbedekt is gebleven; terwijl 
er bijzondere aandacht zal besteed worden aan een nauw
gezet in elkander sluiten der patronen en aan de mogelijk
heid van leelijke en onverwachte lijuen en richtingen, 
wanneer het patroon over een groote oppervlakte wordt 
gezien. 

Patronen, die op zichzelf gezien, geslaagd zijn, kunnen, 
in de massa gezien, onbeduidend worden. 

Het menschelijk lichaam mag niet als motief toegepast 
worden. 

Eerste prijs f 60, tweede prijs f 24. 
Teekeningen optezenden aan „the Studio office" 5 Henrietta 

street, London W . C. voor den eersten Augustus a.s. 
De heeren Woollams & Co. behouden zich het recht 

voor, eenige teekeningen aan te koopen op een nader over-
eentekomen prijs. 

Als de voornaamste voorwaarden om medetedingen, notee-
ren wij : 

2e. de ontwerpen moeten oorspronkelijk zijn, en niet 
gevolgd naar bestaande patronen. 

3e. De strook, voorkomende op pag. A. D. X I X (van 
de laatste „Studio," Mei) moet ingevuld worden en moet 
iedere teekening of reeks teekeningen vergezellen, gesloten 
in een verzegelde enveloppe, waarop het motto van den 
vervaardiger. 

8e. Inbreuk op deze bepalingen heeft uitsluiting tenge
volge. 

73e A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G 
V A N D E MAATSCHAPPIJ TER 
BEVORDERING DER B O U W K U N S T . 

N het gebouw der maatschappij werd de 73ste alg. 
vergadering Donderdagmorgen om elf uur gehouden 
onder presidium van den heer C. Muijsken. 

De voorzitter sprak een welkomstrede uit, waarin 
hij vooral aandrong op het behouden van de een

dracht. De maatschappij toch heeft veel te lijden door het 
stichten van allerlei plaatselijke vakvereenigingen, waardoor 
de krachten versnipperd worden. 

De secretaris klaagt in het jaarverslag over hetzelfde euvel. 
De maatschappij heeft leden verloren, ook door de vijandelijke 
houding van ontevredenen en onvoldanen. Zij wordt op onedele 
wijze bestreden ; dikwijls worden er anonieme beschuldigin
gen tegen de maatschappij in de wereld gezonden en de 
dagbladen, niet wetende, met welke bedoeling zij uitgespro
ken werden, geven er groote uitbreiding aan. De heer Cuy
pers wist naar aanleiding van de quaestie, restauratie der 
grafelijke zalen te 's Gravenhage, 40 leden te doen bedanken. 
De maatschappij verloor 3 afdeelingen, n l . : Leeuwarden, 
Alkmaar cn Leiden, resp. gesticht in 1881, 1892 eu 1868. 

Thans telt zij 492 gewoue leden, 10 buitengewone, 70 
kunstlievende en 110 afdeelingsleden. Melding wordt verder 
gemaakt van de reorganisatie van het bouwkundig weekblad, 
van adviezen gegeven aan de gemeentebesturen van Lochem 
en van Bolsward, (het laatste schonk f 500 aan de Mpij.) 
en van eenige andere werkzaamheden. 

Tot bestuursleden werden gekozen de heeren: Ed. Cuijpers 
te Amsterdam, (herbenoeming), J . Mutters Jz. te 's Graven
hage, J . A. Mulock Houwer, te Deventer en A. C. Bleijs, 
te Amsterdam. 

Tot voorzitter werd herkozen de heer C. Muijsken, die 
met een korte rede de benoeming aanvaardt. 

De rekening en verantwoording van de commissie van 
financiën over 1895 werd goedgekeurd. 

Aan dc orde is daarna de mededeeling van de conclusiën 
van het rapport van beoordeelaars der prijsvragen. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst schreef 
in 1S95 drie prijsvragen uit voor een volkshuis, een eere-
boog cn een staldeur; elf antwoorden waren ingekomen, als 
8 op de eerste, 2 op de tweede en 1 op de derde vraag. 

De Jury heeft de volgende uitspraak : 
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Ontwerp volkshuis: eerste prijs niet toegekend; tweede 
, ) rijs (zilveren medaille en getuigschrift) aan het ontwerp 
, n e t een cirkel in een driehoek, en derde prijs (bronzen 
medaille en getuigschrift) aan het ontwerp „In haast." Boven
dien werd het ontwerp „All right" eene eervolle vermelding 
waardig gekeurd. 

Ontwerp eereboog. Geen bekroning. 
Ontwerp staldeur. Niet bekroond. 
De heer J . G . van Gendt A L z , te Amsterdam, heeft 

zich als ontwerper van het met den tweeden prijs bekroonde 
plan bekend gemaakt, de winnaar van deu 3eu prijs is de 
heer J . vau Wijngaarden, te Amsterdam, die persoonlijk 
aanwezig is en de medaille uit de handen des voorzitters 
in ontvangst neemt. 

De begrooting voor 1897 wordt in concept aangenomen. 
Uitgeloot worden 5 aandeelen in de geldleening groot 

f 05000, namelijk de nos. 630, 276, 4, 471 en 160. 
Als plaats waar de eerstvolgende algemeene September-

vergadering zal gehouden worden, wordt Delft aangewezen. 
Aan de orde is: wetswijziging. 
Behalve eenige onbelangrijke, wordt er een wijziging ge

bracht iu de wijze van stemming, waardoor ook de leden 
in de provincie wonende, die niet ter vergadering komen, 
invloed kunnen oefenen. 

De heer Leliman kan het vreemde woord aspirant-\eien 
niet verdragen ; volgens spr.'s dictionnaire zijn aspirant-leden 
eigenlijk „zuigporap"-leden. 

De president weet tactvol een taalkundig debat te voor
komen. Dei: „aspirant-leden" wordt zonder h. st. toegestaan 
te aspireeren. 

De voorzitter hoopt dat nu de wet wat stabieler zal blijven, 
immers zij is herhaaldelijk in de laatste jaren gewijzigd. 

Wegens de houding door den burgemeester van Bolsward, 
den heer B. Pereboom, in zake de herstelling van het 
Raadhuis, zijn daarbij gebleken groote belangstelling in de 
Nederlandsche bouwkunst, wordt hij op voorstel van het 
bestuur bij acclamatie tot eerelid benoemd. 

Door den heer Bruning worden de examens voor bouw
kundig opzichter ter sprake gebracht, welke examens door 
eeu bekwaam opzichter onder zijne kennissen te zwaar 
geacht wordt. 

De Voorzitter repliceert, dat de diploma's voor bouwkun
dig opzichter altijd een onderscheiding moeten blijven en 
dus niet te gemakkelijk bereikbaar mogen zijn. 

De heeren Freein en Pol spreken over eeuige details van 
de honorarium-tabel, die door het publiek niet altijd geres
pecteerd wordt. 

Deze discussie is alleen voor deskundigen van belang. 
De vergadering wordt tot 2 uur geschorst. 
In den namiddag hield de heer J . R. de Kruyif, 

Directeur der Rijksschool voor Kunst-Nijverheid zijn voor
dracht over Oostersche tapijten. Spreker deelde mede hoe 
hij met belangstelling eeue voordracht had aangehoord van 
den heer van Schermbeek, Directeur der Deventertapijtfabriek, 
waarin deze behalve eenige mededeeliugen over Oostersche 
tapijteu tevens opmerkte hoe men ook aan genoemde fabriek 
naar meer oorspronkelijke versieringen streefde, hoe men in 
navolging der Oostersche tapijten bloemen ging styleeren 
cn daartoe uit onze inheemsche flora motieven koos. 

Bij die gelegenheid wees de heer van Schermbeek er op, 
dat in Duitschland reeds vroeger in deze richting pogingen 
waren aangewend doch tot nu toe zouder goeden uitslag. 

Dit is echter niet geheel juist; de leeraar der Rijksschool 
voor Kunst-Nijverheid te Amsterdam', Prof. G. Sturm heeft 
met succes voor den fabrikant Joh. Kneusels & Co te 
Crefeld tapijten ontworpen, waarvan hier eenige ontwerpen 
zijn tentoongesteld eu reeds een tiental verschillende zijn 
uitgevoerd, en die getuigen hoe ons land zeker niet 
het achterlijkste is in de rij der volkereu, welke pogen om 
Wj het versieren meer de motieven te bestudeeren door de 

natuur om hen geplaatst. Hoe de heer Sturm er in geslaagd 
is op zoo uitnemende wijze tapijten te ontwerpen, waarvan 
het versieringsprincipe oostersch, de motieven echter gekozen 
zijn uit onze flora, kunnen de genoemde teekeningen staven. 

Over de versieringsprincipen der oostersche kunst, wenschte 
de heer de Kruijff iets naders mede te deelen. Een uit
nemende collectie tapijten en plaatwerken uit de verzameling 
en rijke bibliotheek der zoo straks genoemde school, verder 
tapijten afgestaan door Arti et Amieitia en deu heer v. d. 
Veen Damrak alhier, droegen veel bij om de belangwekkende 
voordracht te illustreeren. 

Spreker ging eerst de verschillende landen na, waaruit 
Europa zijn Oostersche tapijten betrekt, de keumerken hun
ner voortbrengselen op het gebied der tapijt-industrie en 
vervolgens nog de geschiedenis van de ons meest bekende 
Perzische tapijten. 

Ook besprak de heer de Kruyif de wijze waarop tapijten 
worden geknoopt. 

Horizontale en vertikale draden wordeu tusschen vier 
boomen gespannen en de wol hierdoor omgehaald en vast
geknoopt, terwijl naderhand deze zoogenaamde pluizen worden 
vlak geschoren, zoodat de kettingdraad onzichtbaar blijft. 
Hoe meer pluizen er nu gebruikt kunneu worden, hoe uit
voeriger en meer gedetailleerd de versiering zijn kan. Zoo 
b. v. is het aantal pluizen in het beroemde jachttapijt door 
Czaar Peter den Grooten aan het hof van Weenen geschonken 
2000 per strekkeuden meter. Waar de grondstoffen grover 
waren veranderde ook de versieringswijze en zoo zien we b. v. 
bij de tapijten der Turkomanuen de details belijnd door rechte 
omtrekken. Bij de fabrikage van tapijteu hier te lande dient 
dit ook in acht genomen te worden. Het aantal pluizen, 
wnarover de Deventerfabriek gewoonlijk per strekkeuden Meter 
beschikt, bedraagt van 250—130 en zoo was het tapijt hier 
op de tentoonstelling van, 1895, van 145 pluizeu per 
strekkeuden M . samengesteld. 

Moeilijk was het daarom plantmotieven op ware grootte 
toetepassen eu koos men meer kleine plantjes. 

Reeds in de middeleeuwen was dit ook het geval; kleine 
planten zijn dikwerf met een krachtiger organisme bedeeld 
dan vele grootere; bij insecten en andere kleine dieren 
merken we dikwerf 't zelfde op. 

Deze kleine planten werden nu tot grootere motieven 
omgewerkt, waardoor echter het type der plant dikwijls 
beter te voorschijn treedt en goede versieringen verkregen 
worden. Nadat de spreker nog verschillende iu de zaal ge-
exposeerde specimens had besproken, eindigde hij zijne zeer 
toegejuichte rede. 

De tentoonstelling blijft nog eenige dageu ter bezichtiging 
opengesteld in het gebouw der Maatschappij t. bev. v. 
Bouwkunst. H . E . 

D E V E R P L I C H T I N G E N V A N 

D E N ARCHITECT. 

: geschreven wet zien we dan eerst te voor
schijn treden in onze maatschappij als de over
geleverde moreele overtuigingen niet krachtig 
genoeg meer zijn bij de menigte, — wanneer 
de overtredingen van de voordien algemeen 

erkende beginselen zeer talrijk worden. 
Onze Zuidelijke 'broeders in 't bouwvak zieu we in den 

laatsten tijd ook druk aau 't rcglementeeren aangaande de 
rechten en verplichtingen van den architect. Moeten we dus 
helaas uit die mooi voorgestelde reglementen juist de be
vestiging lezen, dat hoe Zuidelijker we gaan, des te alge-
meener zekere praktijken voorkomen, welke strijdig zijn — 
niet met het financieel voordeel van den architect — maar 
met de iutegritcit vau zijue onafhankelijke positie ? 
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De Société centmie des Architects francais," heeft eene 
bizondere commissie benoemd, ten einde de beginselen te 
forinuleeren, die het gedrag van den bouwmeester moeten 
regelen, ten opzichte van zijne collega's, zijne cliënten, en 
de aannemers of hun personeel der werken. 

De Belgische //Emulation" geeft eeu concept voor de 
contracten, die de architecten met hunne cliënten maken, 
bij het opdragen der werkzaamheden. 

/lont comme chez nous." Maar zoolang als de Neder-
landsehe natie haar ecrenaam van //degelijk" nog niet geheel 
verspeeld heeft, mogen we blijven vertrouwen, dat de leering, 
die we trekken uit de voorbeelden van onze vakgenooten, 
haar nut nog zullen dragen. 

Mocht aan een uwer lezers de lust bekruipen om het 
voorstel der fransche commissie in haar geheel door te zien, 
dan is 't te vinden in „1'Architecture, 27 April." Voor 't 
oogenblik zullen hier alleen de meest merkwaardige artikelen 
even worden aangestipt. 

I. Verplichtingen ten opzichte van zich zelf en tegenover 
zijne vakgenooten. 

1. Definitie van architect volgens de //dictionnaire de 
1'Académie." 

2. Hij oefent een vrij beroep uit (profession libérale) en 
niet een handelsbedrijf. Dit beroep is onvereenigbaar met 
dat van aannemer, industrieel, of leverancier van materialen 
of voorwerpen voor den bouw bestemd. 

Hij ontvangt alleen vergoeding door het honorarium, met 
uitsluiting van alle andere bron van inkomsten in verband 
met zijne werken, of met de uitoefening van zijn mandaat. 

4 Hij onthoudt zich ten bate van zijn patroon, van 
advertenties en reclames of aanbiedingen van diensten in 
couranten, en van alle andere reclame-middelen als aanplak-
billetten enz., welke in den koophandel gebruikelijk zijn. 

5. Hij onthoudt zich van werkzaamheden of diensten te 
zoeken door middel van schikkingen, commissieloon of 
premises" aan tusschenpersonen, welke ook welke 
geheim blijven voor zijn cliënt. 

6. Ten opzichte van zijne vakgenooten zal de architect 
zich ontzien van 't plagiaat, en van de miskenning dier teere 
regels, welke het geweten oplegt aan kunstenaars, die dien 
naam waardig zijn, in hunne onderlinge verhoudingen. 

Hij zal de positie of de clientèle van een vakgenoot niet 
zoeken. 

Maar in 't geval, dat eeu architect geroepen wordt om 
de plaats vau een vakgenoot in te nemen tengevolge van 
't overlijden, of door dat de eerste zich vrijwillig heeft 
teruggetrokken of door rechters werd ontslagen, dan zal hij 
zich moeten beschouwen als de bewaarder van de eer en 
de belangen van zijn voorganger. 

7. Als collega zal hij moeten erkennen en aldus betitelen 
elk architect die op eervolle wijze het vak beoefent. . . . 

8. De jonge lieden, die hunne opvoeding en ontwikkeling 
voortzetten, terwijl zij bij deu architect in dienst zijn als 
teekenaar of anderszins, zal hij door zijne ervaring leideu 
en met die achting behandelen welke hun als //confraters" 
toekomt. 

II. Ten opzichte der cliënten. 
11. De architect waarschuwt den cliënt, wanneer deze 

zich blootstelt aan groote kosten van een bouwwerk door 
de veranderingen, die er in gewenscht worden. 

13. Een stel ontwerpteekeningen, bestek en rekeningen 
worden overgelegd aan den cliënt, de .aanteekeningen, voor
studies, en de details voor de uitvoering blijven 't eigendom 
van deu ontwerper. 

De rekeningen der aannemers, welke nagezien zijn worden 
aan den cliënt overgegeven. 

15 Zoodra hij in eene zaak als arbiter benoemd is, be
schouwt hij zich niet meer als mandataris van zijn client, 
maar niet anders dan als scheidsman. 

III Ten opzichte van de aannemers en het personeel 
der werken. 

16 De architect gebruikt zijn moreelcu invloed om het 
werk zoo geschikt mogelijk en de eerlijkheid in de verschil
lende betrekkingen te bevorderen. 

17 . . . Verbod om van aannemers of leveranciers, in 
welken vorm ook commission of geschenken aan te nemen. 

21 De architect die optreedt als aannemer, of onderge
schikte van een aannemer, (métreur, vérificateur) verliest de 
kwaliteit van architect. 

Hij verliest deze niet door bij een architect in betrekking 
te treden. 

mmi 

Deze regels geven ons in eens zooveel te overwegen van 
wat in werkelijkheid nog niet bereikt wordt, dat we heden 
die verschillende artikelen niet zullen analyseeren. Maar van 
zelve zullen we daarheen teruggevoerd worden telkens als 
een of ander punt door zijne actualiteit bizonder onze 
aandacht vestigt. Voorloopig kunnen we die regels nu .en 
dau eens doorlezen om ook voor elk van ons na te gaan 
in hoeverre we zeiven ons in staat bevinden om dienover
eenkomstig te handelen. 

Want de hervorming en zoo groot mogelijke verbetering 
van onzen eigen levenswandel, komt mij voor de beste 
grondslag te zijn voor alle de — heden ten dage — zoo 
vurig gewenschtc verbeteringen in 't maatschappelijk leven. 

J A N V A N R O M U N D E . 

A M B T E N A R E N V A N P U B L I E K E 
W E R K E N T E R O T T E R D A M . 

|OOR B. eu W. van Rotterdam is bij den ge
meenteraad ingediend een herziening der ver
ordeningen, regelende de formatie en de wed
den der ambtenaren aan de afdeelingen Fa
bricage, Drinkwaterleiding, Gasfabriek, Han

delsinrichtingen en Gemeentereiniging. 
De eerste formatie stellen B. en W. voor als volgt: lo. 

vier ingenieurs, bouwkundigen en werktuigkundigen; 2o. 25 
hoofdopzichters en opzichters, doch niet meer dan 10 hoofd
opzichters, zoodat de onderscheiding in le, 2e en 3e op
zichters vervalt; 3o. een magazijnmeester; 4o een teekenaar; 
5o. tijdelijke ingenieurs, architecten, bouwkundigen, werktuig
kundigen, opzichters en teekenaars. 

In zake fabricage wordt voorgesteld de wedde van de 
hoofdopzichters te bepalen op f 1500—f 2200; voor de 
opzichters op f 800—f 1400. 

Het salaris van den directeur van PI. Werken die f 6000 
geniet, plus het genot eener op f 1000 geschatte woning, 
wenschen B. en W. niet te verhoogen. 

Het maximum der wedde van de onderdirecteuren der 
gasfabrieken wenschen B. en W . bepaald te zien op f 3500, 
terwijl zij een verhooging van het maximum voor den 
directeur der gemeentereiniging tot f 4000 verantwoord 
achten. 

In de overige afdeelingen komt geene of geringe wij
ziging. 

Tegelijk is door B. eu W . ingediend een hernieuwde 
vaststelling van het tarief voor diensten, bewezen door de 
afdeeling Handelsinrichtingen, waarin slechts een kleine 
redactiewijziging wordt voorgesteld. 

Het bovenstaande staatje vergelijke men met de opgaaf 
vóór veertien dagen in dit blad omtrent het personeel bij 
P. W . in de hoofdstad gepubliceerd. Men zal daaruit zien, 
dat naar verhouding van het inwonerental, Rotterdam heel 
wat beter met technisch personeel zal bedeeld worden dau 
Amsterdam. 

ORGAAJSTVH GENOOTSCHAP 
PCHITECTURA ET AMICITIA 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T «ft. Z O O N M A A S S L U I S . 
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\ste Secretaris to. n. 

TEGENSTRIJDIGHEDEN. 

NT.ANGS kwam een werk uit van den Diissel-
dorfer smid J . Feller, „eine Sararalung aus-
gefiihrter practischer Arbeiten aus dem 
Gebiete der Kunstschlosserei." De Duitsche 
uitgever oordeelde het noodig, deze uitgave 

met eene kleine toelichting bij het publiek iu te leiden en 
schreef daartoe de volgende curieuse regelen : 

„Er zijn weinig teekenaars, die zich op het gebied der 
kunstsmederij bewegen, wier werken zulk een opgang 
hebben gemaakt als die van Josef Feller te Diisseldorf. 
Bij duizenden exemplaren zijn ze verbreid eu men kan 
gerust zeggen, dat ze in de meeste werkplaatsen zijn te 
vinden. De reden, dat Fellers ontwerpen zulk een bevoor
rechte plaats in de werkplaats en op de teekentafel innemen, 
behoeft voor den vakman waarlijk niet toegelicht te worden, 
leder smid toch is wel eens iu de gelegenheid geweest, om 
werk uit te voeren naar teekeningen, die niet van vaklieden 
afkomstig waren. Architekten, teekenaars voor de kunst
nijverheid en //Academiker" van allerlei soort maken tal 
van ontwerpen, die voor een deel van den edelsten stijl 
zijn en een elk bewondering afdwingen. Maar — die Saehe 
bat doch einen Haken ! Vorm en stijl laten wij daar, maar 
de techniek ? 

Wie telt de zweetdroppels, die in de werkplaats vielen, 
wijl de uitvoering van zulke teekeningen zoo goed als 
onmogelijk was ? Wie berekent de moeite, de hoofdbrekens, 
die zulke werkstukken veroorzaakten ? Wie schat het verlies 

aan tijd, arbeidsloon, ja ook aan materiaal, door de con
structie van die ontwerpen teweeggebracht ? Is het wouder, 
dat menige smid inwendig bromt, wanneer de lof der 
toeschouwers hem in de ooren klinkt ? En waarom krabt 
hij zich dan achter de ooren ? Hij deukt aan zijne bereke
ningen, aan zijn verlies; want zelden waagt hij het zijnen 
lastgevers al datgene in rekening te brengen, wat de uit
voering hem heeft gekost. 

Hoe geheel anders is dit bij de teekeningen van Feller. 
Diens loopbaan is begonnen, niet in de teekenschool, maar 
in de werkplaats; van meet af heeft hij zijn vak geleerd. 
Daarom hebben zijne teekeningen, die wat vorm en edelen 
stijl betreffen, in niets onderdoen voor de schoone ontwerpen 
der architekten, kunstenaars en teekenaars, het onschatbare 
voorrecht van gemakkelijk uitvoerbaar te zijn . . . ." enz. 

En iets verder: „In den laatsten tijd streeft men er meer 
en meer naar de teekeningen beter voor de praktijk geschikt 
te maken en het kan niet ontkend worden, dat de invloed 
van Feller hierbij een rol speelt . . . ." 

Wie deze regelen leest en zich zelf nog geen juist denk
beeld heeft gemaakt vau de eischen, waaraan een ontwerp, 
hier op het gebied der kunstnijverheid, moet voldoen, zal 
tot de overtuiging komen, dat er twee soorten van teeke
ningen in dat genre recht van bestaan hebben : Die, welke 
een schoonen vorm aan een edelen stijl pareu, maar zoo goed 
als onuitvoerbaar zijn en die, welke even schoon van vorm 
en even edel van stijl, wèl ziju te vervaardigen. Een nuch
ter mensch zou er misschien nog een derde soort bij kunnen 
voegen, namelijk die, welke noch schoon van vorm, noch 
edel van stijl, noch uitvoerbaar zijn, maar voor den schrijver 
van het voorbericht blijft deze soort gelukkig geheel buiten 
beschouwing. 

Het is wel jammer, dat in het midden van het jaar ÏS'.U'» 
dergelijke dingen in het openbaar als toelichting bij een goed 
werk worden gevoegd, want al was de eenige verdienste van 
Fellers teekeningen, dat ze uitvoerbaar zijn niet alleen, maar 
dat ze iu elkaar ziju gezet met volkomen kennis van het 
materiaal en zijne bewerking, dau reeds was het werk goed, 
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in tegenstelling met nl die ontwerpen van architecten en 
teekenaars voor de kunstnijverheid, die, zoo ze al weten dat 
ijzer blauwzwart is, toch nooit een voet in de smidswerk
plaats hebben gezet, veel minder een stuk ijzer in de hand 
hebben gehad of hebben zien bewerken. Dat dezulken zoo
genaamde werken, edel van vorm en stijl, in ijzer maken, 
laat zich slechts begrijpen, als men aan deze woorden de 
meest alledaagsche beteekenis geeft, die er aan is toe te 
kennen. Maar ijzer is een materiaal dat zekere eigenschappen 
heeft, die gekend willen zijn, dat zekere werktuigen en 
bewerkingen vereischt, om tot zekere vormen te kunnen 
worden omgezet, dat een zeker weerstandsvermogen heeft, 
dat niet overschreden kan worden, een materiaal, waaraan 
rekbaarheid en uitsmeedbaarheid eigen is, dat getorscht, ge— 
lascht, geweld kan worden en dat aan hen, die het bewerken, 
den eisch stelt, van deze eigenschappen notitie te nemen. 

Hoe er dus nog altijd architecten en teekenaars voor de 
kunstnijverheid kunnen zijn, die, zonder het ijzer te kennen, 
tóch vermeenen vormen in ijzer te kunnen ontwerpen en 
op die wijze tot onuitvoerbare teekeningen geraken, is slechts 
in zooverre verklaarbaar, als er altijd menschen zullen blijven, 
voor wie het uiterlijk van eene teekening hoofdzaik is en 
de innerlijke waarde bijzaak. (Wat zou men wel zeggen van 
een componist, die een slecht muziekstuk schreef in fraai 
krullend notenschrift ?) Maar dat bij een werk, dat dient 
tot leering en de eerste eisch van eene samenstelling, dat is 
uitvoerbaar te zijn, erkent, eene toelichting wordt gevoegd, 
waarbij deze hoofdvoorwaarde met evenveel gemak wordt 
ontkend, dat is, op zijn zachtst genomen, vreemd. 

C. W. N . 

D E V E R E D E L I N G V A N H E T 
AMBACHT. 

EN der door de Mtij. ter Bevordering der 
Bouwkunst gestelde vragen luidt ongeveer: 
„wat kan er door deze Mtij. gedaan worden 
tot bevordering van de kunstnijverheid in 
ons land P" 

Dergelijke ingrijpende en verstrekkende invloeden kunnen 
wel niet alleen door de werkzaamheid van eene vereeniging 
uitgeoefend worden, wanneer niet reeds uit zich zelve alle 
leden, met overtuiging in denzelfden geest werken. Mochten 
alle bouwkundigen die ernstige roeping werkelijk ter harte 
nemen. 

Maar hoe weinig verspreid vinden we eeu helder doorzicht, 
voor dc eenvoudigste toepassingen der ambachten. 

Onze grijze Bisschopsstad is rijk bedeeld met zeer oude 
bouwwerken ; en al zijn die niet allen even monumentaal 
als de Domtoren en de halfverwocste St. Maartenskerk, zoo 
bieden alle toch een of andere merkwaardigheid op aesthetisch 
of constructief gebied. In onze stad mag men dus meer 
liefde en daarbij meer kennis van de grondslagen der bouw
ambachten veronderstellen, zooals die zich met de burger
schap ontwikkeld hebben. Er zijn dan ook bouwmeesters, die 
zooals men dat noemt tot eene middeleeuwsche school behooren. 

Met de deur moeten we in huis komen; drie mooie 
buitendeuren wekken telkens bij mij den kritiscben geest : 

Vooreerst de groote dubbele deur, die reeds voor gerui-
men tijd aan den oostelijken uitgang van de kloostergang 
werd geplaatst met haar fijn geprofileerd regelwerk naar 
buiten en de vlak afloopende bek lam ping naar binnen. Hier 
hebben niet het goed oordeel en de doelmatigheid de behan
deling geleid, want dan ware de eenvoudige gladde oppervlakte 
naar den buitenkant gebracht waar eene deur aan bescha
diging en verwering is blootgesteld. Neen, men heeft met 
IJdelheid het mooie werk van stijlen en regels willen toonen 
aan den voorbijganger, en het karakter van eene poortdeur 
= degelijke afsluiting over 't hoofd gezien. 

Maar als we die mooie profielen beschouwen, welke bij de 

vergaringen niet omgekarnist, maar op gothische wijze afgezet 
zijn tegen schuine kanten, dan is het handwerk van den tim
merman minder mooi. Want ook in de wijze van 't vergaren 
is niet de geest van 't stelsel gevolgd, om door vierkante 
breede stukken hout sterke verbindingen te maken. Maar 
de bouwmeester heeft den timmerman niet verklaard waarom 
hij hier anders moest werken dan in een ouden sleur, en 
zoo komen deze er toe om eerst de profielen maar door te 
schaven eu dan later de schuine kanten weg te steken en 
met kleine, losse stukjes hout aan te vullen! 

Niets dan schijn dus van ' l oude degelijke handwerk, 
maar werkelijk in 't mooie eikenhout, prullerig geknutsel; 
dat dan nog aan de buitenlucht wordt blootgesteld inplaats 
van binnen te worden weggeborgen. 

Aan de nieuwe R.C. kerk, die verleden jaar in de Bilt— 
straat werd gebouwd, zijn verschillende paren van deuren 
afgehangen, die uitmunten door de groote hoeveelheid van 
handenarbeid welke er aan ten koste werd gelegd om een 
smaakvol werk te verkrijgen? Of is dit doel soms niet bereikt? 

Zie hier het stelsel der deuren : de openingen der door
gangen zijn zeer groot, dus moet de deur stijf worden ge
construeerd ; dat geschiedde door eene vertikale beschieting 
van de beide zijden te voorzien van gekruist regelwerk, 't 
welk juist kwadratische openingen overlaat. Rond deze ope
ningen wordt in 't hout van de regels eene omgeschreven 
cirkel aan 't kwadraat ingesneden, en verder nog met vier 
kleinere cirkels, lager door verdiepingen, de kanten der 
rege's verlevendigd. Het geheel is een zeer ingewikkeld 
lijnenspel, dat zoo men wil een rijken indruk kan maken. 

Maar kan dit werk hier buiten den tand des tijds of 
liever den invloed van water en zon afwisselend trotseeren ? 

Zijn deze tallooze dwarrelende rechte en kromme lijnen in 
kleine groepjes op die kwadraten verdeeld nu zoo gewenscht 
waar die groote deuren op eenigen afstand buiten het gebouw 
den indruk moeten geven van eene waardige afsluiting voor 
een gewijd gebouw ? 

Van harmonische rilhmus is geen sprake meer, het aantal 
gelijke grootheden op elkander gestapeld is veel te groot en 
daartusschen moeten de gesmeed ijzeren hengsels nog hun 
weg vinden. 

Ook hier zoude de beschieting aan de buitenzijde met 
zware klampen voo'zien een waardiger en rustiger deur ge
leverd hebben, maar 't motief zou niet zoo origineel (?) zijn 
geweest. 

In het derde voorbeeld moet de smid het misgelden. 
Aan de Zuidzijde van 't Gesticht St. Joes de Deo bevindt 

zich een groote dubbele eiken poort. In een der vleugels 
is een klinket als voetgangersdoorgang uitgespaard. Als dat 
klinket openstaat, verdwijnen de uiteinden van enkele ijzeren 
krullen ook plotseling die alsdan door den bovennaad worden 
weggesneden ! 

We hadden verwacht dat een bouwmeester, die door den 
overigen vorm van 't bouwwerk toont iu middeleeuwsche 
kunst belang tc stellen, zich zou verheugen bij 't vinden 
eener gelegenheid om de vier hengsels der deureu niet sym
metrisch te maken. 

Maar neen het hengsel is tot ornament (zonder bestemming) 
verlaagd; de krullen van den teekenaar zijn hoofdzaak ge-
wordcu en niet de functie van een hengsel. Door zulk werk 
wordt de smid verstompt en niet ontwikkeld. En er zijn 
toch in Utrecht wel smeden die kunstwerk kunnen maken ! 

Wat was eenvoudiger en natuurlijker, dan uit te gaan 
van de hengsels die voor 't klinket noodig zijn, en daarmede 
in verband de hoofdhengsels te ontwikkelen ? Maar dit kost 
eenig overleg. Juist door overleg moet het werk van den 
bouwmeester uitmunten. 

Maar op zoo'n warmen dag, blijft het overleg wel eens in 
den steek en stemt de gal ons kritisch. Mogen de schoone 
zomerdagen mij tot wandelingen verleiden, die mij in de 

gelegenheid stellen om u spoedig van ons Utrecht betere 
belichten over te zenden. 

Utrecht. T H . 

Nota. Toch heeft men iu de late middeleeuwen wel bui
tendeuren gemaakt waarvan het regelwerk, dan met pauee-
len, ook buiten zichtbaar was; evenwel stonden die zeer 
beschut in diepe portalen. In de X V I en XVII eeuw vindt men 
echter ook opgeklampte deureu wel eens met uitwendige 
bespiegeling, maar zelfs toen was het algemeen goede begrip 
nog verspreid, dat de bekleeding, de beschutting buiten 
moet zijn. 

REDACTIE. 

V E R Z A M E L I N G GIPSAFGIETSELS 
IN 'S RIJKS M U S E U M . 

|K verzameling gipsafgietsels op den Weste
lijken Binnenhof van 's Rijks Museum, die 
onder het onmiddellijk beheer staat van den 
hoofddirecteur, den heer Obreen, is in den 
laatsteu tijd zeer uitgebreid. Rechts het ge

bouw ingaande en doorloopende langs eenige pleisterbeelden 
en een groote vaas van Algerijnsch marmer, komt men aan 
de trap, die naar de verzameling leidt. Reeds bij de trap 
heeft men een algemeen overzicht en merkt men dadelijk, 
dat hier een zorgvuldige en kundige hand de leiding heeft; 
de afgietsels van gothieke, renaissance en andere bouwfrag-
metiten zijn naar verschillende tijdvakken verdeeld. Aan den 
linkerkant van de overdekte binnenplaats, boven het model 
van het te Luxemburg opgericht ruiterstandbeeld van Koning 
AVillem II, is het orgel uit de kerk te Brouwershaven 
opgesteld. Dit orgel is reeds iu 1895 geplaatst. 

Nu onlangs, sedert eenige weken, is, meer naar het 
midden, een stelling verrezen, die, ter eener zijde, tegenover 
bedoeld ruiterbeeld te zien geeft: afgietsels in pleister van 
twee krijgstropeeën met het wapenschild der Generaliteit en 
oorlogsattributen als bekroning der XVIIIe eeuw, afkomstig 
van het Stadhuis te Zutphen. Tusschen de tropeeën en de 
bekroning een reproductie van den gevelsteen boven de 
poort van het in 1595 gebouwde, thans gesloopt voormalig 
Tuchthuis aan den Heiligen weg hier, welke steen een 
zinnebeeldige voorstelling geeft van de werkzaamheden in 
liet tuchthuis, namelijk een beladen wagen, bespannen met 
leeuwen, tijgers en andere wilde dieren, die door een man 
voortgezweept worden; daarenboven een vijftal gevelsteenen 
met wapens, afgegoten naar de origincelen in de Waag te 
Enkhuizen. Terzijde van deze stelling de St.-Pieter en 
St.-Paul uit de St.-Walburgskerk te Zutphen. Aan den 
anderen kant een afgietsel van deu hoofdingang van het in 
l l i l ö gebouwde Raadhuis te Bolsward. Deze reproductie is 
zoodanig opgesteld dal men haar van nabij en op eenigen 
afstand kan bezichtigen, zoodat men dat 17e eeuwsche 
bouwstuk in alle onderdeelen kan beschouwen. De kolommen, 
sluit- en kraagstecnen ter zijde, alsook de vrouwenfiguur 
boven deu ingang getuigt van de hooge kunstopvatting van 
den met den bouw belasten meester. Deze stelling is eerst 
sedert eenige weken geplaatst en thans wordt in den Noord-

estelijkeu hoek opgesteld een afgietsel van den ruim 7 
meter Imogen middenpijler van de gothieke kerkboog te 
Nijmegen, waarop een leeuw eeu schild houdende met het 
wapen van die stad. 

leven deze werkzaamheden blijk van den onvermoeiden 
ijver van den directeur, ook de plaatsing getuigt van kundig 
overleg. In de onmiddellijke omgeving van de reeds vroeger 
a ï l " de zuidzijde geplaatste reproduction der grafgedenk-
jeekenen van Piel Hein en Maarten Hnrpersz. Tromp in de 
Uude kerk te Delft en de fragmenten beeldwerk van de 
graftomben van Gerrit vau Assendelft en van Philips, Land
graaf van Hessen-Philipsthal, is thans opgesteld het liggend 

beeld op de tombe van Johannes van Kerckhoven, Heer 
van Heenvliet, in de St. Pieters kerk te Leiden, vervaar
digd door Rombout Verhulst. 

Wij maken hierbij de opmerking dat in het midden een 
toonkast is geplaatst die door het meerendeel der bezoekers 
wordt voorbij gegaan zonder er eenige aandacht op te vestigen 
en die toch een nadere beschouwing overwaardig is. Wij 
bedoelen de toonkast of vitrine waarin zijn tentoongesteld 
afdrukken in papier vau opschriften en versieringen op een 
dertigtal Nederlandsche kerkklokkeu, aanwezig op onder
scheidene plaatsen in Denemarken van 1308 tot 1757. De 
glazen toonkast of liever de toonkast met glazen bedekking 
is zoodanig ingericht dat slechts enkele opschriften en 
versieringen ziju tentoongesteld en na eenigen tijd weder 
door andere kunnen vervangen worden, doch op aanvrage 
kan men van de overige, in een lade liggende afdrukken 
inzage verkrijgen. Men behoeft zich slechts tot den daar 
aanwezigen beambte te vervoegen. 

De bezoekers van het Museum, en in 't bijzonder de 
bouwkundigen of aankomende bouwkundigen bevelen wij 
aan de verzameling gipsafgietsels eens van naderbij te gaan 
beschouwen. 

(Amst. Crnl.) 

De onlangs geopende afdeeling in het Rijksmuseum is 
geplaatst in de kelderruimten, om een der binnenplaatsen 
gelegen, en bevat zeer veel der moeite van bezichtiging 
waardig. Gedeeltelijk zijn deze zaaltjes, wat hunne archi
tectuur betreft, navolgingen van de kryptas van Rinsuma-
geest, die van den St. Pieter te Utrecht, van O. L . Vrouwe 
Munster te Roermond, van de Lebuinuskerk te Deventer 
en van de O. L . Vrouwekerk te Maastricht. 

Op de vloeren zijn verschillende grafsteenen neergelegd, 
waaronder die van Schagen en van de abten van Bern bij 
Heusden. Zeer mooi zijn de hier neergelegde gedeelten van 
tegelvloeren samengesteld van gele en zwart of bruiu ge
kleurde tegels, een zeer mooi patroon vormend. 

Langs de wanden zijn vele fragmenten opgesteld van 
oude beeldhouwwerken in hout of steen, spuiers, kapiteelen, 
corbeaux, kogels enz., terwijl vele tegelpatronen van Delft-
sche of Friesche herkomst, haardsteencn van terracotta met 
figurale voorstellingen en wapens en relief versierd, overblijf
selen van smeedijzer als balkankers enz. de ruimte vullen. 

MINIMUM-LOON E N M A X I 
M U M - W E R K T I J D . 

E voorschriften die in sommige plaatsen, na 
langdurige overwegingen en debatten omtrent 
loon- en arbeidsduur zijn vastgesteld, blijken 
in de praktijk nog lang niet aan de verwach
tingen — iu werkliedenkringeu daaromtrent 

gekoesterd — te beantwoorden. 
Aan eene circulaire door de besturen van diverse tim-

merliedeu-vereenigingen verspreid, ontleenen wij het vol
gende : 

In alle plaatsen, zoowel in binnen- als buitenland, waar 
de werklieden zich niet krachtig genoeg vereenigden om het 
eenmaal vastgestelde loon staande te houden, is het loon gezakt. 
Begonnen bij den slechtste, is ten lange leste de beste patroon 
gedwongen, (hoe ongaarne ook) het loon in te korten. Is dat 
niet het beste bewijs dat er in de werklieden zelve een 
tegenwicht gevonden moet worden tegen het drijven in onze 
maatschappij naar laag loon en lang werken, wat door de 
praktijk hoe langer hoe meer veroordeeld wordt als strijdig 
met de belangen der industrieden. 

Meerdere misstanden dwingen ons om u te verzoeken, 
met ons in overleg te treden, teneinde het kwaad, waaraan 
wij als werklieden en patroons, die plichten erkennen jegens 
anderen, zijn blootgesteld, tc doen ophouden. Wij kunnen u 
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wijzen hoe voornamelijk in den z.g. speculatie bouw, de 
prijzen van aangenomen werk een laagte hebben bereikt, 
waarvoor een degelijk patroon zich schamen zou die te geven, 
èn om het slechte werk, wat er het gevolg van is, en om 
de behandeling, die men door zulke prijzen zijn medemensen 
aandoet, 't Wordt dan onomwonden verklaard door de tim
merlieden, geen verhooging van 't loon zal ons baten, indien 
het stukwerk niet geregeld wordt, indien er niet, evenals iu 
de bepalingen van minimam loon, een minimum prijs voor 
de verschillende deelen van ons werk wordt vastgesteld, al 
erkennen wij volmondig de moeielijkheid van een dergelijke 
regeling, wegens de groote verscheidenheid van werk, toch 
mag het niet geacht worden tot het onmogelijke, wanneer 
men zich beperkt tot den gewonen huishouw. Wil hier 
echter het juiste getroffen worden, dan is het noodzakelijk 
dat dé vaststelling hiervan èn door patroons èn door werk
lieden gezamenlijk ten uitvoer gebracht wordt. 

Üok iu verband met bovenstaand, roepen wij uwe mede
werking in tot het regelen en beperken van onvolwassen 
werkkrachten, welke, schandelijk misbruikt door de z.g. 
„sweaters" in het timmervak, invloed uitoefenen op de loonen 
der gezellen en die, uit een vakoogpuut bekeken, een geheel 
verderfelijke» invloed uitoefenen op de vorming van den a.s. 
ambachtsman. Een regeling, die alreeds door de Gemeente 
in praktijk gebracht wordt, door Art. 2 van de Bepalingeu 
van minimumloon en maximum werktijd. 

En ten laaste wenschen wij U er op te wijzen, hoe groot 
het aantal werklieden nog is, dat, bij het treffen van een 
ongeluk hulpeloos staat, zonder eenige inkomsten. Ook hier 
staan de werklieden bloot aan gevaren, die naar wij ineenen, 
voorkomen konden worden, indien alle aannemers en werk
gevers de verplichting aanvaarden, om de werklieden te 
verzekeren tegen ongelukken. Ook dan zouden die patroons, 
die dit nu alreeds doen, in gelijke conditie komen, tegen
over hen, die dezen post in mindering op het werk kunnen 
brengen. 

't Is dan ook om het bovenstaande aan een grondig 
onderzoek te onderwerpen, dat dc ondergeteekenden verzoeken 
aan alle Architecten- en Patroons-Vereenigingen eenige ge
delegeerden te benoemen die met de afgevaardigden, benoemd 
door de hieronder volgende Timmerlieden-Vereenigingen, een 
Commissie vormen om het bovenstaand tot een gewenschte 
oplossing te brengen. 

Namens de Timmerlieden-Vereenigingen: 
„DOOR EENDRACHT VERBETERING," 

//CONCORDIA INTER Nos," 

„EENHEID ONDER O N S , " 

„PATRIMONIUM" V A K AFDEELING TIMMERLIEDEN, 

TTMMERGEZELLEN-VEREENIGING „ST. JOSEPH." 

(van den Roomsch-Katholieken Volksbond). 

Hoewel wij gaarne aannemen dat de hier opgesomde 
grieven juist zijn en daardoor de iu sommige gemeenten 
ingevoerde bepalingen omtrent minimum-loon en maximum
werktijd illusoir gemaakt kunnen worden, verwachten wij 
van het vormen eener commissie weinig heil. 

Men vergete niet dat dc gemeentebesturen deze bepalingen 
hebben vastgesteld alleen voor de door hen zelve uit te 
voeren werken, dat dus de voorschriften hoogstens als een 
goed voorbeeld kunnen beschouwd worden dat door de 
humane werkgevers uit eigen beweging zal nagevolgd wor
den doch bij andere particuliere bouwondernemers slechts 
door dwang van hoogerhand of door volkomeu aaneenslui
ting van de zijde der werklieden kau ingevoerd worden. 

Velen zullen uit deze circulaire ook waarschijnlijk voor 
het eerst ontwaard hebben dat het zoo gehate sweater-
systeem, ook in ons land en wel in de bouwvakken, bloeit, 
als men het gedijen van iets kwaads tenminste met dien 
naam mag bestempelen. Werkelijk schijnt het bij de huizen

bouw in de groote steden, hoe lang zoo meer usance te 
worden dat b.v. trappen, ramen enz. door den bouwer of 
aannemer worden uitbesteed aan thuiswerkers, die met 
eenige jongens, deze onderdeelen bij massa's en tot een prijs 
waartegen een gewoon goed betaald werkman onmogelijk 
concurreeren kan, leveren en op het werk komen stellen. 
Dit zijn voorzeker misstanden, doch protesten en vergade
ringen helpen daartegen niet veel. Het eenige wat afdoende 
verbetering kan brengen is o. i. een Rijkswet, een toet op 
den arbeid in zijn geheelen omvang. 

B E R I C H T E N . 

— Op verzoek van de Commissie van Toezicht over de 
schilderijen toebehoorende aan de gemeente Amsterdam, zal 
de minister van Biunenlandsche zaken door den architect 
der Rijks Museum gebouwen, een door die Commissie voor
gestelde proeve van gewijzigde verlichting in de Kembrandt-
zaal doen nemen. 

Door beperking van het licht, zoowel in 't vlak der 
binnen- als in dat der buitenlautaarn, wil men de verlichting 
op „de Nachtwacht" weer concentreeren, terwijl de overige 
ruimten vau de zaal veel minder verlicht zullen zijn. Daar
door zoude de schilderij in kracht winnen voor 't oog vau 
den toeschouwer. Door het wegnemen van het matglas zal 
de verspreiding van diffuus-licht ook voorkomen worden. 

— Sedert eenige wekeu zijn in den tuin van 't Rijks 
Museum steenen en houten banken geplaatst. Iu de vormen 
herkent men niet het karakter van 't gebouw, maar wel 
zijne bestemming voor dc studie der kunst van 't verleden. 
In overeenstemming met de verschillende oude typen in 
den tuin weergegeven zijn de banken gemaakt in navolging 
van modellen uit de 16de, 17de en 18de eeuw. 

— Door de zorgen van den Heer von Saher, Directeur 
der Kunst-Nijverheid-School te Haarlem, zal iu den loop 
van den zomer in het Paviljoen aldaar eene tentoonstelling 
worden gehouden van ontwerpen—teekeningen door en onder 
leiding van Dr. P. J . H . Cuypers vervaardigd ten behoeve 
der (kunst-) ambachten. Zulk eene verzameling van werk-
teekeningen over een tijdperk van meer dan 40 jaren tot 
stand gebracht door een bouwmeester die zoo bizonder veel 
liefde voor de. ambachten steeds heeft aan den dag gelegd 
zal voorzeker niet van belang zijn ontbloot. 

— De Duitsche regeering heeft een prijsvraag uitgeschre
ven voor een gebouw, waarin de academies voor beeldende 
kunsten en voor muziek zullen worden gevestigd. De bouw
kosten mogen niet meer dan 4.200 000 mark bedragen. De 
ontwerpen moeten vóór 31 Dec. worden ingeleverd. Er zijn 
prijzen van 8000, 5000 en 3000 mark, tot een gezamenlijk 
bedrag van 35,000 mark. De projecten zullen worden ten
toongesteld. 

— Naar het U. J). verneemt, zullen de aanstaande Lus
trumfeesten te Utrecht van gemeentewege opgeluisterd worden 
door een tentoonstelling in het gemeente-museum op het 
Hoogclnnd, van platen, teekeningen en andere voorwerpen 
in het archief, de bibliotheek eu de atlassen der gemeente 
aanwezig, betrekking hebbende op de geschiedenis der aca
demie van de slichting af tot heden. Dat deze expositie 
hoogst belangrijk zal zijn, zal niemand betwijfelen. De over 
het algemeen te weinig bekende, doch hoogst belangrijke 
atlassen der gemeente zullen hier stellig het belangrijkst' 
contingent leveren. 
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AMSTERDAM V A N BUITEN. 

AAR steeds verder en verder schieten de uitein
den van Amsterdam's straten de omringende 
weidevelden iu, als dreigende koppen van 
onweerswolken zien de landbouwers uit den 
omtrek die witte, massieve plekken naderen, 

die hen komen verdringen en met hen, alles wat er restte 
aan slatuintjes, bloemkweekerijen en de enkele mooie plek
jes, waar de Amsterdammer, aan natuurschoon niet verwend 
zich gaarne Zondag's vermeide. 

Waar vroeger een gracht, of een bastion rij de natuur
lijke grens vormde van een stad, is thans alles wat aan 
grenzen herinnert, verdwenen, en heeft een stad in uitbrei
ding van buiten gezien het spookachtig voorkomen van een 
alles verslindend monster, dat een geheele provincie dreigt 
te verstikken in zijn begeerig om zich heen grijpen naar 
ruimte voor zijn voos, zwellend lichaam. 

Oef, wat ziet zoo'n moderne uitbreiding er ellendig uit. 
• Straten en straten, die op huizen wachten, eu huizen op 
bewoners. Eindelijk bewoners, die geen hart hebben voor 
hunne woningen en zich om huis noch straat bekommeren, 
maar zich daar aan den omtrek vasthechten, in afwachting 
van betere dagen, waarop zij ook meer binnenwaarts kun
nen gaan wonen. 

Buurt Y - Y , het Van Lennepkwartier, buurt Haarlem
merpoort, Oosterpark en omliggende gronden, alles breidt 
zich uit en tegelijkertijd ziet men het eigenaardige ver
schijnsel, dat hoe langer zoo meer huizen leeg komen in de 
eigenlijke kom der Gemeente. Het is als bij den groei van 
sommige boomsoorten, die op hun ouden dag alle levens
krachten verzamelen in de schors, en de kern prijsgeven. 
Ook de kern van Amsterdam is aan het verzwakken, de 
inwendige soliditeit gaat verloren en wat nog levenskracht 
heeft, verzamelt zich aan den omtrek . . . . maar toch gaat 
deze vergelijking niet geheel op: waar bij den hollen boom, 
de schors krachtig, zeer krachtig blijkt te zijn en takken 
en bladeren geeft, die als geheel met andere boomen kunnen 

wedijveren, is de tegenwoordige buitenschors van Amster
dam er eene met groote gaten, en allerlei armoedige takjes, 
die hoogstens den schijn slechts redden van een krachtigen 
boom in groei. 

Geen eigen woningen meer, die als vroeger de boor
den van den Amstel, buiten Amsterdam, gezellig maakten; 
geen huizen met boomen er om heen en tuinen daar achter; 
alles huurwoning, alles revolutiebouw, die snel in elkander 
gezet geheele straten vormt, zouder eenige aantrekkelijkheid, 
dor en eenzaam, met als eerste bewoners, menschen die van 
elkan der moeten leven, dus aan een sigarenwinkel hier, een 
kroeg daar en een brooddepot in het midden het aanzien 
geven. 

Heel iu de verte ziet men het eigenlijke Arasterdam, de 
oude stad, gezellig met haar torens en hooge gebouwen, die 
in eeu beteren tijd gebouwd, als het ware het middelpunt 
vormen vau elke nieuwe uitbreiding uit vroeger dagen. In 
deze buitenwijken zijn geen torens, geen middelpunten van 
opgewekt stads-leven. Slechts eeu kreupel spitsje hier en 
daar, dat als eeu toren zich voelt, te midden van die onaf
zienbare rijen huizen met bont—cementen daken ; parallelo-
pipedums van oneindige lengte, waaruit tusschenbeiden een 

i peperbusje te voorschijn komt. Waar een fabriek met een 
schoorsteen staat, is reeds een gelukkige afwisseling ver
kregen. 

En maar verder en verder schieten de uiteinden der 
straten de omringende weiden in, voortdurend door kondigt 
de reuk van kalk en het gezicht van heistellingen een voort— 

\ gezette uitbreiding aan, van Amsterdam, dat zich buiten
waarts uitput eu zich inwendig verzwakt, totdat het niet 

j meer kan. En dau zal die schijn—vitaliteit eerst goed aan 
het licht komen, en na lange jaren zal Amsterdam weder 
zijn natuurlijke grenzen hebben, daar, waar eene groote, de 
stad omzoomende ruïne den overgang zal vormen van stad 
naar weideveld. 

E R N S T B R A N D I N G . 
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BOUWKUNSTIGE BESCHOUWIN
G E N UIT DE 17e E E U W . 

iKwiJLS wordt aan de jongere bouwkunstenaren 
verweten, dat zij meer schrijven dan teekeuen 
eu meer teekenen dan bouwen. Niet aldus 
was het met den zeventiende eeuwschen 
bouwmeester Philips Vingbooms, die waarlijk 

meer gebouwd heeft dan geteekend en geschreven bij elkaar, 
maar toch ook, al was het maar voor een enkele maal, zijn 
hart eens in woorden moest luchten en dat in den jare 
16-18 deed op zeer eigenaardige wijze. Iu dat gedenkwaar
dige jaar gaf de volijverige man een werk uit, getiteld : 
„Gronden eu afbeeldsels der voornaamste gebouweii van alle 
die Philips Vingbooms geordineerd heeft t' Amsterdam," 
welke uitgave het licht zog „bij Justus Danckerts, in de 
Kalverst raat, in de Danckbaarheyd, alwaar deze boeckeu 
gedruckt en verkocht werden." 

Vingbooms dan, acht het noodig, alvorens met de gronden 
en afbeeldsels aan te vaugen, het een en ander over bouw
kunst in het algemeen te zeggen : 

„Van den beginne af hebben de menschen, in hare on
kunde niet dan schuyl plaatsen tegen de streugigheid des 
loohts gesocht, ook gebouwt sunder eenige kunst, d'eeu wel 
wat beter opgepronckt als de ander, gelyck huydendaeghs 
onder ons meede noch wel geschiedt. Hier uyt is met der 
tydt een manier van Bouweu op maet en vaste regelen 
gevonden, die wij bouwkunst noemen, doch de eerste vinders 
ons onbekent. Het is ongeloofelyck dat de Tooren te Babel 
door Nimrod, en dat heerlyck gebouw van deu tempel Salo
mons sonder kennisse van Bouwkunst soude geinaeckt zyn, 
en dat van wegen hare groote voortreffelyckheden. Zoo zyn 
de zeven wonder Gebouwen sonder uitnemende kennisse 
van dese kunst niet pengevangen noch vol toy t ? als 
de prachtige Tempel van Diana te Ephesien, het kunstige 
Mausoleum, ofte Grafstede, welcke Artemisia ter liefde 
van haren Man hadde doen opbouwen; de Colossus, 
of het treffelycke koopere beeld der Sonne, het geweldige 
beeld van Jupiter Olympius, uytyvoor gesneden ; het koste-
lycke paleis des Kon'ings Cyri, welck met marmore steenen 
en goud was toegestelt; de muuren van Babiion, die Semi-
ramis hadde doen bouwen, soo hoog en breet datter ses 
wagens nellens malkanderen konden rydeu; de geweldige 
Pinmiden of spitsen, waren uyt één steen gehouwen, daer 
onder men de Egyptische Koningen begroef; alsmede de 
Pharos, in 't Eylandt Pharo in Egypten, daer de fackelen by 
nacht een baken in zee verstreckten. Die met opmercking 
leest 'i gene daer van bij de oude schrvvers aen ous is naer-
gelaeten, sal sich overtuygt vinden, en gedwongen zyn te 
zeggen datter Bouwkunst by geweest is. 

Indien de eerste vinders deser kunst bekent waren, men 
soude dan meer sekerheydt konneii hebben, waer het zyn 
begin genomen heeft; doch buyten twyffel eerst in Asien, 
daer na in Griecken, alwaer zij van tydt tot tydt haer vol-
komenheyt bekomen heeft, ti<t dat sy ten laetsten naer de 
Assvrische, Persische en Griecxsche Monarchien, de Romeyn-
sche d'overhant behoudende, tot Romen overgescheept is; 
waer vele vermaerde Konstenaren zyn opgestaen, die de 
Bouwkunst tot den hoogsten luvster hebben gebracht, soo 
dat naderhant veele Keysereu alle haer middelen gespen-
deert hebben, om dc stadt Romen doorluchtigh te maecken, 
soo met heerlycke Paleysen, Theatre, Amphitheatre, Co
lommen, Spitsen, stecne Bruggen, opgerechte Eerbeelden, 
harer voorsaeten, en meer andere gebouwen, als Tempels, 
(lodshuvsen, Badstoven, Scheepstrydplaetsen, en andere on-
tallycke, ten deele uyt weelde, om gedenck-teeckenen 
haerer mogentheyt naer tc laten, welckers overblyfselen 
wy nu noch sien, en ons huydendaeghs tot voorbeel
den dienen, en te kennen geven, dat de kunst toen 
niet nieuw, maar al van outs was geweest, soodat Venetia, 

Genua, Florencen, Napels, en andere Steden in Italien daer 
van een klaar bewys zijn, hetwelk te deser tydt voor een 
wonder der Werelt mach ghereeckent worden. Vranckryck 
heeft voor lange jaeren de Bouwkunst in acht genomen, 
en daer in, by onse tyden, soo toeghenomeu; dat hel byna 
met de Italiaense mach vergeleecken wordeu; tot voorbeelt 
sullen wy hier alleen twee vertooneu, uyt alle de Koningh-
lycke gebouwen; waer van de Loevre een is, gebouwt by 
Francoys de eerste, en verrykt van Hendrick de Groot met 
een seer heerlycke Goldery, streckende laughs de Riviere 
de Seyne, tot het achterwerek aen de Tuilleryen; en soude 
hy op sulcken wys 't Hof in 't vierkant besloten hebben; 
't welck een seer groot en waerlyck een Koninglyck concept 
was, inaer is tot noch toe niet voltrocken, hoewel Louys 
de XIII noch een gedeelte daer aen ghemaeckt heeft na 
zyns vaders doodt. Het tweede is 't Koninglyck Paleys 
Luxemburgh, dat Maria de Medicis heeft doen bouweu, iu 
't Jaer 1625 en is 1628 byna voltrocken geweest, toen sy 
haer Hof aldaer begon te houden. 

De gebouwen -in Duytslaudt van over hondert en meer 
jaren zyn heel op een andere manier, by den Konstenaren 
moderne genaemt, alsoo sy weynich deelen der oudheyt 
hebben. Hier in Neederlaudt zyn meest alle Kercken, eu 
het stadhuys tot Amsterdam op die manier gebouwt. 
Yder natie heeft bynaer een bysondere wyse op sich 
self gehadt. Maer sedert de Christenheydt iu Vrede 
geseten heeft, siet men de Roomse oudtheydt uyt de duys— 
ternisse weder opgehaelt. Ons vaderlandt streckt ous tot 
voorbeeldt, in welck men in korte jaren, onaengesien d'Oor-
loghs onstuymichedeu, soo veel verandering heeft gesien, 
niet alleen in de groote en uytstekende, maar oock in de 
ordiuarise gebouwen, soo in de steden als ten platten Lande, 
't Voornemen is niet dees alle te vertoonen, maer alleen de 
achtereenvolgende, en de voomaemste van allen, die soo nu 
en dan syn geordonneert en gemaeckt, in Holland, in 't Sticht 
Uytrecht en besonder in de Stadt Amsterdam, alwaer wel 
de meeste en voomaemste zyn. Vertrouwende dat dit uyt 
geven, yder een, wiens Huysen en Gronden hier afgebeeldt 
eu beschreven zyn, ten hoogste behagen zal.'' 

Na aldus ten duidelijkste de redenen te hebben uiteen
gezet, die hem tot de uitgave van het eerste deel zijner 
werken noopten, geeft Vingbooms bij den aanvang van het 
tweede deel, nog eene omschrijving vau het woord „archi
tectuur" ten beste: 

„Architectura wordt by ons Bouwkunst genoemt, welck 
woort geen nader uytlegging van nooden heeft. Myns be— 
dunckens streckt dezelve wyd en breet, want men niet alleen 
Bouwkunst noemen moet het maken van Colommen, 
hare eieraden, ordonnantiën van Facciaten ofte Gevels, 
en andere frayigheden: Maer bestaet ook in het wel 
schicken en ordonneren van allerley soorten van Palaisen, 
soo Koninghlycke als van Edelen en Heeren ; van Huysen, 
soo Burgerlycke als van Boeren, uyt de grondt af, yeder naer 
de verkiesing ofte nootsakelyckheydt van syn plaets, en oock 
van syn gelegentheyt. Myne meyning is niet alhier le be-
schryven wat de Bou-kunst is, veel min de wetenschappen, 
die in een Architect vereyscht worden, nocht oock te 
handelen van 't maken der Colommen en den aenkleven 
van dien, welck veel te wydloopig een werek soude wesen : 
Maer wysen U E . tot de schriften van Vitruvius, die van 
alle d'ouden, die ons daer van yets naergelaten heeft, alleen 
noch overigh is, hebbende het syue, volgens zyn eygen 
schryven, uyt verscheyde in 't kort byeen gestelt: 't Sedert 
hebben wij gehadt in Italien Sebastiano Serlio Bologne's, 
Jacob Barozzio van Vignola, Andrea Palladio, en Vincenzo 
Scamozzi; in Duytslandt Hans Bloem, Dieterlin, en andere 
in andere Landen, welcke van de Colommen en haer mae-
ten van leughte, dickte, als mede hare ornamenten van 
Capiteelen, Basementen en Pedestalen de Aftekeningen en 
Beschryvingeu hebben aen den dagh gegeven. 

Wy hebben niet anders voor in dit Tweede Deel, als 
a e n D E . te vertoonen die Gronden eu Opstallen van de 
Gebouwen by ons gefrabriceert sedert het uytgeven van het 
Eerste Deel in den Jare acht-en veertigh: Hier toe ben 
ick aengeport ten deele door de redenen, in mijn voorreden 
Jes Eersten Deels geroert, ten deele door verscheyde vrien
den, welcker Huysen in dit Tweede Deel staen afgebeelt; 
rrelvck oock van veele andere Liefhebbers, die nocht part 
uochte deel in 't selfde hebben. Ontvangt dit met soo 
woede genegentheydt, als het U E . voorgedrageu wordt; en 
een veder, dien het gelegen komt, diene sich hier van, als 
ook van my die blyve 

Guustige leser 
Uwer E . Dienstbereyde, 

C. W. N . PHILIPS VINGBOOMS. 

HET MONUMENT VOOR FRIEDRICH 
VON SCHMIDT T E W E E N E N . 

ONDERDAG 28 Mei had te Weenen de feeste
lijke onthulling plaats van het gedenkteeken, 
opgericht ter eere van de nagedachtenis van 
den architect Friedrich von Schmidt. 

Een groot aantal belangstellenden, waaron
der aartshertog Reinier, als vertegenwoordiger van den 
üostenrijkschen keizer, woonde de plechtigheid bij. 

Het monument is opgericht op een terrein gelegen achter 
het Raadhuis; Schmidt staat daar met het gezicht naar het 
monument gekeerd, dat het hoofdwerk zijns levens was, en 
met welks bouw hij zijn naam als kunstenaar in de geschie
denis der stad vereeuwigd heeft. Indertijd weiden wel is 
waar bedenkingen geopperd tegen het plan om het stand
beeld achter het raadhuis te plaatsen doch de overweging 
dat alle gevels van het schoone gebouw van gelijke kunst
waarde zijn en er dus van een achtergevel in deu gewonen 
zin geen sprake is, deed gemakkelijk over dit bezwaar heen 
stappen. 

Spoedig na den 23 Januari 1891, den sterfdag des meesters, 
werd iu den kring van zijn kunstbroeders, medewerkers en 
leerlingen het besluit genomen om voor den overledene eeu 
waardig gedenkteeken op te richten en onder medewerkiug 
van zijn talrijke vereerders eu vrienden kon aan dit plan 
betrekkelijk spoedig uitvoering worden gegeven. 

Het monument is het werk van twee kunstenaars: de 
beeldhouwer Edmund Hofman v. Aspernburg, een leerling 
van Zumbusch, heeft het standbeeld van Schmidt voor deu 
gietvorm gemodelleerd, terwijl de architect prof. Julius 
Deininger, de tegenwoordige voorzitter van het Künstler-
genossenschaft, den architectoiiischen opbouw van den sokkel, 
geplaatst in het midden van de breede trap, die vau de 
Landesgerichtstrasse naar den planlsoenaanleg achter het 
raadhuis voert, heeft ontworpen. 

Het gedenkteeken geeft de iu Weenen welbekende en 
populaire figuur van Schmidt zeer getrouw en natuurlijk 
Weer; alle eigenaardigheden van de iinpoueerende en zelf
bewuste persoonlijkheid, ziju ongedwougen en toch krachtige 
houding, de karakteristieke bewegingen en gebaren, waarmede 
m J zijn uitingen kracht bijzette, zijn levendig weergegeven. 
Het gezicht vol uitdrukking met het hoog gewelfde voor
hoofd en den laag afvallenden baard, toont ons den meester 
op den leeftijd, toen hij het hoofdwerk zijns levens voleindigd 
had. Een gedenkplaat op den sokkel draagt het opschrift: 
nFriedrich Freiherr von Schmidt" en op een marmereu plaat 
daaronder leest men: uDem Meister der liaukunxl »eine 

. nossen 1890." Onder de eeregasten, die bij de plechtig
heid tegenwoordig waren, bevonden zich ook prof. H . v. 
öchmidt uit Munchen, een zoon van den overledene en diens 
dochter, welke ook het feest bijwoonden, dat door de In
genieurs und Architecten Verein des avonds in het grand 
Hotel gegeven werd. 

G E W E V E N STOFFEN ALS 
W A N D B E K L E E D I N G . 

N bijna iederen meubelwinkel zijn tegenwoordig tal 
van stoffen geëtaleerd, welke de inrichting mijner 
woning ten goede zullen komen. Er zijn hieronder 
enkele van Nederlandsche ontwerpers. Spijtig is het, 
dat de talrijke imitaties van gebatikte stollen, waar

onder soms zeer goedgeslaagde, niet door de Nederlandsche 
fabrikanten ook in ons land ter markt worden gebracht. 
Men zou er zeker heel wat betere resultaten mede kuunen 
verkrijgen, als thans met de zoogenaamde moderne Engel-
sche stoffen. De bewerking van beide is dezelfde, terwijl 
de versieringen der 'batikken van grootere decoratieve 
waarde zijn. 

Aan de Aziaten komt, evenals van zoo menige andere 
techniek de eer toe, ook deze in de avondlanden bekend 
te hebben gemaakt. 

Ten tijde van Alexander den Grooten brachten de Perzen 
de schoone, met goud eu zilver doorwerkte stollen naar 
Griekenland eu ouder de eerste keizers kwamen ze naar 
Rome. De Romeinen gebruikten deze schoone Aziatische 
weefsels tot bekleeding hunner wanden en drapeerden er 
de open ruimten tusschen de zuilen mede, waar ze dus 
dienst als portières deden. 

Na den val van 't Romeinsche rijk en de volksverhuizing 
was Byzantium het asyl, waar vele technieken een toevlucht 
en dikwijls een uitnemende beoefening vonden. 

Langzamerhand worden ze weer algeraeener en gebruikt 
men ze niet alleen in kerken en zalen, maar dienen ze ter 
versiering bij feestelijke gelegenheden; in Reims bewaart 
men eene verzameling uit de 16e eeuw in het Hotel Dieu. 

Dikwijls waren ze met paarlen bestikt en van zijde 
geweven. Waren de stoffen tot nu toe door versiering en 
kleurenkeuze van groote decoratieve waarde, al spoedig ook 
moesten zij den geest der Renaissance volgen en kwamen 
afbeeldingen vau schilderijen de patronen vervangen. Zoo 
versierde men in 1629 de zalen van het Louvre met zijden 
weefsels, waarop bijbelsche tafereelen in de bekende grauwe 
tinten. 

Waren tijdens de middeleeuwen de stollen uit de hand 
bewerkt, ook de volgende eeuwen zochten op vluggere 
wijze resultaten te verkrijgen en beschilderden daarom de 
stof met verschillende tinten. Nog later begon men het 
ons nog veel beter bekende drukken der weefsels, en 
daaraan danken we de patronen iu den aanvang van dit 
stukje genoemd. 

(Innen Dec.) H. E . 

BEURSBOUW. 
Het Bouwkundig Weekblad wist onlangs to vermelden dat dc beanplan-

ncu eerlang bij deu Haad ter sprake zullen komen en de plannen reeds de 
gj* keuring hadden erlangd van eene commissie uit tien handel voor deu 
13 tnribonw cn de Commissie van Rijstand voor de Publieke Werken. 

Deze mededeeling is onjuist. De Haad zal vooreerst die plannen zeker niet 
te behandelen krijgen. 

liet is bekend dat destijds eene Raadscommissie voor den lïeursbouw werd 
benoemd en deze commissie den architect 11. P. Rerlago Nzn. als deskundig 
raadsman in den arm nam om plannen tc ontwerpen. Wij vernemen dat 
door deze commissie ad hoe de sehetsplannen van drn plattegrond cn du 
indeeling zijn goedgekeurd. In dc commissie van bijstand is nog niets 
behandeld, daar de commissie ad hoe nog geone definitieve plannen heeft 
ingediend. Vóór de commissie vnn bijstand die plannen heeft behandeld en 
B. en W. ccn voorstel aan den Kaad zullen hebben ingediend, zal nog wel 
eenige tïjl verloopen. 

Indien wij juist zijn ingelicht, bedoelen de plannen in liet algemeen de 
lieurs te bouwen op het gedempte Damrak, latende aan de achterzijde tegen 
de Warmoesstraat een straat van ongeveer 30 meter breedte, terwijl het ontwerp 
ongeveer 2/3 zou bedragen van de destijds voor het Beursgebouw op het Dam
rak ontworpen plannen. Ifattd. btad. 

Inzake de beursbouw is nog het volgende adres aan den gemeenteraad 
verzonden : 

Aan den Gem< rnteraad van Amsterdam. 
Ondcrgeteekende, O. Eimningmanu, architect *tc Amsterdam, geeft met 

versehuldigden eerbied te kennen i 
dat hij met verwondering kennis heeft genomen van het bericht iu de 
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Dagbladen, als zou den archilect H . P. Berlage Nzn., zyn opgedragen een 
Beursplan te ontwerpen op het gedempte Damrak, ter plaatse waarzieh thans 
het plantsoen bevindt ; 

met verwondering, omdat ditzelfde terrein, na rijp beraad, door Uwen 
Hand zeer ongeschikt werd verklaard cn na het laatst gevallen besluit 13. cn 
W. alleen iu opdracht hebben te onderzoeken in hoeverre door verbouwing 
van de bestaande Beurs verbetering verkregen kan worden. 

Mocht men tot dc overtuiging zyn gekomen dat verbouwing vau de 
tegenwoordige Beurs niet wel mogelijk is, daar deze het tot stand komen 
van de zoo noodige verbinding tusschen Centraal-station en Dam in den 
weg staat, dan gaat het naar de bescheiden mecning van ondergetcekende 
niet aan een nieuw plan te ontwerpen op het terrein, dat om dezelfde reden 
reeds eenmaal werd afgekeurd. 

Ondergcteckende brengt hierbij in herinnering dat in den loop van het 
vorig jaar door hem een Beursplan werd ingediend in hoofdzaak overeen
stemmende met het bekende Plan-Prins, dat reeds vroeger van verschillende 
zijden veel steun mocht ondervinden. 

Hierbij was niet alleen gelet op een ruim, praktisch ingericht Beursgebouw, 
voorzien van de vereisehte bijlokalen, doch tevens op het tot stand komen 
van een breede Avenue Centraal-Station-Dam, 

Daar hieruit dus blijkt, dat een aau de eischen beantwoordend Beursge
bouw, in verbinding met den verlangden verkeersweg, ook zonder ont
eigening mogelijk is, meent ondergeteekendc met klem tc moeten opkomen 
tegen het ontwerpen van plannen, die het Damrak, als entree van Amsterdam 
voor goed zouden verbrokkelen. 

Waar de Tweede Kamer, door het afstemmen der onteigeningswet als 
haar meening heeft te kennen gegeven dat een Beursgebouw niet is ten 
algemeene nutte cn hiervoor dus niet onteigend mag worden, meent onder
gcteckende te moeten opmerken dal behoorlijke verkeerswegen in onze stad 
teel ten algemeene nutte zijn en het dus zeker afkeuring verdient deze door 
een Beursgebouw onmogelijk te maken. 

Nu zelfs dc breed opgevatte prijsvraag mislukte, waarbij, ten koste van 
belangrijke linancieele offers onzer Gemeentekas, binnen en buitenlandsche 
architecten waren uitgenoodigd op het gewraakte terrein een Beursgebouw 
te ontwerpen, en het ook der Gemeente niet mogelijk bleek zelfs met de 
pl . m. 200 ingekomen plannen een aan de eischen beantwoordend ontwerp 
te doen samenstellen, zullen velen zeker met belangstelling kennis willen 
nemen van het ontwerp, dat dit alles in den schaduw zal moeten stellen, en 
waarvan de hoogartistiekc kwaliteiten schijnen te veroorloven opnieuw het 
bestaan der Damrak-Avenue te bedreigen. 

Hoewel, volgens het bovenbedoelde dagblad-bericht, de verschillende be
langhebbende com missiën hun goedkeuring reeds aan het plan geschonken 
hebben, meent ondergetcekende dat er geen bezwaar kan bestaan ook het 
publick, dat door het opofferen van den Damrak-verkeersweg eveneens 
belanghebbende is, met het nieuwe ontwerp in kennis te stellen, vóór het 
verder in niet openbare vergaderingen wordt goedgekeurd. 

Ondergetcekende meent derhalve in het algemeen belang te handelen en 
uit naam van vele ingezetenen te spreken, door O te verzoeken B. en W. 
uit te noodigen het bovenbedoelde ontwerp zoo spoedig mogelijk voor het 
publiek ten toon te stellen. 

Hetwelk doende, enz. 
(w. g) G. E M M I N G M A N N , 

Architect. 
Amsterdam Juni 1886. 

B E R I C H T E N . 

— Het Nederl. Hervormd kerkgebouw le Asperen, dag-
teekenende uit de X V eeuw, zal volgeus het ontwerp van 
den architect L . Beirer te Amsterdam in den ouden toestand 
worden herbouwd. 

— Nadat men te Zutphen er vau had afgezien om het 
oude Raadhuis door een geheel nieuw te vervangen, waartoe 
een belangrijke prijskamp werd gehouden, moest de toestand 
der aangrenzende Boterbal worden verbeterd. Ofschoon de 
slooping van deze zeldzame en merkwaardige hal uit de 
X V eeuw werd overwogen, zoo heeft toch, op voorstel van 
het Dagelijks Bestuur, de gemeenteraad van Zutphen be
sloten in dezen zomer het gebouw te herstellen volgens het 
ontwerp van den architect Joseph Cuypers, terwijl de uit
voering geschiedt in overleg met den gemeente-architect 
Van Ettiger. 

De buitenmuren worden van de grijze pleisterlaag ont
daan en het metselwerk in reuzenmoppen hersteld. Iu den 
voorgevel moet volgens oude platen de hoofdingang in 't 
midden komen met twee smalle vensters daarneven. De 
gevangenhokken in den zoldervloer worden weggebroken, om 
door de dakvensters nog bovenlicht op te vangen. De kap 
zal met bebording worden voorzien en met leien bedekt. 
De dertig meter lange zaal met het vrij doorzicht in de 
eikenhouten kapconstructie zal een goed elfekt kuunen maken. 
De zware muren zijn beiderzijds doorbroken met hooge ven
sters, welke door hunne kruiskozijnen voor de verlichting 
en luchtverversching worden ingericht. 

Een afzonderlijk „waaggebouw" wordt aan den Noord
gevel in aansluiting met de Hal ingericht. 

— Dr. Cuypers, architect der Rijks-Museumgebouwen, 
die verleden jaar benoemd werd tot „membre correspondent 
de 1'Institut de France" is door dit lichaam thans benoemd 
tot- „associé étranger de 1'académie des beaux-prts" in de 
plaats van den onlangs overleden architect da Silva te Lissabon. 

— Door het Gilde van St. Thomas en St. Lucas in 
België zal een verslag wordeu uitgegeven over 1894, waarin 
het werk van den overleden Deken, den veelzijdigen architect 
Baron Bethune, in ongeveer 60 platen van verschillende 
vakken wordt afgebeeld. 

— Naar de bladen berichten zal voor de restauratie van 
de grafelijke zaal een commissie van deskundigen worden 
benoemd om in deze veelbesproken zaak den Minister van 
Waterstaat te dienen van advies. 

— Revolutiebouw. — Onlangs deelden wij een staaltje van 
Haagschen revolutiebouw mede. Amsterdam doet echter voor 
Den Haag niet onder. 

De bouwpolitie, onder aanvoering van den nieuwen bouw-
inspecteur heeft de handen vol werk, om, voor zoover de 
bouwverordening dit toelaat, te voorkomen dat men hier 
ter stede aan dezelfde ongelukken bloot staat als te 's Hage. 

Wie staaltjes wil zien vau revolutiebouw begeve zich naar 
de le Constantijn Huygensstraat, waar de bouwpolitie her
haaldelijk met behulp der politie is moeten optreden om te 
voorkomen dat deze straat nog meer papieren huizen rijk 
wordt dan zij helaas reeds is. Wij zeggen helaas, met het 
oog op de guustige ligging dezer breede straat die verdiende 
dat het bouwterrein in betere handen was gevallen. Het 
blok huizen rechts, dat er van buiten zeer oogelijk uitziet, 
schijnt gebouwd te zijn door menschen die met de bouwkunst 
op volslagen voet van oorlog staan. 

Een deel van die huizen wordt nu reeds ouafgewerkt 
ouder den hamer gebracht. Men kan zich denken om 
welke reden. 

Bewoners van het andere deel hebben zich reeds tot de 
gezondheidscommissie gewend, terwijl anderen weigeren te 
betalen omdat de woningen — in weerwil van de gegeven 
beloften der eigenaren — noch afgeverfd, noch afbehangeu 
zijn. De gangen zijn inplaats van gemetseld van stuc opge
trokken, de paneeleu steenen-dicht, zoodat de huizen des 
winters totaal onbewoonbaar zijn. 

De vraag rijst of een herziening der bouwverordening 
met scherper maatregelen op dit punt in het algemeen 
belang niet wenschelijk is. 

— De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter 
algemeene kennis, dat de eindexamens der Rijksnormaalschool 
voor teekenonderwijzers en der Rijksschool voor Kunstnijver
heid in het openbaar zullen plaats hebben in het Rijksmu
seumgebouw te Amsterdam, op 26 Juni e. k. en volgende 
dageu. 

— De beelden, welke vele jareu op den trapgevel van 
de Kanselarij te Leeuwarden hebben gestaan, zijn gerestau
reerd uit 's Gravenhage teruggekeerd en zullen eerstdaags 
hun oude plaatsen op den gevel van dit gebouw weder 
innemen. 

Het boveuste en grootste beeld is vernieuwd en 2.15 M . 
hoog, van Bentheimer zandsteen vervaardigd, en stelt voor 
„God de Vader" in de beeltenis van eeu bejaard man met 
langen baard, het hoofd gedekt met een soort tirare, met 
lang kleed waarbij de voeten zichtbaar zijn, houdende in 
de eene hand een rijksappel en in de andere hand een scep
ter, symbool van macht. 

De acht andere beelden zijn alleen schoongemaakt j het 
zijn allen vrouwenbeelden, voorstellende: het geloof, de 
hoop, de liefde, de gerechtigheid, de wijsheid, de voorzich
tigheid, de standvastigheid en den overvloed, gevolg van 
vrede en rust. 

VIERDE JAARGANG N" . 25. Z A T E R D A G 20 JUNI 1896. 
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[TECTUR 
ORGAANVH GENOOTSCHAP 
RCHITECTURA ET AMICIT1A 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T ct Z O O N M A A S S L U I S . 
R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S , H . E L L E N S E N C. W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
H . G . J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N°. 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

lo. Op voorstel van den heer J . C. D. di Gazar zijn als 
buitenlid van het genootschap toegetreden, de heeren : 

J . Gisseleire, te Pretoria. 
W. Schwartzkopf „ 
J . Heukelman „ 
2o. De heer H . Ellens heeft wegens zijne benoeming tot 

leeraar in het handteekenen aan de Ambachtsschool te Arnhem, 
ontslag genomen als lid van de redactie. 

3o. Op de schetsprijsvraag voor een stadsgezicht is be
kroond de heer C. B. v. d. Tak te Antwerpen. 

4o. In dit n°. van het orgaan zijn opgenomen de pro
gramma's der prijsvragen 1896—1897. 

5o. Ter kennis van Heeren leden wordt gebracht dat de 
5de en 6de aflevering van den 6den jaargang van ude Archi
tect" de volgende week verzonden zullen worden. 

6o. De redactie van „Architectura" verzoekt beleefd stukken, 
haar betreffende, uiterlijk des Donderdagsmiddags ten 5 ure 
toe te zenden aan het American-Hotel; stukken na dien tijd 
ontvangen, kunnen eerst in een volgend n°. geplaatst worden. 

Namen» het Bestuur, 
De lste Secretaris w. n. 

A. H . ZINSMEISTER. 

P R I J S V R A G E N . 

VOORWAARDEN V A N HET LIDMAATSCHAP i HET ORGAAN M E T 
TECHNISCH G E D E E L T E WORDT WEKELIJKS FRANCO T O E G E Z O N 
DEN A A N A L L E L E D E N V A N HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L I J K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N > 10.— 
„ BUITENLEDEN E N ASPIRANT L E D E N « 7.50 

Door het Genootschap worden voor het jaar 1896-1897 
de volgende prijsvragen uitgeschreven : 

le P r ij s v r a a g. 
EÉN GENOOTSCHAPSGEBOUW. 

Prijs ƒ 125. Premie / 50. 

Tijd van inlevering: 1 Maart vóór 12 uur v.m. 

2e P r ij s v r a a g. 
E E N DORPSSTATION. 

Prijs / 75. Premie / 25. 
Tijd van inlevering : 1 Februari vóór 12 uur v.m. 

3e P r ij s v r a a g. 
E E N BOSCHWACHTERSWONING. 

Prijs ƒ 4 0 . Premie ƒ 15. 
Tijd van inlevering: 4 Januari vóór 12 uur v.m. 

De deelneming aan deze prijsvragen staat open voor alle 
leden van het Genootschap. 

A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

De ontwerpen moeten uiterlijk op genoemde tijdsbepalin
gen vrachtvrij ontvangen ziju aan het adres van den len 
Secretaris van het Genootschap „Architectura et Amieitia," 
American-Hotel te Amsterdam. 

Alle ontwerpen moeten vergezeld zijn van een verzegelden 
naambrief, met vermelding van het motto, waaronder het 
ontwerp is ingezonden en voorts moet aan elke inzending 
een correspondentie-adres worden toegevoegd, om zoo noo
dig 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 buiten beoordeeling blijven. 

Aan de Jury wordt het recht toegekend om, ingeval geen 
prijs en premie worden toegekend, de beschikbare gelden 
geheel of gedeeltelijk te verdeelen tusschen die ontwerpen, 
welke daarop aanspraak maken. 

De namen der juryleden zullen nader bekend gemaakt 
worden. 

P R O G R A M M A 's. 
Ontwerp voor een Genootschapsgelouw voor Architecten. 

Het bouwterrein wordt ondersteld te zijn gelegen op den 
hoek van twee breede straten in eene groote stad. Het heeft 
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eene oppervlakte van 22 bij 15 Meter en is aan beide zijden 
ingesloten door huizen vau 11 Meter diepte. 

o p e a fan*. o p e a fan*. 

straat. 
De vrij blijvende achterzijden van het gebouw kunnen 

voor licht- en luchtaanvoer worden gebruikt. 
De verdieping gelijkstraats is bestemd voor een artisten-

café met toebehooren en heeft een afzonderlijken toegang. 
De toegang tot de hoofdverdieping en het trappenhuis 

moeteu een monumentaal karakter hebben. 
Het gebouw moet verder bevatten : 
a. portiersloge 
b. garderobe. 
c. vergaderzaal voor 100 personen. 
d. societeitzaal die met de vergaderzaal een geheel moet 

kunnen uitmaken. In de societeitzaal een buffet, in gemeen
schap met de daaronder te projecteeren keuken en kelders, 
deze moeten ook van af de straat toegang hebben. 

e. tentoonstellingsgaanderij met + 200 M 2 expositievlakte; 
hiervoor kunnen ook vrijstaande wanden worden geprojec
teerd. 

f. bestuurskamer ter oppervlakte van + 20 M 2 . 
g. bibliotheek „ n n v 80 p 
h. een studielokaal voor 't teekenen naar model, benevens 

eenige afzonderlijke ateliers, waarbij eene kleedkamer voor 
modellen en een garderobe. 

i. een woning voor den concierge en een slaapkamer voor 
den kastelein. 

Verlangd worden : 
de platte gronden, de gevels en twee doorsneden op een 

schaal van 1 a, 100. 
twee details van de buiten- en binnenordonnantie op een 

schaal van 1 a 20. 
een perspectief van de gevels. 

2e. Ontwerp van een dorpsstation. 
Het gebouw moet bevatten : 
a. Vestibule met 3 loketten, namelijk voor passagiers le 

en 2e klasse, 3e klasse en telegraaf. 
b. Lokaal voor afgifte van plaatskaarten en voor dc 

telegraaf. 
e. Lokaal voor bagage grenzend aan de vestibule. 

Wachtkamer le en 2e klasse. 
Wachtkamer 3e klasse. 
Lokaal voor bestelgoederen met kantoortje. 
Bureau voor den stationschef. 
Bergplaats voor lampen, gereedschap etc. 
Urinoirs. 
Vrije en afgesloten W. C s voor heeren en voor dames. 

I. Woning voor den stationschef, welke op de verdieping 
gelegen moet zijn en bevatten moet, minstens 4 kamers, 
keuken en verdere gemakken. 

Er wordt verondersteld, dat het station gelegen is aan een 
plein tegenover een weg. 

Langs de zijde van den spoorbaan moet over de geheele 
lengte van het gebouw een overdekt perron worden aange
bracht ter breedte van 6 M . , terwijl aan de voorzijde boven 
de entrée-vestibule een marquise aangebracht moet worden. 

Er wordt verlangd : 
Plattegronden, voor- en achtergevel en twee doorsneden, 

op een schaal van 1 op 100. 
Een detail van den gevel en eeu detail van den wand der 

vestibule, waarin zirh de loketten bevinden op een schaal 
vau 1 ii 20. 

d. 
e. 
f. 
ff-
h. 
>. 
k. 

3e. Ontwerp van een botchwachtertwoning. 
De woning moet bevatten : 
a. een portaal van 4 M 2 . , met buitendeur en lichtgaatjes 

aan beide kanten. 
b. Centrale hal van 33 M 2 . , grenzend aau het portaal en 

afgesloten door een glazeu deur, deze hal dient tevens als 
huiskamer, de bovenruimte tot slaapkamers iu te richten. 

e. Keuken van 20 M 2 . met bedstede. 
d Kelderruimte onder de keuken voor provisie en 

brandstof. 
e. Heereukamer van 20 M 2 . met slaapgelegenheid en kast. 
f. Ruime kelder om het geschoten wild in te bergen. 
g. Een schuurtje om eventueel grooter wild in te bergen. 
//. Hondeukotten, geitenstal en varkenshok. 
Er wordt verondersteld dat deze woning gelegen is in een 

groot bosch, ver verwijderd van een kasteel. De heeren jagers 
moeten iu die woning kuuneu dejeuneereu, en een eventu
eel gekwetste moet er geherbergd kunnen worden. 

De jachtopziener-bosch wachter moet gemakkelijk en onge
zien uit ziju huis kunnen komen en gelegenheid hebben 
van alle kanten uit zijne woning de omgeving te bespieden. 

Er behoeft geen zolderruimte te zijn, eu het is zeer ge-
wenscht een overdekte zitplaats te hebben. 

Er wordt verlangd: 
Platte gronden, doorsnede en twee aanzichten op schaal 

1 u 50 en een detail van den gevel op schaal 1 a 20. 
De behandeling van alle teekeningen wordt vrijgelaten. 

Het Bestuur van het Genootschap 
iiArchitectura et Amieitia." 

W. K R O M H O U T CZN., Voorzitter. 
A. H . ZINSMEISTER, \e Secretaris w.n. 

RAPPORT V A N DE J U R Y . 

4e SCHETSPRIJSVRAAG. „STUDIE 
V A N E E N STADS- OP DORPSGE

D E E L T E . " 
Ingekomen zijn 7 antwoorden. 
le. Kerkje te Hove bij Antwerpen. 
2e. Kerkje te Bouchaut bij Antwerpen. 
Se. St. Jan te Antwerpen. 
4e. Kerkje te Mortsel bij Antwerpen. 
5e. St. Andries te Antwerpen. 
6e. Vrijdagsche markt te Antwerpen. 
7e. Letter Q. 
Letter Q geeft een goed bedoelde, maar als teekening 

niet erg geslaagde schets te zien van het rechthuis te 
Watergraafsmeer. 

Het ontbreekt den vervaardiger nog iu Hoofdzaak aan 
de noodige technische vaardigheid, eenige oefening is hem 
dus zeer aau te bevelen. 

Onder de zes eerste nos. zijn een serie teekeningeu naar 
de bijgeplaatste onderwerpen ingezonden; blijkbaar allen 
door dezelfde hand vervaardigd, geven ze goedgeslaagde 
teekeningen te zien, reden waarom wordt voorgesteld, deze 
serie in baar geheel den uitgeloofden prijs toe te kennen. 

15 Juni 1896. De Jury, 
W. KBOJIHOUT CZ. 
H. G . JANSEN. 
K . DE BAZEL. 

BIJ DE P L A A T . 

p de plaat behooreude bij dit No. zijn voor
gesteld een viertal der ingekomen antwoorden 
op de le schetsprijsvraag, waarvan het pro
gramma is opgenomen in het No. van 7 
Maart 1.1. Deze vier antwoorden zijn allen 

ingezonden door den heer C. B. van der Tak te Antwerpen; 
aan wien de uitgeloofde prijs is toegekend. 

I N G E Z O N D E N . 
KKVOLUTIEBOUW T E ROTTERDAM. 

\s uw weekblad kwamen den laatsten tijd een paar 
staaltjes voor van revolutiebouw te Amsterdam en 
's Hage. Ook Rotterdam doet hierbij niet onder. 

Verschillende gebouwen zijn, of wel gestut of met 
afgemaakt of reeds afgebroken en vernieuwd, en op 

meer dan eene plaits is men reeds aan 't afbreken van 
panden, die 2 jaar geleden pas gebouwd zijn. De nieuwe 
bouwirispecteur heeft dan ook reeds het toezicht belangrijk 
verscherpt. Zal het echter hier ter stede voor den architect 
daardoor beter worden, is eene 2e vraag. Geen groote stad 
in Nederland, ja, misschien in Europa, ziet er voor den 
architect zoo weinig rooskleurig uit als Rotterdam. Dit zal 
den lezer duidelijker worden, als hij bijv verneemt dat in Rot
terdam geen vijf (zegge 5) architecten uitsluitend als zoodanig 
een bestaan kunnen vinden. In welke stad van ruim 200.000 
inwoners zou zulks nog meer 't geval zijn ? De groote werken 
worden dan ook door den timmermans- of metselaarsbaas 
als architect beheerd. Ik zwijg daarbij van den sinds lang 
u'i vestigden patroon, die rijp aan practische kennis, dikwijls 
met behulp van zijne meer esthetisch ontwikkelde zonen, 
llinke werken daarstelt, maar bedoel meer het slechte gevolg, 
dat uit een dergelijken toestand voortspruit. Het publiek, 
gewoon om alle3 door zijn baas te laten verrichten, groot 
en klein werk, stelt nu eenmaal hier niets geen belang in 
bouwkunst, handel is en blijft alles. 

Daardoor ziel men dikwijls naast den serieus ontwikkelden 
jongen bouwmeester timmermansknechts oprijzen, die meer 
bespraakt of meer voortgeholpen, den len gauw te boven zijn 
cn vandaag nog als knecht, over 2 a 3 jaar timmerman, 
metselaar, architect, aannemer en schatter zich noemen dur
ven. Dat de architectuur daaronder lijdt, wie zal 't betwij
felen ? De bouwmeester-architect is dan ook al gauw verplicht, 
wil hij een beslaan vinden, eene loods op te slaan en als 
baas of aannemer zich te vestigen. Hoe ongeduldig de 
architect dan ook in Rotterdam vooral uitziet naar een 
examen of een of ander redmiddel, zal den lezer hierbij 
duidelijk uitkomen. Moge dit spoedig gevouden zijn en we 
niet meer beleven, dat de beunhaas vandaag aannemer, 
morgen timmermansbaas en overmorgen architect zich noemen 
kan. 

MUSEUM V A N KUNSTNIJVER
HEID T E H A A R L E M . 

KRSCHENEN is hel verslag van het Museum van 
Kunstnijverheid te Haarlem over 1895. Daarin 
wordt opgesomd uit welke voorwerpen het 
museum door aankoop of schenking is ver
rijkt en welke tentoonstellingen zijn gehouden, 
jaar, zoo lezeu wij, werd in het museum een 

kleine serie Engelsche fantasiemeubeltjes tentoongesteld, die 
er veel toe hebben bijgedragen om het vervaardigen van 
dergelijke meubelen in ons land te bevorderen. 

Niet alleen dat deze meubeltjes op bestelling werden 
nagebootst, de voorbeelden werden weldra gewijzigd en de 
keuze der meubelen uitgebreid; zoodnl op het oogenblik 
inkele werkplaatsen in Haarlem gevestigd zijn, waar voor 

't grootste gedeelte dergelijke meubeltjes vervaardigd wor-
Hierdoor komt zeker de practische strekking van het 

vorig 

den 
Museum tot haar recht. 

De werkplaats voor de vervaardiging der reproductiën 
V a n kunstvoorwerpen en teekenvoorbeelden heeft in het 
i'fgeloopen jaar niet zoo gunstig gewerkt als dit andere jaren 
l l c t geval was. Modellen en teekenvoorbeelden werden ver
bonden aan de H. B S. te Breda, het Teekeninstituut te Breda, 
( ' e Academie van Beeldende Kunsten te 's Graveuhage, de 
•^ondteekeuschool te Delftshaven, het Teekeuinstituut Brugs-

ma te Rotterdam, en het Teekeninstituut Lampe te Leiden. 
Voor het teekenonderwijs werden weder een zestal afgietsels 

vervaardigd; degelijke eenvoudige voorbeelden, zeer geschikt 
voor den overgang van de blok modellen naar het ornament. 
Voor het museum werden verder verschillende afgietsels 
gepolychromeerd. 

De werkplaats is thans echter in volle werking; een 
degelijk formator en één leerling zijn thans werkzaam, zoodat 
aan alle aanvragen kan worden voldaan. 

Eene verzameling teekenvoorbeelden werd naar het School-
Museum te Amsterdam verzonden om aldaar te worden ten
toongesteld, zoodat de verzameling, die door het Museum 
beschikbaar wordt gesteld, meer onder de aandacht van 
H.H. onderwijzers zal komen. 

Het Museum werd dit jaar bezocht door 8977 personen, 
bijgevolg 1786 minder dan verleden jaar, toen het cijfer 
10793 bereikt werd. Door de heffing van entrees werd 

' f423.60 gebeurd tegen f227.70 in het vorig jaar. 
De School voor kuustnijverheid te Haarlem werd in 1895 

bezocht door 235 leerlingen in het geheel, 
Aan drie mannelijke leerlingen der dagklasse kon het 

einddiploma worden uitgereikt, en wel aan : 
D. Andrea, graveur en stempelsnijder, die bij een zil

versmid te Haarlem plaatsing vond. 
C. J . v. Brederode, decoratieschilder, die iu 's Graveu

hage werd geplaatst. 
W. Maandag, die weder naar Arnhem vertrok en daar 

werkzaam bleef. 
Bovendien hebben nog vijf leerlingeu van het derde 

studiejaar de school verlaten, die of door medewerking der 
directie of door eigen initiatief loonende betrekkingeu hebben 
gevouden. 

Verder werden drie hospitanten als leerlingen ingeschreven 
en wel de heeren B. Bauhuys, teekenaar aan de Kon. 
Tapijtfabriek te Deventer, J . Loeber, boekbinder te Leiden 
en J . de Boer, decoratieschilder te Harlingen. 

Twee dames-leerlingen, ineju. M . Weerman en W. Loelf 
hebben met gunstig gevolg het examen tot het verkrijgen 
der acte lager teekenonderwijs afgelegd. 

De avondschool werd door 89 leerlingen bezocht, waar
onder 12 leerlingen, die overdag de lessen bijwonen. 

D E BERLIJNSCHE SCHILDERIJEN
T E N T O O N S T E L L I N G . 

E Academie voor Beeldende Kunsten te Berlijn 
heeft haar 200-jarig bestaan gevierd, de ten
toonstelling heeft een historische afdeeling, 
een overzicht gevende van de richting en het 
werken dezer hoogeschool; zelfs is deze ten

toonstelling ter viering van dit tweede eeuwfeest georganiseerd. 

Ondanks dit alles zullen de Berlijnsche professoren zelf 
erkennen, dat Berlijn tot nog toe in de beeldende kunst 
geen leidende metropool is, en zoolang ze altijd vreemde 
heeren blijft dienen, zal daarvan ook vooreerst niet veel komen. 

Van de dooden kan hier het meeste schoons gezegd 
worden, van C a r l F r i e d r i c h S c h i n k e l , architect, 
beeldhouwer en schilder, een universeel genie. Er ziju hier 
o. m. drie schilderijen van hem: een Grieksche stad en 
twee middeleeuwsche steden, 't Zijn architectonische schil
derijen, fantaisieën van een mensch, die de lijnen van wit 
marmeren tempels en tijnbogige, slanke cathedralen voelde 
als waren het verzen, als ware het muziek. 

Deze drie stukken geven niet een Grieksche en een 
middeleeuwsche stad, zooals ze waren, maar zooals hij in 
zijn droomen die zag liggen. De Grieksche — een ver 
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verschiet onder een blauw waas, als wel wndetnt om het 
loover na een lenteregen. En dan in de hoogte, op heuvelen, 
daar staan de reeksen witte marmerzuilen en liggen verre 
blanke paleizen. 

Rechts is dichterbij in 't groen een andere tempel met 
een breede vrij-trap en daarnevens heerlijke beeldengroepen, 
forsche temmers die steigerende rossen teugelen. Beneden in 
het dal, daar leeft het volk van kunstzinnige Grieken. 
Stoeten krijgslieden in glinsterende rustingen, worstelairs, 
diskus-werpers, een philosoof te midden van zijn leerlingen 
en dat alles woelend en oplevend in de zuivere lucht, in 
een sfeer van doorschijnend zilverlicht, in een rustige statige 
blijheid over zooveel verworven schoon. 

Over de middeleeuwsche steden hangt een donkere lucht, 
het zilveren wolkenspel van een zon in floersen van grijze 
glanswaterwazen. En daaronder de stad met haar massieve 
muren en de burchten der poorten, en binnen de muren, 
de huizen elk met een ander aanzien en toch allen van één 
periode met de markt middenin en .veel nauwe donkerte van 
straatjes eu steegjes en buurtjes. 

Doch boven dat lage leven, dat kleine leven der huisjes, 
die te hurken schijnen op den grond, die knielen, die dee
moedig zijn, daar rijst een gebed van lijnen, een gothische 
cathedraal met de twee spitse torens fijngesprankeld, recht 
opstrevend naar den hemel. 

En de spitsbogige ramen zoowel als het rozetraam van 
het middenstuk en de nisjes ter zijde, waarin de heiligen
beelden staan, allen teeder en slank van lijnen, lijnen die 
niet door een man maar door de witte, blanke handen van 
eeu non schijnen getrokken te zijn, een kerk als in de ver
rukking van een liefdezuster, die geknield ligt voor de 
heilige moedermaagd. 

Deze cathedralen zijn als geloofs-essences, de lijnen van 
deze gebouwen, smeeken en heffen de armen met de handen 
gevouwen en openen zich om het hoogere te outvangen: het 
is geen steen meer en geen bouwwerk, maar het zijn geloofs
droomhuizen zoo fijn en zoo verinnigd en zoo van het 
aardsche los, dat men hun roem niet in 't harde proza 
zeggen maar in een psalm zou willen uitzingen. 

Dau, naar die warme, beschuttende stad in die tijden van 
moeizaam leven maar met stut van Godsgeloof voor allen 
tot troost en bemoediging, trekt een stoet van middeleeuwsch 
volk op naar de hoofdpoort. Ridders te paard in 't staal 
met de witte en roode vederbossen van de helmeu wuivend 
en breed geschouderde herauten op klaroenen schallend en 
krijgsknechten te voet met breede hoeden en de lans scherp 
gepunt opwaarts; een kleurig gedoe van kleine wezentjes, 
tegen die hooge poort en nietig, onzienlijk tegen die cathe
dralen, zoo rijzig en zoo teeder en zoo van hooger leven 
doorbeefd, die geloofshuizen door God zelf geïnspireerd, 
welke al die menschen nu kleurrijk en sterk en krachtig 
zullen overleven; hecle generaties, tol de middeleeuw ge
storven is en andereu komen die vreemd en koud en hard 
om hen heen zullen gaan. 

En ook de nederige huisjes zullen sterven, langzaam aan; 
pronk- eu prachtgebouwen met veel lust om te genieten van 
de wereld, vol vernuft en beeldhouwwerk en overlading van 
gevel en kapitool vervangen ze; daar komen zwarte rook
pluimen die ellende-stoeten opstuwen uit steile fabriekstorens 

en er klinkt gebel op van trams die langs gladde rails 
glijden. 

En de menschen in zwarte kleeren, nauw om het lijf, 
leven zonder statie en zonder liefde, zonder geloof en zonder 
breedheid, met dorre geldverdienhoofden. 

Maar tusschen al die harde droefheden in, door die allen 
beneden onbegrepen, blijven zij staan, deze gothische cathe
dralen, vroom en rein en geloovig en onschuldig, met het 
zachte, wijze, berustende geluk van de door de wereld 
onbegrepenen, die zichzelf begrijpen. 

Schinkel aan het eind der vorige eeuw heeft nog eenmaal 
gevoeld en begrepen wat daar in de middeleeuwen verstierf; 
en toen als laatste wijding, daar zong hij de lijnen van 
deze geloofspaleizen. 

(Telegraaf) 

B E R I C H T E N . 

Ë H B V 

— Amsterdam. De gemeenteraad benoemde deze week 
den heer Mr. M . W. F. Treub, wethouder van P. W., tot 
hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit. 

Deze benoeming heeft zeker velen verrast. Van den heer 
Treub toch werden groote dingen verwacht: de jarenlang 
iu uitzicht gestelde reorganisatie van het departement van 
P. W . zou dezer dagen eindelijk werkelijkheid worden, de 
concessies voor water verzorging, telefoon, gaslicht enz., zijn 
of worden door de gemeente genaast, en te midden van al 
die besognes wordt de man, die de ziel en de drijfkracht 
van al deze ingrijpende maatregelen is, van zijn functie 
ontheven door denzelfden Raad, die met hem de verant
woordelijkheid voor al die zaken draagt, eu wiens eerste 
zorg nu zijn zal een geschikten opvolger te kiezen. Het is 
velen nog niet duidelijk, of met deze benoeming een afkeu
ring van het beleid des wethouders, dan wel een hulde 
aan zijn persoon bedoeld is. 

— Belangstellenden in de boekdrukkunst verwijzen wij 
naar het laatst verschenen nommer (48) van het Nieuwsblad 
voor den Boekhandel, waarin Mr. Ch. Enschedé een hoogst 
belangrijk artikel wijdt aan de „drukkerij van Johannes 
Elsevier in 1658." 

In het volgende nommer van gemeld vakblad wordt het. 
slot van dit met veel zaakkennis geschreven opstel opge
nomen. Hand. blad. 

— In den loop der volgende week zal te Groningen in 
het Museum voor Oudheden eene tentoonstelling van schil
derijen van Toorop worden georganiseerd. De heer Toorop 
zelf zal in verband daarmee eene lezing houden. 

Na de grensregeling. 
Sedert de grensregeling zijn onderscheidene aanvragen 

ingekomen om vergunning tot bouwen in gedeelten der 
gemeente, die vóór 1 Mei jl. buiten hare grenzen vielen* 

De Algemeene politie verordening is, ook wat aangaat 
de bepalingen betreffende het bouwen, op de geheele 
gemeente in haar tegenwoordigen omvang toepasselijk. 

Deze toepasselijkheid brengt in de practijk moeilijkheden 
mede. 

B. en W. stellen daarom voor, in afwachting van de 
geheele herziening der algemeene politieverordening, welke 
nog dit jaar zal plaats hebben en waarbij eene definitieve 
regeling — wanneer de feitelijke toestand meer in bijzon
derheden bekend zal zijn — zal kunnen volgen, als voor-
loopigen maatregel te nemen het besluit, dat in bijzondere 
gevallen door B. en VV. verlof kan gegeven worden van de 
Alg. Politicverordening af te wijken. 

ORGAAN V H GENOOTSCHAP 
JRC HITECTURA ET AMICITIA 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T & . Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E : W. KROMHOUT CZN., II. G. JANSEN, M . DE JONGH, 
JOS. T H . J . CUIJPERS EN C. W. N I j n O F F . 

BIJDRAGEN VOOR HET BI,AD T E ZENDEN A A N D E N HEER 
II. G. JANSEN, V A N E E G I 1 E N S T R A A T N". 1 TE AMSTERDAM E N ALLES, 
WAT DE ADMINISTRATIE V A N H E T GENOOTSCHAP BETREFT, A A N 
DEN ISTKX SECRETARIS, A M E R I C A N - H O T E L TB AMSTERDAM. 

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

GENOOTSCHAP. 

lo. In herinnering wordt gebracht, dat de tijd van in
levering voor de antwoorden op de schetsprijsvragen van 
een „Ontwerp van een bilcon" en eeu „Ontwerp van den 
houten hoofdbaluster eener vrijstaande trap" is bepaald op 
Maandag 29 Juni a.s., uiterlijk des middags ten 12 ure. 

2o. Aan H.H. Leden, die op dc aanstaande vergaderingen 
een spreekbeurt wenschen te vervullen of kunstbeschouwing 
te houden, wordt beleefd verzocht hiervan opgave te doen 
aan den Isten Secretaris voor den Isten September a.s. 

2o. Aan H . H . gegadigden wordt ter kennis gebracht, dat 
zij die met 1 Juli a.s. lid van het Genootschap A. et A. 
wenschen te worden, slechts de volgende contributiën be
talen : gewone leden f 0', vermeerderd met f 3 entreegeld, 
buitenleden en aspirantleden f 4 zonder entreegeld. 

Namens het Bestuur, 
De Isle Secretaris w. n. 

A. H . ZINSMEISTER. 

HET O U D E POORTJE OP DEN 

HEILIGEN W E G T E A M S T E R D A M . 

LNGBN tijd heeft een schutting den voorbij
gangers belet te zien, wat met den toegang 
tot het nieuwe Badhuis geschiedde, tot zij 
thans ontbloot en iu haar veranderde functie 
voor elkeen zichtbaar is. 

Dat het gebouw, waartoe deze poort den toegang vormde, 
een geheel andere strekking heeft, dan het vorige, nu ge
sloopte, is eiken Amsterdammer hekend. Geen gevangenis 
nicer als vroeger, doch een badhuis is op deze plaats verrezen. 

HET ORGAAN MET 
FRANCO TOEGEZON-

VOORWAARDEN V A N HET LIDMAATSCHAP: 
TECHNISCH GEDEELTE WORDT WEKELIJKS 
DEN A A N A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L I J K -
SC1IH CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N 10.— 
„ BUITENLEDEN E N ASPIRANT L E D E N » 7.50 

Hoe dit badhuis er uitziet, is ons nog onbekend. Ver
moedelijk zullen wij in de gelegenheid worden gesteld hierop 
terug te komen, om er een nadere beschrijving van te geven 

Het poortje echter, publiek domein als het altijd geweest 
is, staat er nog gelukkigerwijze steeds iu zijn oude pracht. 
Weinige poorten toch in ons aau Oud-Hollandsche poorten 
zoo rijk vaderland, bezitten die hooge artistieke verdienste 
en schitterende decoratieve sculptuurwerken, waarop deze 
bogen kan. We wijzen slechts op het leeuwenfrics en de 
drie bekroningsfiguren, die met het geheel zoo mooi samen
werken. 

De beteekeuis van deze sculptuurwerken is thans niet 
meer van toepassing gebleven op het gebouw daarachter, of 
zou men gelijkenis kunnen zien tusschen de te temmen 
gevangenen van voorheen en de vrijwillige slachtoffers van 
de moderne waterkuur-mode ? 

Het poortje dan is hetzelfde gebleven, slechts zijn er hier 
en daar eenige nieuwe zandsteenstukken ingezet, ten einde 
de doken voor het nieuwe ijzeren hek te houden, dat men 
gemeend heeft daarin te moeten aanbrengen, tot sluiting 
van deu toegang. Deze nieuwe stukken schreeuwen nog, zijn 
echter beter geplaatst en bewerkt dan vroegere restauraties, 
die herkenbaar zijn aan diverse stukjes zandsteen, als stukjes 
in een opgelapte broek, daarin aangebracht. Tevens schijnt 
het ons toe, dat de basis vau hardsteen is vernieuwd ge
worden, hetgeen ons een goeden dunk geeft van den grooten 
toeloop, welke de directie of de architecten verwachten. 

Waar vroeger een eenvoudige houten deur de poort 
afsloot, is thans een zeer eenvoudig ijzeren hek geplaatst, 
dat wel ietwat . . vreemd doet in deze mooie omgeving. 
We hebben niets tegen een hek in het algemeen, doch 
waarom niet een mooier, stijlvoller hek daarin geplaatst in 
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stede van het met zijne architectonische omlijsting zoo dis
harmonieerend ding, dat er nu aangehangen is ? 

Laat eenvoud de leus geweest zijn, het zij zoo, maar 
waarom 't in zijne eenvoudigheid niet karakteristiek gemaakt, 
meer passend bij hetgeen stond, meer iu overeenstemming 
met de knapheid van de poortcompositie? Ware een een
voudige deur gemaakt, zoo zou deze het voordeel tevens 
gehad hebben, van het gezicht te beletten naar den over
dekten toegang tot het eigenlijke badhuis. Want ook deze 
toegang is niet zeer mooi uitgevallen, hetgeen ons verwon
dert van de architecten, die in sommige hunner bouwwer
ken toch degelijk getoond hebben, smaak te bezitten en 
beter te kunnen. 

I N G E Z O N D E N . 

Salvo meliore. 
Het artikel in Architectura van 20 Juni 1896 met het 

opschrift //Revolutiebouw te Rotterdam/' geeft schijnbaar 
de opvatting der architecten in Rotterdam weer. 

Zich aansluitende bij hen, die geen heil verwachten van een 
verplicht examen, omreden het zeer zeker den revolutiebouw 
niet zal ontwapenen, kan ondergeteekende ook niet ongeduldig 
naar de invoering van het examen uitzien. 

Voor de bouwkunst en hare zusterkunsten is veeleer ver
betering te verwachten door hoogere nationale kultuuront-
wikkeling. waarmede ook waardeering van de bouwkunst 
zal samengaan en het thans aangebodene grootendeels wordt 
verdreven door de overal kiemende zucht en naijver om 
bij voorkeur te midden van de werken der bouwkunstenaars 
te leven. 

Rotterdam, 21 Juni 1896. 
ANTON VAN OE SANDI. 

Eeu lid van onze redactie schrijft naar aanleiding van bet 
bovenstaande het volgende: 

Dc kwestie //Revolutiebouw" wordt in den laatsten tijd 
allerwege op het tapijt gebracht. Geen vakblad, dat thans niet 
eenige regels wijdt aan bare verschijnselen. Na eenige jaren 
van rust — vermoeienis waarschijnlijk na vergeefsch atta
queeren — wordt weder op den revolutiebouw gehamerd als op 
iets dat men wèghamereu wil, zonder te bedenken dat het 
als een aambeeld is, dat zich hameren laat, zonder iets 
toetegeveu, wijl het des aambcelds is, gehamerd te worden. 

De revolutiebouw is nu eenmaal een ziekelijke uitwas 
van het opgeblazen lichaam, dat zich stad in uitbreiding 
noemt en noch verplichte examens, noch //hoogere nationale 
kultuuroutwikkeling," zooals de inzender het noemt zullen 
daaraan iets kunnen verbeteren. „Aux grands maux, les 
graudes remèdes !" Alleen drakonischc maatregelen kunnen 
o.i. eene verandering ten goede uitrichten, in afwachting van 
de goede tijden, dat de nationale beschaving zulk een hoog 
standpunt zal bereikt hebben, dat het publick uit pure be
schaving zich reeds afwendt van de individuen, die te zaraen 
den revolutiebouw persouifieeren. Maar iu afwachting van 
dien goeden tijd, die nog zeer ver weg ligt, ware het toch 
reeds wenschelijk een imperieus lia't te gebieden aau dat 
onedele bouwersgild der buitenwijken, die al bouwende en 
speculeerende en hypothekeerende, onze steden meer en meer 
bederven en voortgaan het aan schijn gewende menschdoin 
hunne bestucadoorde meuschenkotteu aan te bieden. 

Dit allereerst naar onze inccning, dan op de 2de lijn de 
verplichte examens om eindelijk en gelijktijdig te trachten 
den gelukzaligen tijd te naderen dier algemeen hoogere kuituur, 
waarin vanzelf de revolutiebouw niet meer bekend zal zijn, 
en de maatregelen daartegen al hunne waarde zullen verloren 
hebben. 

Het eerste zij der wetgevende macht opgedragen, het 
tweede der vereenigingen van Bouwkunst, het laatste aan 
elk individu afzonderlijk. 

Kunst en constructie vereenigd geeft Bouwkunst. Waar 
in eenig bouwwerk geen spoor van kunst aanwezig is, zal 
ook de constructie öf niet juist, bf onbegrepen bf slordig 
zijn, en omgekeerd zal in elk slecht geconstrueerd gebouw 
geen sprake kunnen zijn van kunst. 

De verheffing van het (bouw)kunstbegrip bij alles wat 
bouwen heet zou ondernomen kunnen worden en wordt 
reeds ondernomen bij hen, die later geroepen zullen worden 
het bouwers-bedrijf van het tegenwoordige geslacht voort te 
zetten. 

Het beteugelen echter van die treurige nonchalance bij het 
bouwen, waarvan de nieuwe wijken maar al te dikwijls voor
beelden geven, is de taak der overheid, zooals men zich de 
overheid tegenwoordig denkt. Daar staan menschenleveus op 
het spel, daar moet dus door gepaste verordeningen meer 
voorkomen worden, dan gestraft, wanneer reeds een ongeluk 
zich heeft voorgedaan. 

Wij willen hier bijvoegen dat elk individu voor zich 
tot plicht heeft zooveel kennis te hebben van en gezicht 
te hebben op constructie, dat hij — vóór het huren eener 
woning, — overtuigd zij van hare soliditeit. In vroeger tijd, 
toen de overheid nog niet zoo alomvattend was, zal dit wel 
algemeen zoo geweest zijn. Thans echter vertrouwt men op 
diezelfde overheid, die een afzonderlijken dienst heeft ingesteld 
voor het toezicht op gebouwen, etc. Waar dus heden, in 
tegenstelling van vroeger, de overheid er voor waken wil, 
— waardoor het individu eeuigermate gedechargeerd wordt — 
moet ook dat bouwtoezicht ernstig zijn en niet beperkt blij
ven bij het goedkeuren van constructies op teekening, maar 
ook iu uitvoering, en moet ook hen, die met dat bouwtoe
zicht belast zijn, de noodige macht gegeven worden, om den 
slechten bouwers eene vergunning tot bouwen te weigeren. 

Indien dit bouwtoezicht door mannen werd uitgeoefend, 
die de hierboven gegeven definitie van bouwkunst begrepen 
en toepasten, zoude aan revolutiebouw reeds spoedig een 
knak gegeven worden. 

Een verplicht examen of lidmaatschap van een architecten-
bond, waarbij het examen-principe werd geadopteerd, zou 
een goede stap voorwaarts zijn om den kuudigen bouw
meesters een distinctief te verleenen boven de massa bouwers 
die zich heel gewoon architect noemen, zouder van de een
voudigste begrippen van het architect-zijn eenige notie te 
hebben. 

Het is met het architectschap als met het professorschap: 
beiden ziju onbegrensd, met de merkwaardige overeeukomst 
dat iu beide rubrieken jongleurs en zeer goede biljarters 
voorkomen. Wij behoeven op de wcnschelijkheid van een 
examen — in welken vorm dit ook gegoten wordt — niet 
te insisteeren, men leze daartoe de stukken, die 'n drietal 
jaren geleden hierover door verschillende architecten ge
schreven zijn over «de vrije uitoefening van het architecten-
bedrijf." 

Deze examen-kwestie, eenmaal bevredigend opgelost en 
toegepast, zou op den langen duur wèl invloed uitoefenen 
op het geheele bouwers-wezen, maar vooral dan, wanneer 
ook van overheidswege de maatregelen genomen werden, die 
wij hierboven slechts aanstipten. Doch waar we hier speciaal 
den revolutiebouw bespreken, waaraan architecten in het 
algemeen part noch deel hebben, zijn ingrijpender maatregelen 
gewenscht en noodig, die niet het architecten-corps raken, 
noch hen onder de bouwers, die nog gaarne aanspraak maken 
op solide-bouwen, doch dat eigenaardige groepje mannen, 
die men in elke groote stad vindt, die van de eerste levens
behoefte : het wonen een fiuancieele operatie maken, en het 
ook slechts als zoodanig beschouwen. Reeds is een groote 

groep van slechte metselaars en timmerlieden, indirect door 
deze speculanten opgekweekt, die, evenveel verdienend als 
dc goeden, het geheele Ambachtsgild dientengevolge met een 
niet te loochenen onverschilligheid doortrekt, waaronder elk 
ambacht, als vak, te lijden heeft. 

De gevolgen van dien revolutiebouw zijn dus verstrekkend : 
ontstaan door onze maatschappelijke toestanden, bezit hij 
buitendien de kracht in zijn terugslag deze toestanden te 
verergeren. Hij is niet als eene plaatselijke ziekte, die uit
razen moet, doch als eene, die om zich heen grijpt en het 
geheele lichaam doet lijden. 

Het schijn leven dezer eeuw werkt tot dit alles mede, 
indien het. niet een der oorzaken geweest is van deze toe
standen. Schijn in de wijze van leven, schijn in de voorwerpen 
van onzen smaak, schijn iu alles, ook schijn in onze woning 
en in de constructie en vormen daarvan. Wat zou er reeds 
veel gewonnen zijn, indien men zich afkeerde van het be
mantelen van alle constructies, indien men als vroeger smaak 
kon vinden in de eenvoudige zichtbare balklagen, indien geen 
schijn-consoles de gebrekkige constructie van balkons 
behoefde te bedekken ? Wanneer geen gips meer voor plafonds 
gebruikt werd en de bewoner de dikte der balken zien kon, 
vuór hij de woning huurt ? Zou eene meer gezonde en lo
gische en ware opvatting der dingen misschien niet de beste 
verordening zijn tegen den revolutiebouw ? 

In afwachting echter van den tijd, dat deze vereenvou
diging in de opvattingen algemeener wordt, hetgeen door 
meerdere ontwikkeling zal worden bereikt, maar eveneens 
door andere oorzaken kan worden verhaast, is het noodzakelijk 
dat de overheid tusscheubeide trede, en door practische 
hervormingen in het bouwtoezichtwezen den echten revolutie
bouw tegengaat. 

,/ARTI E T A M I C H T A E . " 

AN het heden verschenen jaarverslag over 1895 
van de Maatschappij „Arti et Amicitiae" te 
Amsterdam is het volgende ontleend. 

Het ledental bedroeg op 1 Jan. 1805, 72 
eereleden, 322 kunstenaarsleden en 316 kunst

lievende leden, totaal 710. Tot eerelid werd benoemd de 
beer Adolf Menzel te Berlijn, en voorts werden aangenomen 
6 stemhebbende leden, 27 gewone leden, 24 kunst
lievende leden. 

Afgevoerd moesten worden het eerelid D. Franken Dzn., 
wegens bedanken, en ten gevolge van overlijden twee eere— 
leden: de heeren J . F . Portaels en dr. D. de Haan, 2 
stemhebbende leden, 5 buitenleden, 2 gewone leden en 10 
kunstlievende leden. 

Om verschillende redenen bedankten 51 leden. Als con— 
tribueereude leden stonden op uit. Dec. 689 leden inge
schreven. 

Bijzondere me'diug maakt het verslag van het afsterven 
van den heer Cunaeus, die jaren lang zeer verdienstelijk 
w:is als bestuurslid. 

Het bestuur voor 1895 bestond uit de heeren C. IJ. D a k e, 
3 - H . W i j s m u l l e r , G e r a r d M u l l e r , H . W . 
J a n s e n , en F e r d. G . W. 01 d e w e 11. Over de stich-
t l n g : „het Fonds voor weduwen en weezen van kunstenaars," 
Zogt het verslag het vo'gende: 

Het bestuur voor 1895 bestond uit de heeren G e r a r d 
M u l l e r , voorzitter; H . A. S a n g s t e r , penningmeester; 
P > P. B e r 1 a g e H z n., E . 8. W i t k a m p S r. en B a r t 

T- H o v e , secretaris. 

Het bedrag der uitkeering over 1895 is gesteld op f 210, 
het aantal uitkeeringen bedroeg 50, waarvan 47 geheele 
ad ƒ 210 en drie gedeeltelijke. Aan geschenken en legaten 
werd ontvangen een bedrag van f 645 -)- f 970.20 bijdrage 
der maatschappij volgens art. 10 der wet: dus een totaal 
bedrag van / 1615.20. 

Van mevr. de wed. G . Postma te Haarlem was een 
schrijven ingekomen, waarin zij meldde voorloopig afstand te 
doen van de jaarlijksche uitkeering. 

Er werdeu in de kunstzalen zes tentoonstellingen gehouden; 
de najaarstentoonstelling verviel uithoofde der gehouden 
stedelijke expositie. Het nadeelig saldo van de exploitatie 
der kunstzalen bedroeg /497.14J ; 4432 betalende bezoekers 
bezochten de exposities, 102 kunstwerken werden verkocht. 

Er werden twee kunstbeschouwingen gehouden, de cir-
culeerende portefeuille bevatte eeu 60 tal kunstwerken en 
werd op 18 plaatsen tentoongesteld; 14 teekeningen werden 
verkocht. De „Zaterdagavonden'' hadden weer veel succes, 
buitendien werden biljart-concourseu, een domino- en een 
whist-concours georganiseerd. 

De heer E . S. Witkamp Jr. werd als bibliothecaris 
herkozen. Verscheiden werken werden door schenking of 
aankoop aan de bibliotheek toegevoegd. In 1895 werd in 
München een Hollandsche afdeeling van teekeningen in 
zwart en wit georganiseerd, terwijl tevens een afdeeling voor 
de in 1895/96 te Dresden te houden expositie werd bijeen 
gebracht. De „Vereeniging tot bevordering van beeldende 
kunsten" ging, na jaren lang in kwijnenden toestand 
verkeerd te hebben, flink vooruit. 

Dank wordt vooral gebracht aau de correspondenten, die 
met grooten ijver de belangen dezer nuttige instelling hebben 
behartigd. Het aantal correspondentschappen, in 1894 van 
196 tot 265 gebracht, steeg in den loop van '95 tot 281; 
in het geheel werden 31 nieuwe correspondentschappen 
gevestigd. 

In 1894 werdeu geplaatst 3985 loten. Iu 1895 moesten 
om diverse redenen afgevoerd en voorloopig buiten be
schouwing gelaten worden een aantal van 539, zoodat van 
het vorige jaar 3446 loten overbleven. Over 1895 werden 
4525 loten geplaatst, een vermeerdering derhalve van 1079. 
Door de commissarissen van aankoop werden aangekocht 65 
kunstwerken, welke als prijzen werden beschikbaar gesteld. 

De verloting had plaats den 27n Dec. ten overstaan van 
notaris J . G. Pouw Jr.; als premie dient een plaatwerk 
met een 12-tal reproduction naar schilderijen uit de beroemde 
verzameling van den heer H . W . Mesdag. 

De rekening en verantwoording, door den penningmeester, 
den heer H . W. Jansen, ingezonden, werd door de commissie 
van onderzoek goedgekeurd. 

De inkomsten van het Willink van Collenfonds werdeu 
over 1895 besteed lo. tot het geveu vau diverse tegemoet
komingen aan de heeren N . W. Jungmann, F. G. Koster 
en K . van Leeuwen, en 2o. tot het aankoopen van de 
schilderij „Maannacht," van M. W. v. d. Valk, welke 
schilderij in eigendom Arti is overgedragen. 

Behalve de verplichte uitkeering van het Dnvidsfonds 
voor vruchtgenot, werden de inkomsten van dit fonds, dat 
helaas in de lange jaren vau zijn bestaan geene vermeerdering 
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heeft ondergaan, besteed tot het geven van een tegemoet
koming aan den heer P. Egmoud. Aan het eind van het 
verslag wordt melding gemaakt van den heer C. W. G . 
Stumpll', die in April op de meest eervolle wijze en onder 
dankbetuiging als le administrateur der m.aatschappij werd 
ontslagen. In zijn plaats werd benoemd de heer W. J . 
de Grebber. 

In December 1895 werd het aftredende bestuur in zijn 
geheel herkozen en werden de verschillende funtiën door 
de titularissen aanvaard. 

F A B R I E K S - E N H A N D W E R K S -

NIJ VERHEID. 

E 15ste algemeene vergadering der Vereeniging 
tot Bevordering van Eabrieks- en Handwerks-
nij verheid in Nederland zal, gelijk reeds 
vroeger kortelijk gemeld, gehouden worden 
te Wageningen op Woensdag 15 en Donderdag 

16 Juli. Onder de punten van behandeling komt het volgende 
voor : 

Benoeming eener commissie tot beoordeeling der voor
drachten tot het uitreiken van vereerende getuigschriften en 
medailles aan werklieden. 

Benoeming van leden van het hoofdbestuur. Volgens 
rooster treden af de heeren: C. J . J . Schmitz, P. L . C. de 
Charro en P. du Rieu Fzn, terwijl door bedanken iu den 
loop des jaars is afgetreden: Jhr. mr. J . A. Stoop. Het 
hoofdbestuur draagt voor : Voor den heer P. L . C. ds Charro 
(niet herkiesbaar) de heeren: L . Ybey, M . M . Couvée Jr. 
en A. E. Steens. 

Voor den heer P. du Rieu Fzn. (niet herkiesbaar) de 
heeren : J urriaan Kok, S. W. v. d. Noorda, G . Barger en 
voor den heer jhr. mr. J . A. Stoop de heeren : mr. A. vau 
Gijn, mr. M. de Pinto en mr. A. F . A. Leesberg. De 
afdeeling Amsterdam draagt voor, voor den heer C. J . J . 
Schmitz, (niet herkiesbaar) de heeren J . D. Laudré, J . L . 
Bienfait cn Jl . E . Jonker. 

Mededeelingen van het hoofdbestuur omtrent onderhande
lingen met de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 
van Nijverheid over eene fusie van de „Vereeniging" met 
de „Maatschappij." 

Voorstel van het hoofdbestuur om gemachtigd te worden 
tot het nemen van de noodige maatregelen voor de reproductie 
van het met den eersten prijs bekroond model voor een 
vereerend getuigschrift. 

Voorstel van het hoofdbestuur tot ondersteuning der uit
gifte van eene practische handleiding voor den ambachtsman. 

Voorstel van het hoofdbestuur om te ondersteunen de 
motie in zake pensionneering van werklieden, uitgebracht 
door de afdeeling Arasterdam van de vereeniging „Boaz." 

Voorstel van het hoofdbestuur ten aanzien van de beleg
ging van het reservefonds der Vereeniging. 

Voorstel van het hoofdbestuur tot wetswijziging. 
Over verschillende onderwerpen die verder op de vergade

ring zullen behandeld worden, zijn rapporten uitgebracht 
over het belang van wereldtentoonstellingen voor de nijverheid 
en hare beoefenaars ; over het uitgeven van een goed adres
boek van fabrikanten en industrieelen in ous land; over 

eene loonsregeling bij aanbestedingen ; over de voorschriften 
in bestekken van den rijkswaterstaat over baksteen; over 
stukwerk in fabrieken eu werkplaatsen; over boeten of 
kortingen op het loon in fabrieken en werkplaatsen ; over 
het opnemen in de voorwaarden van bestekken en concessiën 
van bepalingen omtrent de behandeling van menschen en 
dieren; over den invloed van den speculatiebouw in onze 
groote steden op bouwkunst, bouwvakken en werklieden > 
over de inr'chting door rijk of gemeenten van laboratoria 
tot onderzoek ook voor on- en minvermogenden van voedings
middelen en andere artikelen van dagelijksch gebruik. 

ET gedenkteeken op den Kyffhiiuser-berg, dat 
den 18n dezer plechtig onthuld werd, is 
een groot gebouw, 81 meter hoog, een toren 
in obeliskvorm, omgeven door verscheidene 

terrassen. Aan den voet van den toren ziet men in 
een nis het beeld (in zittende houding) van Keizer 
Frederik I, Barbarossa, die, volgens de volkssage, in den 
K\-lt'hiiuser-berg sliep, om eenmaal weer te ontwaken en 
Duitschland's eenheid te herstellen. Daarboven, op een hoog 
voetstuk, staat het ruiterstandbeeld van den hersteller van 
Duitschland's eenheid. Keizer Wilhelm I, met eeu oud-
Germaansch krijgsman en den genius der Historie, die den 
Keizer een lauwerkrans aanbiedt. 

De toren, welks binnenste een Gedenk-Halle vormt, is 
bekroond met een groote keizerskroon. 

Zoo staat daar het nieuwe monument der herstelling 
van het Duitsche Rijk, ver in den omtrek zichtbaar, op 
den top van den 186 meter hoogen berg, bij de overblijf
selen van de Kyü'hiiuser burcht, het oude verblijf der 
Hohenstaufeu. 

Het gedenkteeken is in zijn geheel het werk van den 
Berlijnschen architect Bruno Schmitz. Barbarossa is het 
werk van den beeldhouwer R. Geiger, te Berlijn, en Keizer 
Wilhelm van Prof. Hundrieser, te Charlottenburg. 

B E R I C H T E N . 

— De vorige week waren we niet in de gelegenheid 
onze lezers opmerkzaam te maken, op de teekeningen welke 
bij de firma Sinkel aan het Damrak ziju tentoongesteld. 
Deze teekeningen stelden deelen voor van het groote res
tauratiewerk aan het kasteel te Haer ouder Vleuten en waren 
van de hand van den heer v. d. Pavert, die blijken geeft 
een zeer goede teekenaar te zijn en uitnemend de uitmun
tende composities van den heer Cuypers weet aanschouwelijk 
te maken. 

— Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsclu 
Zaken is bij de in 1890 te houden eind-examens der Rijks-
normaalschool voor teekenonderwijzers, alsmede bij de theo-
rethische en eind-examens der Rijks-school voor kunstnijver
heid, aangewezen als deskundige jhr. B. W. F. van Riemsdijk, 
directeur van het Nederlandsch Museum, en tot plaatsvervan
gend deskundige de heer N . van der Way, hoogleeraar aan 
de Rijks-academie van Beeldende Kunsten hier. 
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R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., II. G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S E N C. W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B I A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
H . G . J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N°. 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K -
S C H E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N / 12.— 

„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N „ 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N » 7.5fj 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

1°. Als adspirantlid van het genootschap is toegetreden 
de heer J . van Wijngaarden. 

2°. Op de schetsprijsvraag van een „Ontwerp van een 
balcon" zijn drie antwoorden ingekomen onder de volgende 
motto's: 

1°. Baksteen. 
2°. Vooruit. 
3°. Steen. 

Op die van een „Ontwerp van den houten hoofdbaluster 
eener vrijstaande trap" zijn twee antwoorden ingekomen 
onder de motto's: 

1°. In vrijen tijd. 
2°. Pakkum. 

3°. Iu herinnering wordt gebracht dat van de uitgeschre
ven schetsprijsvragen nog loopende zijn een „Ontwerp eener 
versiering in tegels" eu een „Ontwerp voor de beëindiging 
van een vijfgaats-schoorsteen. 

Tijd van inlevering: 31 Augustus a.s. 
4°. Ter kennis van H . H . Leden wordt gebracht, dat de 

5de en 6de aflevering van den Oden jaargang van ul)e 
Architect" verzonden is. 

Namens het Bestuur, 
Be \ste Secretaris w. n. 

A. H . ZINSMEISTER. 

G E M E E N T E L I J K E SCHOON-
HEIDSZIN. 

ET verbazing zag menig Amsterdammer de eerste 
telephoonpalen verrijzen, nadat hij bijna in 
den waan was gebracht dat alle leidingen 
ondergrondsch zouden aangelegd worden. 

Na de kortstondige regens der laatste dagen, 
schijnt de grond een groeikracht gekregen te hebben, die 

deze palen als onkruid doet opschieten, overal stuit het oog 
op palen eu een gelukkig plekje is het in onze stad gewor
den, waar men deze onooglijke staken niet ziet. 

Toen de stad overal doorwocld werd voor de grondlcidin-
gen, wenschte men elkander geluk om de praktische manier 
waarop de gemeente aan het werk toog, geen rekken meer, 
geen zichtbare draden, die 's winters breken onder den last 
van ijzel en sneeuw, en vooral geen palen meer, die, hoe 
weinig ook in aantal in vergelijking van thans, toch reeds 
te veel waren in ieders oogen, waar men blijkbaar alles 
ondergrondsch kon aanleggen. 

Wel zag men een gebouw verrijzen aan de Raadhuisstraat, 
dat met alle Bouwkunst den spot dreef, doch men was er reeds 
aan gewoon geraakt, de gebouwen stiefmoederlijk te zien be
handeld. Waar geen architect de leiding heeft, maar een 
commissie van bijstand van zg. practische mannen, waarvan 
in waarheid hoogstens twee voor deskundigen mogen doorgaan, 
doch die deskundigheid voornamelijk toonen in het pécuniaire 
gedeelte van hunnen bijstand, daar mag men het hoogstens 
betreuren, dat deze toestand zoo is en niet anders, maar in 
den grond haalt men de schouders op voor zooveel onver
schilligheid ! 

Wat zien we echter nu ? Dat overal en meer en hooger 
dan vroeger deze telephoonpalen op onze straten en pleinen 
worden opgericht, dat de meeste openbare gebouwen met 
onooglijke rekken worden ontsierd. 

„Welk een dilettanten rommel zijn die afschuwlijke, 
topzware palen," zegt o. n. de „van dag tot dag" schrijver 
in het Handelsblad. „Als ze het houden bij winterstormen 
„geschiedt er een mirakel. Ze zijn onoogelijk en overbodig. 
„We hebben de telephoondraden onder den grond of over 
„de huizen gespannen gezien in al de steden welke wij bezocht 
„hebben. Is er één enkele paal volstrekt noodig, dan wordt 
„hij op de minst hinderlijke wijze aangebracht, gelijk de 
„Telephoon-Maatschappij hier dan ook deed. 

„Maar nu is er een nieuwe theorie op de meest onhandige 
„manier toegepast. Vernield is het kapitaal van den eersten 
„aanleg. De lange vogelverschrikkers en huizenbedreigers 
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„waren alleen noodig ora de leiding, die langs de daken loopt 
„te kunnen overtoppen. 

„En als straks in het spel dat de stad speelt de wet
houder ontijdig gaat roqueeren met den professor, dan 
„moeten wij, arme pionnen, het gelag betalen. 

„Waaruit alweer blijkt dat iets in theorie nog zoo kwaad 
„niet kan zijn, maar dat steeds een practisch man van zakeu 
„onontbeerlijk is om een theorie — hoe goed ook — ten 
„uitvoer te brengen! 

„Nu toornen we geheel onmachtig tegen den gemeente-
„monopolist en eiken dag klimt onze verbittering, a's we 
„gaan langs die nakende, rauwe galgpalen op de Heerengracht, 
„die spichtige, schrale Trcub-stokken, die niet paalvast staan 
„maar bij stormwind buigen onder hun bovenlast, langs die 
„uit hun kracht gegroeide sta-in-den-wegs, die als uitroepings 
„teekens staan langs de statige zeventieude-eeuwsche huizen 
„der oude stad, als uitroepingsteckens over het geduld van 
„alle inwoners, die hun schoone, schilderachtige stad lief
hebben." 

Deze charge van den »van dag tot dag" schrijver is waar
lijk niet overdreven. 

Waar het régime der Gemeente-exploitatie zich zóó inwijdt, 
li^t de vrees voor de band dat straks dit gemis aan schoon
heidszin tot nog schromelijker dingen zal aanleiding geven, 
als ook de gasfabrieken zullen zijn overgenomen en begon
nen wordt aan de nieuwe werken der waterleiding en de 
lijnen der A. O. M zullen genaast zijn. Hoe dan onze 
stad nog meer ontsierd zal worden, door allerlei utili-
teits-opstallcn, die nooit aan een concessionaris zouden toe
gestaan worden, doch waartoe men zich bij eigen exploitatie 
dier werken gerechtigd schijnt te achten, zal te bezien staan. 

Wij blijven buiten de politiek van onzen gemeenteraad 
en welke kleur ook de, domineerende zij, het laat ons van 
een artistiek standpunt volmaakt koud. Maar van elke po
litiek mag men respect eischen voor het scho jii onzer stad ; 
geen enkele politieke richting schrijft in haar program stads-
ontsiering. En voor dit feit staan we nu, zonder dat in den 
Raad nog één woord tegen gesproken is. Niet alleen zijn 
die palen, zoowel de houten als de ijzeren, eeu ergernis, 
maar ook de rekken waarmede alle belangrijke gebouwen 
zoo opzichtig bezet worden en waarvan zelfs gebouwen als 
de Muiderpoort niet verschoond blijven. Daar is men thans 
bezi" over de ronde schilden van het koepeldak, als eene 
arceering van boven naar beneden, bouten leggers ter beves
tiging der porseleinen potjes te construeeren. 

Gelukkig heeft men ingezien, dat de eigenlijke rekken 
hier afschuwelijk zouden staan, maar wat eene vertooning 
moet bet maken, als alle draden gespannen zijn, de Muider
poort daar als een groote spinnekop te zien hangen aan zijn 
net ? In onze gedachte zien we, den koepel reeds zweven, als 
een deksel van den romp gelicht door den bundel draden, 
terwijl de jeugd onder de poort doorgaat zingende : 

Hop maar Janneke, 
Hop maar Janneke, 

Laat het koepeltje dansen. 
Als alles voltooid is en in functie gesteld, wanneer de 

telephoon behoorlijk marcheert, zal op dit alles niet meer 
gelet worden, denken de leiders dezer ontsierings-manie mis
schien ? Vermoedelijk wel, maar jammer is het dat het 
Bestuur van de grootste stad in Nederland niet als het
zelfde college van de grootste stad in België, vaste denk
beelden heeft omtrent „1'csthétique de la rue," omtrent den 
beschavenden invloed van uiterlijke schoonheid op de massa 
en op elk individu afzonderlijk. 

Jammer is het, dat het, Bestuur onzer stad de bevolking 
als voorgaat in wandalisme, waardoor het later in anderen 
vorm zal moeten oogsten, wat het thans zaait. Want hoe 
moeilijk zal het later vallen respect te eischen van de be
volking, voor de stadsverfraaiingen, plantsoenenaanleg, fon
teinen, openbare gebouwen, beeldhouwwerken enz., wanneer 

men zelf voorgegaau is die bevolking in haren meest primi
tieven schoonheidszin te kwetsen, door aan hare monumenten 
te raken, en de straten zóó te ontsieren als men thans doet ? 

I N G E Z O N D E N . 

E E N E OPROEPING VOOR D E N 

DIENST DER P U B L I E K E WER

K E N T E A M S T E R D A M . 

u met den lsten Juli in dienst te treden, werd 
één week vóór dien datum eene oproeping in 
het JV. t». (I. Dag — eu misschien ook in 
andere bladen — geplaatst, waarin voor den 
dienst der P. W. gevraagd werden : 

5 teekenaars-klerken 1ste klasse, 1 teekenaar-klerk 2de 
klasse, 1 opzichter (scheepstimmerman 2de kl.) en een op
zichter voor den tijd van 6 maanden (uitvoering brugwerken). 

De bezoldigingen bedroegen resp. ƒ 500—800, ƒ 000— 
1100 en van den tijdelijkcn opzichter ƒ 2 5 's weeks. 

De vereischten waren, wat de teekenaars-klerken betreft: 
a. leeftijd van niet hooger dan 23 jaren, b. goed teckenen 
en schrijven, c. diploma van het eind examen der H. B. S. 
met 5 of 3 jarigen cursus, of van een ambachtsschool ofwel 
het bewijs, te zijn werkzaam geweest op het bureau van een 
Ingenieur of Architect. Gegadigden moesten hunne stukken 
ten spoedigste (niet persoonlijk) inzenden aau deu Directeur 
der Publieke Werken. 

Ik vraag u verlof deze advertentie in uw blad te bespreken, 
wijl dat kleine stukske druk een eigenaardig beeld geeft van 
de thaus aan P. W. 'geldende opvattingen. 

Vooreerst springt het in het oog, hoe weinig lijd den 
sollicitanten gegeven werd, om zich behoorlijk op de hoogte 
te stellen van den werkkring waarnaar zij dongen ; iets, dat 
voor elke betrekking noodig is, doch allermeest voor eene be
trekking bij de P. W. onzer gelukkige gemeente, waaraan men 
zich niet verbindt voor een korten tijd, doch waaraan bij voorbaat 
illusies verbonden zijn van langen duur, ouden dag en 
pensioen. De bijvoeging «niet persoonlijk" karakteriseert 
onzen papieren tijd. Élink voorkomen, manieren, lichaamsge
breken zijn blijkbaar niet in tel voor een gemeente-opzichter 
of teekenaar ! H. B. S. 5 of 3 staat hooger aangeschreven. 

Hals over kop moeten de sollicitanten, na lezing der 
advertentie, hunne stukkeu opzeuden. Ik vraag u : waarom 
zoo tot het laatste te wachten ? Heeft deze Directie wellicht 
de overtuiging dat zij, om te slagen, zulke hals-over-kop-
sollicitanten noodig heeft, die niet eerder tot bezinning komen, 
alvorens onder het corps Gemeente-Ambtenaren te zijn i n 
gedeeld ? Dat te veel nadenken leiden kan tot nietsoWici-
teeren ? 

Doch weet deze Directie dan tevens niet, dat het gebruik, 
het fatsoenlijke gebruik op alle goede bureau's meebrengt, 
dat zij, die er eene betrekking vervullen en veranderen 
willen, hunne chefs eenigen tijd te voren daarvan dienen 
te verwittigen ? Dit is immers ook het gebruik aan de 
gemeente ? Hoe dit dau te rijmen met de geringe spatie 
van één week tusschen sollicitatie en aanvaarding der betrek
king ? Of waren ook hier de noodige mannetjes dadelijk 
bij de hand en diende de sollicitatie slechts tot bemanteling ? 
Indien dit niet het geval is — en bij de weinige gevallen 
van dien aard, die bij de gemeente voorkomen, moet men 
dit booze vermoeden weren — beseft die Directie dan niet, 
dat slechts toevallig geen betrekking bekleedende teekenaars 
of opzichters, zich daarom aanmelden kunnen ? 

Wat de vereischten betreft, welke den teekenaars gesteld 
zijn, moet men erkennen, dat er wel keuze gelaten wordt. 
Mits goed teekenen kunnende, mag men het diploma eener 
vijf-jarige hoogere Burgerschool meebrengen als „vereischte." 

4 Juli 1896. A R C H I T E C T U R A . 109 

A.s. studeuten derhalve, die goed kunneu teekenen — 
zeldzame vogels voorwaar — voldoen aan de eischeu, maar 
ook zij, die niet auders dan eeu diploma van een driejarigen 
cursus kunnen vertoonen, vallen in de gratie. Men Iran 
uit dergelijke vereischten-bepaling wel zien, dat theoretici 
niet eenig vermoeden van praktijk, doch hoofdzakelijk theo
retici de directie van P. W. uitmaken, anders zoude voor
zeker meer gewicht gehecht worden aan degelijke, praktisch 
ontwikkelde en gevormde teekenaars (wat niet zoo gemak
kelijk is, mijne heeren ingenieurs en theoretici!) dan aan 
jongelui, die 6 jaren op de H . B S. gezeten hebben, en 
derhalve geen gelegenheid gehad hebben, zich de bekwaam
heden eigen te maken van Bouwkundig teekenaar. 

Doch de keuze is nog ruimer gesteld : Ook zij die een 
diploma bezitten van eeu Ambachtsschool, mogen mede
dingen ; m. a. w. zij, die den leeftijd hebbende van + 22 
jaar, reeds een zevental jaren geleden een diploma gehaald 
hebben, dat nu op gemeentelijke betrekking wordt toepas
selijk geacht. Alsof zoo'n diploma eenig bewijs is van 
bekwaamheid als Bouwkundig Teekenaar! 

Maar ook zij, die het bewijs kunnen geven, reeds op 
het bureau van een ingenieur of architect te zijn werkzaam 
geweest, bezitten de noodige „vereischte." 

Waar het dan toch ten slotte er slechts op aankomt 
teekenaars te hebben, vraag ik me af waarom al dien nutteloozen 
omslag noodig is en . . . of de Directie zelf wel weet wat 
een bouwkundig teekenaar voor een onderdeel is van het 
rad, dat zij iu beweging brengt ? Want ook bet teekenaar 
geweest zijn bij een architect of bij een ingenieur verschilt 
hemelsbreed als functie en het is wel een bewijs, dat 
men niet weet wat men vraagt, met deze twee in eeu adem 
te noemen. 

Had ik geen gelijk deze advertentie te noemen als maatstaf 
van de opvattingen en van de geringe vakkennis (wil ik er 
nu bijvoegen) die de stellers tentoonspreiden ? 

Ten slotte moet me nog van het hart, waarvoor een dezer 
vacatures gesteld is. Het is me nl. gebleken en dit moet 
positief waar zijn, dat de gevraagde opzichter-scheepxlimmer-
man 2de klasse, dienen moet ter vervanging van een zeven
tigjarige, die sedert lange jaren in de nu gevraagde functie 
aan de gemeente is werkzaam geweest, en als zoodanig 
steeds goed en flink zijn plicht gedaan heeft, welke man 
eerst uit deze advertentie bemerken moest, dat men op zijne 
vervanging zinde ! 

Geen enkele aanschrijving of aanzegging werd hem gedaan. 
Zijn dit manieren ? 

Blkeen wordt op ziju 70sten jaardag van een gemeentelijke 
of staatsbetrekking ontheven, maar het geval moet zich nog 
voordoen, dat raeu voor een professor of andere hoogere— 
posten bekleeder, een plaatsvervanger gaat opzoeken per 
advertentie, zonder genen daarvan vooraf eenige aankondiging 
te doen. 

Dit is hier geen werkmans- doch een gevoelsquaestie, een 
lamentabele handelwijze van een lichaam of Directie, die 
met de grootst mogelijke deloyaliteit, de eer van een zeventig
jarige, zijn werken gedurende misschien een halve eeuw, 
dat alles en nog meer over het hoofd ziet, omdat men 
toevallig misschien eeu beetje gepresseerd was!! 

Het geeft tenminste geen hoogen dunk van de wijze, 
waarop met ambtenaren omgesprongen wordt en in elk geval 
is het vermoeden gewettigd, dat met dergelijke feiten voor 
oogen, van een goede samenwerking en verhouding tusschen 
chefs en ondergeschikten geen sprake kan zijn. 

Dit alles leert die advertentie met de weinige woorden 
waarin ze gesteld is en de vele, die er achter zitten. 

E E N BOUWKUNDIG TEBKENAAR. 

(niet aan P. W.) 

Oostenr. 
250.000 

UIT W E E N E N . 
K sculpturale versiering vau het Weener par
lementsgebouw zal binnenkort ter hand ge
nomen worden. Dank zij den guustigen financi-
eelen toestand van de Oostenrijksche monarchie 
kon voor dit doel een som van 440.000 

florijnen worden uitgetrokken. Hiervan werden 
fl. herstemd voor een monumentale fontein vóór 

het gebouw ; het model van deze fontein, naar het ontwerp 
van Hansen, door den beeldhouwer Hugo Haerdtl uitgevoerd, 
was reeds lang gereed ; de kronende figuur, een Minerva, 
zal door prof. Kundmann worden geboetseerd, terwijl twee 
sokkelfiguren, de wetgevende en de uitvoerende macht voor
stellende, aau prof. Tautenhayn zijn opgedragen. De alle
gorische figuren der 4 hoofdstroomeu zullen door twee 
kunstenaars worden ontworpen en wel de Inn en de Donau 
door Hugo Haerdtl en de Elbe en de Save door Kundmann. 
Het geheele monument belooft zoowel door afmetingen als 
door rijke compositie een der belangrijkste scheppingen 
van dien aard te worden. 

Verder denkt men het plein vóór het gebouw te versieren 
door de opstelling van twee kolossale vlaggenmasten, waar
van de kosten op 50.000 fl. zijn begroot. 

Zij worden geplaatst in de krommingen van de beide 
opritten. De vier hoek postamenten zullen versierd worden 
met rossenbedwiugers, dit werk is opgedragen aan den 
beeldhouwer Lax, daarvoor zijn 80.000 fl. uitgetrokken. 
Verder zullen op acht sokkels van de opritten kolossaal 
figuren van Grieksche en Romeinsche historieschrijvers 
geplaatst worden, hiervoor zijn gekozen de Grieken Polybius, 
Xenophon, Thukydides en Horodotus en van de Romeinsche 
geschiedschrijvers : Titus Livius, Julius Caesar, Tacitus eu 
Sallustius. Ook deze beelden zijn aan acht verschillende 
kunstenaars opgedragen en een som van G4.00O fl. daar
voor bewilligd. 

Eindelijk zal ook de groote inwendige Zuilenhalle met 
beeldhouwwerk versierd worden, men deukt daar hermen-
busten op te stellen van beroemde redenaars uit het Oos
tenrijksche parlement. 

Op grootsohe, waarlijk monumentale wijze wordt dus in 
Weencn zorg gedragen voor de voltooiing van een nationaal 
monument; bedenkt men daarbij, dat het Parlementsgebouw 
slecht één van de talrijke monumenten is die in de laatste 
kwarteeuw aan de Ringstrasse aldaar verrezen en dat allen 
op even hoog-artistieke wijze zijn opgevat en uitgevoerd 
en vergelijkt men daarbij de toestanden in de hoofdstad 
van het rijke Holland, waar men thans bezig is, de Muider 
poortkoepel voor telefoonpaal te gebruiken dan . . . doch 
commentaar mag overbodig heeten. 

Men schrijft uit Groningen aan de .V. R. C.: 
Ziehier enkele brokstukken uit dc lezing van den heer J . Toorop, gehou

den op de tentoonstelling van zijn werken alhier, — op uitnoodiging van 
prof. Van Hamel. 

Wanneer wij buiten eenzaam ronddolen, omgeven door stille boomen, sereene 
lucht, en alles kalm is om ons heen cn wij in contemplatie verkecren met 
reine gedachten, die ons in sferen brengen van 't hoogste geluk, dan zingen 
in my mystieke stemmen, die essence in zich dragen van al het gedane in 
ons leven, noe hooger wy' dit opvoeren, hoe blanker allea wordt, tot het 
zich eindclyk ccn uiting zoekt in klanken, in lijnen, in kleuren, in vormen 
of in woorden. Zulke vormen, zulke klanken of woorden zouden dan ivm-
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bolen geworden zijn v: n zulk ren leven. 1 let eene symbool zal zuiverder ziju 
dan het andere, dat hangt geheel af van dc kracht, dc individualiteit 
van den schepper. Eu o ! hoe zuiver zullen dc daden dan niet zijn, die hier
uit voortkomen, als al dc strijd van het spiritueclc en het materieele in onze 
dagclijksche omgeving ons niet belemmerde. 

liet idiccl-rccelc mag de vormen aannemen van de werkelijkheid, maar 
die werkelijkheid moet zoo zuiver mogelijk opgebouwd zijn, en f l moeten 
voor ons dc heerlijkste momenten zijn daaraan te arbeiden, en 't moet niet 
wezen een verslaafdheid om te schilderen of tc teekencn. Dit idieel-recele 
wordt dan een gesmeer-reëcle, ccn gejaagd-reëcle, een sckilderij-achlig-makend-
rcëcle, veel meer gestuwd door de immense verlangens van geldverdicncn 
dan door een iutuilieven gnddclijken drang om met dicp-puur innerlijke 
liefde en geduld iets tc maken, dat voor den spiritueel genietenden mensch 
en voor allen, die bewust ziju van hun steeds zuiver cn zuiverder wijze van 
genieten en leven, een verkwikking is. 

Zoo zuiver de kunst der primitieve Italianen is geweest, zoo onzuiver w«s 
de kunst van Hem brandt cn van Frans Hals, zoo onzuiver die van Courbet, 
Manet, Claude .Monct en anderen uit deze scholen. A l blijft die kunst toch 
een groote, sterke raaterieelc uiting zeggen, zij geeft ons slechts een tijdelijke 
sensuecle streeling voor het oog. Zij blijft niet nawerken, althans niet bij hen 
wier leven een trachten is naar mooier, hooger cn zuiverder voelen. 

De vloed van het pro tel tan t isme was toen hoog, dc kunst, daaruit geboren, 
was van materieele genietingen. "Wat echter stil en sereen als diamant in 
die tijden blonk, heette Vermeer van Delft. Van wat Charles Henry, in 
Frankrijk, en prof. Rood, in New-Vork, theoretisch hebben aangetoond : de 
complementaire krachten van de kleuren, was de delicate Delftsche Vermeer 
zich reeds in zijn werken bewust, twee ü drie eeuwen geleden, en dc toe
passing ervan was aesthetisch mooi en zuiver. 

Die diepe, reine zielsuiting, door den vorm gedragen cn in kleuren en 
klanken verhoogd, is haast niet tc vinden bij dc Franschcn. Dc Italiaansche 
primitieven eu de Vlaamschc Golhieken, de mystieken, iu hen was dit ge
boren. Deze mystieke klank, gedragen door den mystieken vorm, was zuiver 
en hoog opgevoerd in Palcstrina's kerkmuziek en later in deze eeuw door 
den Vlaming César Franck in zijn Beatitudes. Deze vergeestelijking der 
dingen zien wij langzaam groeien in de plastiek en in dc letteren. (De 
spreker zegt hierbij een paar verzen van Henriette van der Schalk.) 

De mystiek moet ons meer het spiritueel gepassioneerde laten voelen. De 
mystiek moet voor mij boven alles sober zijn cn toch rijk aan innerlijke 
verheffende kracht. De passie, die in zoo'n kunstwerk zit, moet niet meer 
het sensuecle in u opwekken. Het geraanieëerdc moet zelfs niet meer aanwezig 
zijn, wil men die mystiek zuiver noemen. Het is dc goddelijke geur, kleur 
en vorm van een zeldzame bloem, die men nu en dan ziet, die in u doet 
opwekken dc ware, reinste voelingen, waarin wijsheid schuilt. 

Die heilige bloem, die iu vroegere eeuwen een dicp-spiritueel genot aan 
den mensch heeft geschonken, zal opnieuw bloeien. De plant waaruit die 
mystieke bloem groeien gaat, heeft de aarde reeds doen ontluiken cn velen 
wachten de bloem om van haar geuren te genieten. Maar het is nu nog alsof 
die bloem zich niet kan vertoonen. De tijd heeft zooveel distclen en doornen 
en vuilnis, o zooveel vuilnis en alle mogelijke materieele hindernissen er op 
geworpen, dat bijna niemand, slechts de uitverkoornen die zuivere goddelijke 
diamant nu cn dan zagen schitteren. I.aat ons niet dadelijk zeggen: wy 
begrijpen die bloem, wij zien haar, want o, er zijn zoovelcn, die zich mystieken 
noemen, over mystiek fantnisccren, brokken proza cn gedichten schrijven, 
vol van mysterieuze dingen, gepeperd met magie cn spiritisme en alle moge
lijke occulte wetenschappen, cn schilders, die den Christus doen verschijnen 
in ccn moderne salon met gerokte heeren. Die hecle beweging van de Rose 

Croix iu Parijs wat een immoraliteit, wat ccn abominable decadence, 
wat ziju dut maehtcloozen ! 

Ecuwen geleden gebruikte men machines om dc menschen te pijnigen, to 
radbraken voor het lcclijkc kwaad, dat ze hadden bedreven. Nu radbraken 
de machines niet meer het lichaam van den mensch, maar zijn geest, zijn 
aesthetisch vo.len. Ze maken namaaksels van bezielden arbeid. Leugens dus 
op groote schaal. Leugens aan tafel, leugens op het bureau, leugens op ateliers, 
in salons, in boudoirs, leugens op straat, leugens zelfs bij kunstkoopers. 

Het woord moraal wordt vaak zoo verkeerd opgevat, cn daarom vind ik 
het juist zoo noodzakelijk, zoo hoog noodzakelijk, — dc natuur wil dat het 
komt en het komt ook instinctief langzaam, zeer langzaam op, — dat de 
zuivere kunst de schoonheid cn de moraal predikt of liever niet pre
diken, sterk in zich dragen, in een expressie, die schoon, die rein cn goed 
is, die hart- en geestverheffend is, gedragen door zuivere lijnen, klanken, 
vormen cn kleuren. 

De ware, groote artist zal zich in dien vorm uitdrukken, die in zich 
bevat het geëipiilibrccrdc leven, den waren levensadem van echte inspiratie, 

die niet kan missen tot dc menigte tc komen en in haar doet oprijzen een 
gevoel van dankbaarheid en erkentelijkheid. Het moet het zoeken naar God 
wezen, gesublimeerd door een ziel; zoo is het werk van Bach, van Pales» 
trina, zoo is de Stabat Mater van Dicpenbroek, zoo zijn dc Hcyzaugcn uit 
de Gysbrcgt van Amstcl, zoo zal het werk van Maeterlinck ook wezen, 
als daarvoor de ware vertolkers zijn gevonden. 

Een mystiek of idieel-reëel zuiver werk zal u gelukkig stemmen en 
troostend in een kalme, schoone, sercenc, mooie berusting. Evenals die mys
terie in Palcstrina's en César Franck's muziek u zou doen, evenals eene 
sterkdogmatisch geloovige zich gelukkig voelt als zij haar gebeden en 
gezangen onder de hooge gewelven van een kerkgebouw heeft uitgestort. Dit 
is ook poëzie voor h a a r geest en h a a r wezen, maar meestal is haar ander 
doen en voelen en denken bekrompen cn pijnlijk tc zien. In de natuur 
geniet zoowel de zware eik als het dunne rielhalmpje van den frissehen 
wind. De eik heeft veel kracht in de lucht noodig om te ruischen. het 
riethalmpje maar heel weinig. O, ik droom vaak van dat warme blanke 
gebouw, maar dan alles sereen, waar men gekalmeerd wordt, heerlijk screen 
mooi, en dat men er gelukkig vandaan komt. Ik ben geen rielhalmpje, o, 
zoo velen tija geen riethalmpje meer . . . . 

Het primitieve katholicisme heeft zeer zeker iu Europa de zuiverste kunst 
voortgebracht, vóór de Reformatie; wat daarna kwam, was niet zuiver meer. 
De wig wordt nu gemaakt door dc vrije-idiccle spiritualisten, zij die geen 
dogma meer in zich dragen. Unc seule chose imports, c'cst la recherche 
dc notre moi transcendental, — zoo is het, dit zuiver streven daarheen 
maakt ons leven gelukkiger. 

Het mystieke, niet zooals de gothicken dat voelden, geen dogmatische 
mystiek, wij zijn kinderen van dezen tijd: den tijd der spiritucele anarchie. 
Zoo'n innerlijk uitstralend iets moet een kunstwerk hebben, dan nndcrenwij 
ons doel; maar om zoo'n werk tc scheppen, is niet alleen een origineel 
talent noodig, maar zoa'n talent moet door zulk een leven gedragen, een 
leven waarin met liefde wordt gezocht cn aangebeden de schoonheid als de 
reinste essence van de tot bewustzijn komende menschcnzicl. En dun, wan
neer cr velen in dc kunst op deze wijze met elkander kunnen arbeiden, dan 
geloof ik zeker, dat cr een gemcenschapsarbeid vanzelf zal ontstaan. 

Een kunstwerk, dat de mysterie in zich drangt, zal op den duur hooger 
en meer spiritucele genietingen geven dan een ander kunstwerk, dat alleen 
maar mooi décoratief opgevat is, of alleen maar mooi is van schildering, 
zuiver van kleur. 

Toorop gaf in de lezing — die hij ook in Den Haag zal gaan houden, — 
tevens een verklaring van enkele van zijn werken : van De drie Bruiden, 
Tuin der AVeecn en De jonge Generatie. 

De schilder had tot gehoor een talrijk, uitgelezen publiek, dat aan het 
slot der lezing maar héél flauwtjes applaudisseerde. 

J A P A N S C H E E N CHINEESCHE 

CURIOSITEITEN. 

u waren in de gelegenheid, de verzameling 
voorwerpen eu stollen te zien, welke de 
heer van Veen, Damrak n°. 90 alhier, 
het publiek ten verkoop aanbiedt. 

Nu zooveel Chineesch en Japausch werk 
het publiek aangeboden wordt, dat niet de minste waarde 
heeft, is het voor liefhebbers niet van belang ontbloot een 
adres te kennen, waar alleen echte en van goeden smaak 
getuigende voorwerpen zijn bijeengebracht. 

Wat Japansch werk betreft, vinden we er oud aarden 
vaatwerk, oud en nieuw porcelein, oude en moderne bronzen, 
houten Bouddhabeelden, geweven stoffen, oude zijden gordels, 
deelen van kleedingstukken, vrouwenkleederen, wapens, tem
pelkoper, ivoorsuijwerk, oude Netzuke's (gesneden knoopen, 
die in vorige eeuwen als sieraad aan het medicijnkistje hingen), 
medicijnkistjes (Inzo), oude kammen, oud eu modern hout
snijwerk, dito borduurwerken, dito cloisonne's en boeken, 
reproducties der kunstschatten van Japan, bamboe-gordijnen, 
rijst-gordijnen en matten. 

Uit China, aardewerk, porcelein, oude en nieuwe borduur
werken, muziekinstrumenten en matten terwijl ten slotte een 
mooie collectie Perzische tapijten, Daghistan-Rugs, wapens, 
kameelzadelzakken en borduurwerk etc, dc verzameling vol
tooien. 

R E N D T <fe. Z O O N M A A S S L U I S . 
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M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 

GENOOTSCHAP. 

In het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld de ingekomen 

antwoorden op de schetsprijsvragen voor een „Ontwerp van 

een balcon" en een „Ontwerp van den houten hoofdbaluster 

eener vrijstaande trap.' 

Nament het Bestuur, 

Be lste Secretaris w. n. 

A. H . ZINSMEISTER. 

ONDERHOUDINGEN O V E R D E BOUW

KUNST, DOOR V I O L L E T - L E - D U C . 

ju gelooven velen onzer lezers geen ondienst 

te doen met in ons blad een vertaling op 

te nemen van sommige stukken uit de 

„Entretiens" van Viollet-le-Duc die, hoe

wel reeds eenige tientallen van jaren oud, 

ook voor het tegenwoordige geslacht nog weinig van hun 

actualiteit en belangrijkheid verloren hebben. 

1STE ONDERHOUD. 

Wat is barbaarschheid ? Wat is kunst? Is de kunst af

hankelijk of onafhankelijk van den staat van beschaving van 

een volk ? Welke maatschappelijke toestanden zijn meest 

gunstig voor de ontwikkeling der kunst? 

Men heeft in onzen tijd de geschiedenis der kunst ver

deeld in tijdperken van glans of glorie eu in tijdperken van 

barbaarschheid^ Het moet erkend worden dat in zekere 

tijden de kunst zich bijzonder krachtig ontwikkelde, dat zij 

geëerd, bemind en bestudeerd werd, terwijl in andere tijd

vakken de grootste onverschilligheid of zelfs minachting voor 

haar aan den dag werd gesteld en zij dan ook slechts vage, 

nauwelijks waarneembare sporen heeft nagelaten. Maar is 

het redelijk de barbaarschheid der zeden van eene natie of 

een tijdperk te verwarren met dc barbaarschheid der kunst ? 

en is dit niet eene dwaling voortkomende als zoovele anderen 

uit eene dubbele beteekenis der woorden ? Kan, van ons 

modern oogpunt beschouwd, een volk niet barbaarsch, dat 

wil zeggen : wild, bijgeloovig, dweepziek, onbeteugeld in zijne 

bewegingen z;ju, slechts door onvolmtakte wetten bedwongen 

worden, en toch de kuust tot eene hooge mate van volmaakt

heid brengen ? Is de beschaafde, beteugelde, verdraagzame, 

ontwikkelde mensch, zooals onze maatschappij hem vormen 

kan, daarom geschikt voor de kunst? De wijsbegeerte, de 

zichte zeden, de gerechtigheid, de wellevendheid vormen een 

toestand, waarin het aangenaam is te leven, maar die zeer 

wel ongunstig kan zijn voor de ontwikkeling der kunst. 

Het. woord „barbaarschheid" heeft in onze taal twee be-

teekenissen zoowel „wreed" beduidend, als „wild" in den 

zin van onbeschaafd ; een volk kan dus zeer barbaarsch zijn 

en toch zachtmoedig, of zeer beschaafd en toch wreed, dus 

in dien zin barbiarsch. Daar de wreedheid een instinct van 

de menschelijke natuur is, dat door de beschaafdheid min ef 

meer verdrongen wordt, hebben wij ons niet op te houden 

met die wijze van barbaarschheid aan den mensch eigen, 

voornamelijk omdat dat instinct gecnerlei invloed op de kunst 

uitoefent. De geschiedenis levert ons menig bewijs van 

wreedheden, begaan door volken bij welke de kunst zijn 

hoogste toppunt van bloei had bereikt. Terwijl 't Parthenon 

in Athene gebouwd werd, gaven de Grieken zich over aan 

al de gruwelen van de Peloponesische oorlogen. Terwijl de Ro

meinen zich vermaakten met slaven te laten vechten, die 

alle reden misten om elkander te haten, en menschelijke 
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wezens in een strijdbaan (en prooi aan wilde dieren te werpen, 
tot tijdverdrijf van een nietsdoend volk, bouwden zij bewon
derenswaardige monumenten en brachten de beschaving aan 
barbaarsche volken. Later zien wij de Christenen elkander 
vermoorden en verbranden, wegens 't verschil van meening 
omtrent een geloofsleer of verschillende vertolking van een 
text, en toch bedekten zij 't Oosten en 't Westen met 
onovertrefbare meesterstukken. In de XVilde eeuw worden 
oplichters of gekken die zich voor toovenaars uitgeven, door 
door de Parlementen naar den brandstapel gezonden, wat eene 
wreedheid was, en toch werden in die eeuw Versailles en 
de Invalides opgericht eu kan zij grootsch gaan op dichters 
en artisten wier meesterstukken nog steeds de bewondering 
verwekken. In den zin van wreedheid kan dus het woord 
barbaarsch, reeds uit de woordenwisseling verwijderd worden ; 
het blijft nu slechts over in den zin van onbeschaafdheid. 
Kan men aannemen dat een volk niet beschaafd is of dat 
zijne beschaafdheid slechts oppervlakkig is, omdat zijne kunst 
barbaarsch is ? Wij denken het niet. 

Op het punt van kunst behoort niet opgemerkt te worden 
of een tijdperk in de geschiedenis der menschheid min of 
meer beschaafd was, maar of een tijdperk min of meer 
gunstig is geweest voor de ontwikkeling der kunst. Het is 
zeker dat al de takken der beschaafdheid niet tegelijk aan
groeien : de administratie, de instellingen, de wetenschappen, 
de letteren en de kunst ontwikkelen zich niet gelijkmatig. 
Indien de verschillende uitingen der maatschappij zich ge
lijkmatig moesten ontwikkelen zouden, onze instellingen, onze 
administratie, onze wetenschappelijke ontdekkingen, hooger 
staande dan die der W i l d e eeuw, onze moderne drama's 
eu blijspelen ook volmaakter dan de treurspelen en blijspelen 
van Racine en Molière moeten zijn en _ onze schilders 
ver uitmunten boven de Italiaansche schilders der XVIde 
eeuw, want Julius II kende geen spoorwegen en Karei V 
had geen electrische telegraaf tot zijnen dienst, om zijn 
orders aan de verschillende deelen van zijn uitgebreid Kei
zerrijk te doen toekomen. 

De kunst heeft hare waarde onafhankelijk van het midden 
waarin zij geboren en opgegroeid is. Zij is niet barbaarsch 
alleen omdat zij //de kunst" is. Zij heeft hare kindsheid 
die schoone ontwikkelingen kan beloven en haar ouderdom 
waarin men haar toch nog steeds herkennen kan ; 't is slechts 
wanneer zij zich verlaagt door hare beginselen te loochenen 
en te vervalschen, dat zij barbaarsch wordt, wanneer zij 
toegeeft aan de grillen van die fantastische koningin die 
wij //inode" noemen en de speelbal wordt van eene menigte 
zonder zekerheid of overtuiging; niet meer de zeden van 
een volk weerspiegelend wordt zij eene belemmering en 
een luxe artikel. Zeker de kunst heeft haar jeugd en hare 
afgeleefdheid ; hare rijpheid is zooals die van alles op onzen 
aardbol : een oogenblik, een punt, dat is te zeggen 't onschat
baar oogenblik tusschen den vooruitgang en 't verval. Is de 
kunst barbaarsch in hare jeugd of in hare afgeleefdheid ? 
Dit is de groote vraag. De menschen eu de natiën waarin 
de menschen door gemeenschappelijke instellingen en zeden 
vereenigd zijn, zijn klaarblijkelijk nader bij de absolute bar
baarschheid in hunne kindsheid, dan wanneer zij het top
punt hunner beschaving bereikt hebben. De volken vervallen 
iu de barbaarschheid wanneer alle veerkracht versleten is, 

die de verschillende deelen vereenigt en tusschen hen de 
harmonie en een juist evenwicht brengt, zooals een grijs
aard wiens organen niet regelmatig meer werken, in kindsch-
heid vervalt en 't volle genot van zijne zintuigen verliest. 

Moet de kunst onvermijdelijk dezelfde omwenteling onder
gaan ? Wij gelooven het niet. Maar eerst: wat is de kunst? 
Want niets is noodzakelijker dan de termen te omschrijven 
om tot de duidelijke kennis der waarheid te komen. Wij 
willen niet van de kunst een van die definities geven van 
twee of drie regels die alleen dienen om de schranderheid 
van hun schrijver te doen uitkomen en slechts verstaanbaar 
zijn voor degenen, die even goed op de hoogte zijn als hij 
zelf. Wij achten het noodzakelijk eene zekere uitbreiding 
aan onze omschrijving te geven, want velen spreken van 
kunst, hoewel zij in de onmogelijkheid verkeeren eene ver
klaring van dit woord te geven. 

In de middeleeuwen telde men zeven vrije kunsten maar 
verscheidene van dezen worden tegenwoordig onder de weten
schappen gerangschikt zoo bijv. de godgeleerdheid, de ster
renkunde, de meetkunde en de geneeskunde ten minste 
indien de Universiteiten en Polytechnische Scholen tegen 
zulk een bewering niet protesteeren. Wij meenen hier slechts 
te spreken over toonkunst, bouwkunst, beeldhouwkunst en 
schilderkunst. Deze volgorde kwam ons 't redelijkst voor, 
omdat de menschen klanken en geluiden hebben moeten 
uiten, voor zij zich huizen hebben gebouwd voor ze te 
beeldhouwen en ze gebeeldhouwd moeten hebben voor ze 
te beschilderen, want een scherpe steen is voldoende om 
hout te beeldhouwen, terwijl er opmerkingen en redeneeringen 
noodig zijn, die noodzakelijk eenigen tijd vereischen, om 
kleuren uit delfstoffen en gewassen te verkrijgen en ze ergens 
op uit te spreiden. Indien deze volgorde voor iemand hin
derlijk is, zijn wij gereed ze te wijzigen. Wat de dichtkunst 
eu de voordrachtkunst betreft, die gaan noodzakelijk met 
de toonkunst gepaard. Deze vier kunsten zijn nauw aan 
elkander verbonden, de twee eersten, de toonkunst eu de 
bouwkunst hebben deze overeenkomst, dat zij niet hunnen 
oorsprong hebben gevouden in 't nabootsen van voorwerpen 
uit de natuur, zooals de beeldhouw- eu schilderkunst. 

Er zijn verlangens, die om vervuld te worden een zekeren 
form aannemen, afhankelijk van zekere instincten van de 
menschelijke ziel. Die instincten zijn na lange waarneming 
in regels veranderd. De mensch heeft reeds spoedig ontwaard 
dat de woorden en teekenen geeu middelen volmaakt genoeg 
waren, om al de gevoelens van zijne ziel uit te drukken. 
Hij heeft toen getracht zijn gelijken tc bewegen door 
aan zijne stem zekere buiging, zekeren toonval te geven, in 
eene klankmaat die zijne gedachte sterker weergaf. Den 
kinderen wordt geen znngspraak geleerd en toch weten zij, 
of zij in Peking of in Parijs zijn geboren, reeds voor dat 
zij spreken kunnen, door geluiden en een zekere klankmaat, 
hun verlangen of hun gevoel te kennen te geven. De mensch 
maakt die zangspraak en klankmaat krachtiger door gebaren, 
voor iedereen verstaanbaar. Dat is reeds kunst. De dieren 
hebben geen gebarenkunst om de uitdrukking van hun 
kreet te verhoogen; daarenboven dient die slechts tot het 
onmiddellijk vertolken van hunne gevoelens van vreugde, 
lijden, vrees of verveling. 

De mensch voorziet, hoopt, herinnert zich en zijn stem 

kan volgens zijn wil, de gevoelen weergeven die hij aan 
zijne gelijken wil mededeelen, hoewel de oorzaak of de 
reden van zijn vooruitzicht, zijn hoop, of zijn herinnering 
• nbekend is aan degenen die naar hem luisteren. Indien 

iemand zou toeroepen aan een honderdtal mannen vereenigd: 
Uwe huizen worden geplunderd en uwe vrouwen vermoord," 

op denzelfden toon als hij zeggen zou : „Laat ons gaan 
eten," zou heel zeker niemand bewegen. Maar als de zang-
-praak in overeenstemming is met de woorden en verhoogd 
door een gebaar vol waarheid, klaarblijkelijk ingegeven door 
de bezielende gevoelens, zal men het volk bewogen zien en 
de weerslag gevoelen van de uitgedrukte verontwaardiging. 

En wat de aandacht verdient (want 't is een hoofdzaak) 
is dat die primitieve kunst veel sterker werkt of primitieve 
dan of beschaafde menschen, want die zullen redeneeren ; 
hoe gevoelvol de stem, hoe vol uitdrukking de klank, hoe 
indrukwekkend het gebaar ook zij, zonder zich te laten 
medeslepen door_de kunst van zangspraak en gebarenspel 
zullen zij zeggen : „Hoe kent hij die onwaarschijnlijke tij
ding?" Van de zangspraak naar de melodie was slechts één 
stap en de toonkunst was geboren. Laten wij nu spreken 
over de bouwkunst die wij in de 2de plaats genoemd 
hebben. 

Met boomtakken een hut opbouwen is geen kunst maar 
't voldoen aan een stoffelijke behoefte; doch eene woning 
uitgraven in eene glooing van tuf, die (hypogées) grafkelders 
verdeelen in verschillende vertrekken, naar het aantal en 
de gebruiken van de inwoners, pilaren laten staan om de 
zoldering te stutten, aan 't bovenste gedeelte van de pilaren 
een grooter steunpunt te geven om zonder gevaar van de 
hangende rots nnar de alleenstaande steunpunten te komen ; 
vervolgens langzamerhand die muren en pilaren uit de massa 
gespaard, bedekken met snijwerk en teekenen bestemd om 
de herinnering aan een gebeurtenis te bewareu : de geboorte 
van een kind, het overlijden van eeu vader of een vrouw, 
een overwinning op een vijand behaald. Dat is reeds kunst. 

Het is onnoodig hier meer bij te voegen om te doen 
gevoelen, dat de muziek met de poëzie en de declamatie die 
van haar zijn afgeleid en de bouwkunst, de eenige kunsten 
zijn waarin de primitieve mensch, zekere scheppende eigen
schappen aan zijn natuur eigen, heeft tentoongesteld, om te 
voldoen aan de behoefte die hij gevoelde zijne gedachten 
mede te deelen, zijne herinneringen te bewaren, zijn hoop 
tc doen deelen, ze aan een klank of een form te verbinden. 

De schilder- en beeldhouwkunst zijn afleidingen, nood
zakelijke uitvloeisels van de bouwkunst; zij staan in dezelfde 
••rhouding tot haar als de poëzie en de declamatie tot de 

toonkunst. 
tien man meer ervaren en sterker dan zijne buren heeft 

n leeuw gedood; hij hangt de afgestroopte huid boven de 
deur van de krocht die hij bewoont. De huid van den leeuw 
«derft; zoo goed hij kan houwt hij dan in den steen iets 

"it, dat op een leeuw gelijkt, opdat zijn afstammelingen en 
" i buren zich steeds zijn moed en ziju kracht zouden 
nnneren. Maar nu wil hij dat dit teeken, dat de herin-
r"ig aan zijue dapperheid moet vereeuwigen van verre 

ichtbaar zoude zijn, de blikken zoude aantrekken. Hij 
"ft opgemerkt dat onder allen de roode kleur, de meest 

schitterende is, hij bekladt zijn gebeeldhouwden leeuw 

met een roode kleur. Dit beteekent voor allen: Dit is 
de woning van den machtigen man die zichzelf en de 
zijnen weet te verdedigen! Hier is de kunst in haar 
geheel, slechts de wijze van uitvoering moet verbeterd 
worden. Later sterft onze primitieve held, zijn aanverwanten 
hollen eeu graf in de rots uit, om er zijne overblijfselen 
in neder te leggen ; en daarboven laten zij een groep beeld
houwen een man voorstellende, worstelend met een leeuw ; 
de gestalte van den man zal groot zijn, en die van den 
leeuw klein, want de afstammelingen van den doode willen 
dat de voorbijganger zal weten, dat hun vader een machtig 
man was. Ontegenzeggelijk is een kleine man, die een 
grooten leeuw dood, moediger dan een groote man, die 
een wild dier van kleiner gestalte verslaat, maar dit is een 
samengesteld idee, dat niet in het verstand van den primi
tieven mensch ontstaat. In al de oude gebeeldhouwde 
gebouwen van Indië en zelfs van Egypte is de overwinnaar 
reusachtig voorgesteld, terwijl zijne vijanden pygmeeën zijn. 
Indien wij deze punten zoo ab ovo bespreken, is 't slechts 
om goed te begrijpen wat de kunst is, en dat zij in haar 
wezen zoo niet in haren form onafhankelijk is van den graad 
van beschaafdheid van een volk. 

In de voorzaal van de St. Pieterskerk te Rome heeft 
(le Bemin) het ruiterstandbeeld geplaatst van keizer Con-
stantijn, die zijn schoonvader liet ophangen, zijn schoon
broeder wurgen, zijn oudsten zoon 't hoofd liet afhakken 
en zijn vrouw liet verstikken in een bad; die al de Fran
kische opperhoofden, verslagen aan de oevers van den Rijn, 
aan de wilde dieren ten prooi liet werpen en 't vernietigings
werk eindigde van al wat overbleef der instellingen van 
het oude Rome. 

De roode leeuw gebeeldhouwd op de deur van den barbaar 
of het gevecht op zijn graf voorgesteld is in werkelijkheid 
meer volgens de beginselen der kunst, dan 't beeld van 
keizer Constantijn in de voorzaal van een christelijke kerk, 
onverschillig of de leeuw een formeloos beeld eu het stand
beeld van keizer Constantijn een bewonderenswaardig werk 
zij, de uitvoering van een werk geheel vreemd zijnde aan 
de onwrikbare principen der kunst. (Wordt vervolgd.) 

D E T E N T O O N S T E L L I N G T E 
NISHNIJ NOWGOROD. 

\ westelijk Europa hoort men van de Russische 
handelsstad Nishnij Nowgorod. gelegen aan de 
samenvloeiing van de Oka eu de Wolga, zelden 
anders dan als handelscentrum spreken. De stad telt 
in gewone tijden 75—80.000 inwoners, in den tijd 

der jaarmarkt wordt het echter 200.000 ja op sommige 
dagen der groote Messe soms 400.000 en daarboven. De 
stad is dan een verzamelplaats, niet alleen van de han
delaars van Europeesch en Asiatisch Rusland, doch men 
ziet daar vertegenwoordigers van schier alle rassen der oude 
wereld bijeen. En hoewel de voortdurende verbetering der 
verkeersmiddelen dergelijke centrale markten meer en meer 
hun beteekenis doen verliezen, zoo werd toch in 1894 nog 
de totale waarde der aaugevoerde koopmansgoederen op 175 
millioen en de totale omzet gedurende de 40 jaarmarktdagen 
op een half milliard roebels geschat. 
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Deze plaats was dus als aangewezen voor eene tentoon
stelling van de Russische nijverheid. Het terrein ligt op 
eenigen afstand westelijk van de stad, het beslaat nagenoeg 
S50.Uü(l M 3 , dus ongeveer dezelfde oppervLkte als de 
Parijsche expositie van 1889. Het centrum vormt een 
cirkelvormig hoofdgebouw waaromheen tallooze nevenge
bouwen in een vrij symmetrische planaanleg gegroepeerd zijn. 

In het hoofdgebouw viudt men de kunstnijverheid, textiel
industrie, bergbouw en fabrieksnijverheid ondergebracht; door 
den staat zijn verder 55 bouwwerken voor verschillende 
doeleinden opgericht, terwijl door exposanten nog 117 
paviljoens enz. zijn gebouwd, waarvan velen door smaak en 
nationale eigenaardigheid de aandacht trekken; dit neemt 
echter niet weg dat de algemeene indruk aan West-Euro-
peesche tentoonstellingen herinnert, ja dat ook de triviale 
moorsche, persische en andere tentoonstellingsarchitectuur 
met haar schijnkarakter en klatergoud reeds tot deze streken 
schijnt doorgedrongen te zijn. Zoo is de centraal-asiatische 
sectie iu een Moorsch paleis opgesteld. Van de talrijke 
grootere en kleinere bouwwerken kunnen genoemd worden: 
het gebouw voor de houtvesterij is een houtconstructie met 
leerkenschors bekleed; een gebouw naar het type der Rus
sische boerenwoningen opgetrokken bevat, voorwerpeu uit 
Siberië, China en Japan. Chineesche theehandelaars hebben 
met groote kosten een groot paviljoen voor deze in Rusland 
zoo geliefden drank opgericht. De afdeeling voor de Siberische 
spoorweg-maatschappij vooral wekt groote belangstelling, met 
het oog op de spoedig te verwachten openstelling van het 
Asiatische Oosten des rijks door middel van dit moderne» 
vervoermiddel. De afdeeling voor kunst is onbeduidend. 
Opmerkenswaard is nog de afdeeling voor bouw- en ingenieurs
wezen waarmede de expositie voor zee- en rivierscheepvaart 
verbonden is. Bij deze groep heeft de keiz. Russische technische 
vereeniging een proefstation ingericht, bestemd voor elec-
trische, chemische en mechanische onderzoekingen, dat onder 
leiding van den chemiker prof. dr. Konowaloff van St. 
Petersburg staat en een rijke verzameling van meetinstrumenten 
en beproevingstoestellen bevat. Bizonder interessant belooft 
de afdeeling voor vastheidsproeven op bouwmaterialen van 
alle soorten te worden, welke onder leiding staat van den 
ook in West-Europa op dit gebied bekenden prof. Beleljubski. 

De voornaamste punten der expositie zullen evenals op 
de laatste Parijsche tentoonstelling door eene electrische 
ringbaan verbonden worden. 

B E R I C H T E N . 

— Wij vernemen, dat de instructie, inzake het inge
storte gewelf te Nijmegen, door den officier van Justitie 
geslaakt is. 

Na het zeer grondige rapport, door drie deskundigen 
uitgebrncht, mogen wij er ons in verheugen, dat geen der 
bouwkundigen in de zaak betrokken, schuldig is bevonden. 

— In een Woensdag onder voorzitterschap van den heer 
P. L . C de Charro gehouden vergadering van het Haag-
sche departement der Maatsch. van Nijverheid, zijn als 
afgevaardigden voor de aanstaande algemeene vergadering 
benoemd de heeren P. A. Haaxman jr., J . J . van Nieu-
kerken en jhr. mr. Victor de Stuers en a's plaatsvervanger 
de heer Jos. Amiabel. Daar de punten van beschrijving 

hoofdzakelijk Haagsche voorstellen bevatten, werd daarover 
geen beraadslaging gevoerd. 

Als directeur zal oa. worden aanbevolen de heer mr. J . 
Heemskerk Az., wiens naam op de voordracht voorkomt. 

— Voor de wereld tentoonstelling te Parijs in 1900 zijn 
59 plannen ingekomen, die weldra zullen worden tentoon
gesteld. 

Kunst. 
Voor de deelnemers aan de geschenken, die 18 Juli zul

len worden aangeboden aan de Prinses eu den Prins Von 
Wied, bij gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest, zijn 
Maandag en Dinsdag in de kunstzaal van Pulchri Studio, 
te 's Gravenhage, die geschenken tentoongesteld. Ook de 
leden van Pulchri werden ter kunstbeschouwing toegelaten. 

Door aan ons Vorstenhuis verknochte Nederlanders, door 
de gemeente Wassenaar, het dienstpersoneel der verschillende 
landgoederen, door eenige ingezetenen der gemeente Alkmaar 
en door een zestigtal schilders, waren een aantal fraaie cadeaux 
expresselijk voor dit jubelfeest tot stand gebracht. 

Ter opberging van de aquarellen, teekeningen en autogra
fen werd bij de firma Mekhart, te Rotterdam, een fraai 
ebbenhouten kastje, in den vorm van een tafeltje, vervaar
digd, met matzilveren ornamenten. 

De Delftsche fabriek van aardewerk leverde een hooge, 
staande, ouderwetsche gangklok, of liever de blauwe plaques 
en andere deelen, die haar samenstel'en. Zij zijn bf omvat 
door ebbenhout bf door zilver. 

Op die plaques zijn de verschillende verblijven en stam
sloten der Wieds afgebeeld : Nassau, Hoheuzollern, Alten, 
Wied, Neuwied, de familiewapens en opgaaf der slagvelden, 
waar de Prins Von Wied in krijgsdienst geweest is. De 
klok draagt nog het naschrift : 

„Ik brenge elk uur een groet van Nederland, 
Een zegen uit des Heeren vaderland." 

In verkleinde afbeelding ziet men het fraaie Deventersche 
tapijt, rood met gelen rand en bezaaid met heraldieke leeu
wen, in de hoeken pauwen. Het ontwerp van dit tapijt is 
van den Heer E. Jansen Vredenburg. 

Een drietal zeer groote potten met deksels ziju uit de 
Haagsche fabriek van Rozenburg. De grootste is een ge
schenk der gemeente Wassenaar, en draagt, tusschen stem
mige, gedekte ornamentiek, de afbeelding van hel inwendige 
der Wassenaarsche kerk, waar het vorstelijk paar gehuwd 
is, en aan den anderen kant de wapens. De twee, niet 

j minder schoone vazen van het dienstpersoneel der Wasse
naarsche buitenverblijven dragen afbeeldingen van die ver
schillende lusthoven : 't Huis de Pauw, 't huis Ter Horst, 
enz. De kleur en de teekening dier afbeeldingen is goed in 
harmonie met de kleur en ornamentiek der vazen, een 
opgaaf, die gewoonlijk in de Saksische en Sèvres ceramiek 
verzuimd wordt, zoodat men dau afzonderlijke, gekleurde 
prentjes te zien krijgt. De nog al donkere kleur der vazen 
wordt verlevendigd door groote zonnebloemen in natuurlijke 
kleur. 

Verschillende albums bevatten nog de namen van hen, 
die tot dc geschenken bijdroegen. 

Tot onze Nederlaudsche aquarellisten mag men ook Doc
tor Jan ten Brink rekenen, die hier onverwachts als artist 
is opgetreden. 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E 

R E D A C T I E : W. KROMHOUT Cz.v., II. G. JANSEN, M . DE JONGII, 
JOS. T H . J . CUIJPERS EN C. W. NIJHOFF. 

BIJDRAGEN VOOR HET BLAD TE ZENDEN A A N D E N HEEK 
II. G. JANSEN, VAN EBGHENSTRAAT N°. 1 TE AMSTERDAM EN ALLES, 
WAT DE ADMINISTRATIE V A N HET GENOOTSCHAP BETREFT, A A N 
DEN ISTKN SECRETARIS, A M E R I C A N - H O T E L TE AMSTERDAM. 

N D T (ft. Z O O N M A A S S L U I S . 
VOORWAARDEN VAN HET L I D M A A T S C H A P : n E T ORGAAN MET 
TECHNISCH GEDEELTE WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN AAN A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L I J K -
SCI1E CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N « 10.— 
„ BUITENLEDEN EN ASPIRANT L E D E N » 7.50 

MEDEÜEEL1NGEN V A N H E T 
G E N O O T S C H A P . 

1° Een brief van rouwbeklag is verzonden aan Mevrouw 
de Weduwe van het overleden eerelid, den W e l E d l . Heer 
J . A . Schuurman. 

2° Op de velerlei aanvragen van H H . Leden tot terug
zending hunner ingezonden antwoorden op prijsvragen kan 
worden medegedeeld, dat het Bestuur voornemens is aan het 
eind van het jaar een tentoonstelling te houden van alle 
ingezonden antwoorden, zoadat deze eerst na dien tijd 
kunnen geretourneerd worden. 

3° H H . Leden die teekeningen iu portefeuille hebben, 
welke als bijdragen zouden kunnen dienen voor het plaat
werk //de Architect" worden verzocht hiervan opgave of 
toezending te doen aan den heer M . de Jongh, Nassaukade 
1") te Amsterdam. 

Namens hel Bestuur, 

De lste Secretaris w. n. 

A . II. Z I N S M E I S T E R . 

J A P A N S C H L A K W E R K , 

nooit C . W . N I J H O F F . 

NDKR de Japansche voortbrengselen der kunst
nijverheid wordt de eerste plaats ingenomen 
door het lakwerk. Mogen misschien de 
bronzen, de borduurwerken, de emails, het 
aardewerk in gelijke mate onze bewondering 

opwekken, ook dan nog komt de voorrang toe aan het lak
werk, daar dit inheemsen is, gene uit den vreemde zijn 
ingevoerd geworden. 

Onder een stuk lakwerk verstaan we een (kunst)voorwerp, 

waarvan de grondstof van de buitenlucht is afgesloten door 
middel van lak. (*) 

Lak is een boomsap, dat de eigenschap heeft ouder zekere 
omstandigheden tot een krimpvrije laag te verharden en 
een onderliggend materiaal alsdan volkomen tegen de inwer
king van de lucht (en zelfs van het water) te beveiligen. 
Het sap (urushi) wordt geleverd door de Rhus vernicifera, 
een boom die zeer verbreid op Japan voorkomt, maar het 
beste gedijt iu de gematigde luchtstreek. 

In zes a zeven jaar bereikt de boom een hoogte van 
ongeveer acht Meters en op zijn tiende jaar beschouwt men 
hem als volwassen. Is dit het geval, dan maakt men op 
gezette tijden in den bast horizontale insnijdingen en steekt 
daarin houten schelpen. Het sap vloeit uit de wonden, 
verzamelt zich in de schelpen en heeft als ruw lak (Ki-urushi) 
reeds een hooge handelswaarde. 

(*) Meerdere exemplaren, waaronder enkele bijzondere, vau 
Japansch lakwerk bevinden zich in het Rijks-museum te 
Amsterdam, 's Rijks Ethnographisch museum te Leiden en 
het museum voor kunstnijverheid te Haarlem. Zeer schoone 
voorbeelden biedt het pMusee Guimet" te Parijs en wondenver-
ken van Japansch lakwerk geeft de reeds meermalen aange
haalde ^Cross-Gallery" van het South Kensington museum te 
Londen te aanschouwen. Ook vele particulieren in Nederland, 
nakomelingen of erfgenamen van ambassadeurs uit de 17e eeuw, 
bezitten nog tal van fraaie exemplaren op dit gebied, hunnen 
voorouders door den Japanschen keizer of de inlandsche 
grooten geschonken. Zeer schoone gelakte kasten, echter voor 
Westersch gebruik ontworpen, bevinden zich in de //galerie 
d'Apollon ' van het Louvre te Parijs, als pendanten van de 
de talrijke Boulle-kasten, aldaar aanwezig. In ons land brengen 
de Japansche veilingen elk jaar lakwerken bij tientallen, 
voor zeer billijken prijs, ter tafel, welke, hoewel een vergelijk 
met de goede oudere voorbeelden niet opgaat, toch tot 
het beste behooren, wat deze zeer ontaarde verknopingen 
ons hebben aan te bieden. Uitnemend lakwerk wordt nog 
steeds in Japan vervaardigd, maar kost schatten gelds. 
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De eersle bewerking, die bet ruwe lak heeft te onder
gaan, is gezuiverd te worden van het overtollige water. Het 
wordt hiertoe uitgespreid in groote vlakke houten tobben 
en aldus aan het zonlicht blootgesteld, waarbij de zonderlinge 
eigenschap van lak aan het licht treedt, om ziju eigen water 
sneller tc willen verliezen door toevoeging van frisch water. 
'Vóórdat het lak al zijn eigen water heeft verloren, zou het 
op geen enkel materiaal drogen. Ruw lak is roomkleurig. 
Aan de lucht blootgesteld, zonder toevoeging van water, 
wordt het zwart, dun en vrij transparent. Wordt er nu 
water op gebracht, dan neemt het lak de roomkleur weer 
aan, maar donkerder dan te voren (als koffie met melk), 
en verliest zijn doorschijnendheid. Na verlies van water eu 
droging wordt het wederom zwart, maar het blijft altijd 
moeielijk om het zuiver doorschijnend le verkrijgen. Het 
bekende schitterende uiterlijk neemt lak pas aan na polijsting. 

Een tweede zonderlinge eigenschap van lak is, dat het, 
om goed te drogen, een vochtige ruimte behoeft. Met lak 
bestreken voorwerpen worden daartoe opgesloten in een droog-
kamer (inuro), welker houten wanden met water worden over
goten. De tijd van drogen verschilt tusschen 6 en 50 
uren, hetgeen afhangt èn van het stuk zelf èn van de 
atmosfeer. Bedenkt men nu, dat tal van bewerkingen moeten 
geschieden (soms meer dan dertig) om een stuk eerste 
kwaliteit lak te vervaardigen, dau zal het geen verwondering 
wekken, dat deze industrie, waarin de Japanners het op een 
ongeëvenaarde hoogte hebben gebracht, veel tijd in beslag 
kan nemen en lakwerken, die een half jaar arbeid vereischen 
niet tot de zeldzaamheden behooren. Ja, er zijn zelfs oude 
stukken, wier afwerking jaren heeft gevorderd, maar wier 
duurzaamheid dan ook bijna onbegrensd is. (*) 

Er zijn vele soorten van lakken maar de meeste kunnen 
tot drie groote groepen worden teruggebracht, tot de zwart-
lakkcn, de gekleurde lakken of' de goudlakken. Maar, niet 
alleen, dat elk dezer afdeelingen vele soorten telt, van andere 
is het weer moeielijk ze bij eeu bepaalde hoofdgroep in te 
deelen, daar zich voor de verbeelding van den kunstenaar 
een onafzienbaar veld in de lakindustrie ontvouwt. 

Zoo kunnen allerlei metaalmengsels met goud samenwer
ken ; zoo worden lakken vervaardigd in vereeniging met 
paarlemoer, schildpad, ivoor eu porcelein of aardewerk ; zoo 
worden versieringen van verschillend materiaal aangebracht 
op lakwerk of, omgekeerd, lakwerk als versiering op ander 
materiaal; zoo wordeit houtsoorten nagebootst door lak; 
zoo wordt lakwerk vervaardigd op de wijze als email-cloi-
sonué, door teekeningen van goud- of zilverdraad met lak in 
te vullen en daarna te polijsten; zoo wordt lak gesne
den en gegraveerd enz. enz. 

Om nu, vóór wij overgaan tot de kennismaking met 
enkele, der incest belangrijke soorten, een denkbeeld te geven 
van het ontstaan van eeu stuk eerste kwaliteit lakwerk, 
zullen we eene beschrijving geven van de geschiedenis van 
een stuk zwartlak, vanaf het oogenblik, dat een houten 
voorwerp uit de handen van den schrijnwerker in die van 
den lakker overgaat, tot dat, waarop de polijsting het stuk 
in al zijn waarde doet schitteren. Deze beschrijving is wel 
is waar wat eentonig, maar toch ook weer noodig voor de 
juiste waardeering van een Japansch artikel, dat waarlijk 
eenig op de wereld genoemd mag worden. 

Beginnen we dan met op te merken, dat voor de ver
vaardiging van een schoon lakwerk (waarvan de ondergrond 
hout is) vooreerst noodig is een goed, droog, krimpvrij ma
teriaal, dat in Japan geleverd wordt door een viertal hoornen, 

(*) In 1874 verging bij Yokohama een stoomboot, gela
den met eene verzameling oude en nieuwe lakwerken, 
bestemd voor de wereldtentoonstelling te Weenen. Na een 
jaar onder water te hebben gezeten, werden de voorwerpen 
opgehaald en bleek, dat de oude lakken niet hadden geleden, 
terwijl de nieuwe wareu vergaan. 

de hi-no-ki (Chamaecvparis obtusa), de ho-noki (Magnolia 
hypoleuca), de kiri (Paulonia imperialis) en de keyaki (Pla-
neria Japonica). 

De eerste soort is gewild voor doozen, paneelen en klein 
kabiuetwerk, de tweede voor zwaardscheeden en andere harde 
voorwerpen, de derde voor groote kisten en de laatste voor 
ornament- en draaiwerk. 

(Wordt vervolgd.) 

T R A N S V A A L S C H E BRIEVEN II. 

LS ik mij niet vergis, geachte lezer, liet ik U 
eenigen tijd geleden zonder eenigen vorm van 
proces in de douanenloods te Kaapstad staan, 
om zeer egoistisch mijn eigen bagage te be
redderen; daarvoor mijn nederig excuus. Mij 

dunkt, wij moesten een cab nemen, want de wegen zijn 
hier slecht; een veelkleurige broer van de stemmige Lon-
densche cab wordt aangeroepen en wij hotsen naar boven; 
aan den uitgang van de docks moeten wij echter nog even 
uitstappen om aan den ijverigen zoon van den heiligen 
Hermandad te laten constateeren, dal wij heusch geen revol
vers of andere vuurwapens trachten binnen te smokkelen. 
De meest uiteenloopende elementen verlevendigen het straat
gewoel, Bergschotten met bloote beentjes en danseuserokjes, 
de Eugelsche soldaten iu roode uniformen, met pedante tro
nies, achteloos de sigaret in den mond, een kiuderbadinetje 
tusschen wijs- en middelvinger van de linkerhand, en een 
schuin cabje van hun jongste broertje op het ponnykopje; 
heeren en dames in de elegantste toiletten eu ontelbare 
Kaffers, Zulu's en wat dies meer zij, met typische apen-
tronies, gehuld in lompen. Waag het echter niet deze heeren, 
als zij u en uwe dame van het trottoir afloopen eeu duchtig 
pak ros te geven, want de heeren zijn //Eugelsche Onder
danen," dank zij de beschaving, die hen op christelijke 
wijze koestert, hen leert dat whisky beter is dan water, en 
de shilling van //baas" veel meer waard is in hun eigen 
zak; in het kort de heeren zijn, wat men hier noemt 
//parmantig." 

Kaapstad heeft dat pittoreske vau vele plaatsen met huizen 
van meest één verdieping en omringd door bergen, de 
openbare gebouwen hooger opgetrokkeu, steken daar als 
teeken vau macht boven uit. Iu flauwe helling loopeu de 
straten op naar de zijde van den Tafelberg; die straten met 
hunne groote magazijuen doen u eerder aan een Europeesche 
dan aan een Zuid-Afrikaansche stad denken. Ook hier is 
het gewoel buitengewoon groot, en zoo flaneerende treffen 
u ieder oogenblik de eigenaardige geveltjes in Hollandsche 
Renaissance, dateerende uit het tijdperk, toen „la perfide 
Albion" met hare alles verslindende koloniehonger de Kaap
kolonie nog niet achter hare kiezen had gestoken. Uit een 
architectonisch oogpunt valt hier weinig te vermelden, de 
magazijnen zijn meest allen berekend op ruimte en veel 
licht, dunne ijzeren kolommen, veel glas, de woonhuizen 
eenvoudig, witte gevels met openingeu, alléén meer buiten 
Kaapstad ziet men aardige landhuizen eu villa's. Het Parle
mentsgebouw dat forsch boven hare omgeving uitsteekt, is 
een klassiek gebouw om goed noch kwaad van te spreken, 
het is goed gedetailleerd, voila tout! Een heerlijke wande
ling is de bekende eiken-allée, nog door de Hollanders aan
gelegd, eu de onmiddellijk daaraan gelegen Botanische tuin, 
waar u een overweldigende menigte van prachtige tropische 
planten treft. De omgevingen vau Kaapstad worden steeds 
boog geprezen eu bij een lang verblijf daar ter plaatse loout 
het zeer, tochtjes tc maken naar Sea-point, de Kloof, Wijn
berg en Coustautia ; mijn verblijf te Kaapstad duurde slechts 
drie dagen, zoodat ik alleen Wijnberg eu Coustautia kon 
bezoeken. 

De trein brengt u door de fraaiste streken in ongeveer een 
half uur te Wijnberg; een zoogenaamde Kaapsche kar, 

d. i. een soort teut-sjees op twee wielen, getrokken door 
twee paarden, brengt ons door goddelijk schoone partijen 
naar Constantia, overal ziet men in de velden den wijnstok 
welig bloeien. De groote gouvernement» wijnfarm te Con
stantia toovert ons oogenblikkelijk in de schoonste plekken 
van Holland terug, ook hier de typische Hollandsche top
gevels, waaraan de hooge. stoep, de jaartalsteeneu en gevel
ankers niet ontbreken. De directeur heeft steeds de beleefd
heid, bezoekers de inrichtiug roud te leiden en hen te 
onthalen op een keurig glas sweet-constantia, een echten 
godendrank. 

Doch, waarde lezer, hedenavond te 9 uur vertrekt onze 
trein naar Pretoria, laten wij ons dus tijdig van tickets 
voorzien. Het station zelf. hoewel practisch ingericht, is ook 
uit het min of meer regeeriuglooze tijdvak ; het heeft als 
kopstation het voorrecht, dat men gemakkelijk alle treinen 
bereiken kan. 

Daar reeds voor twee dagen de inailtrein, aansluitende 
op onze boot vertrokken is, is het niet uitermate druk, 
wij huren nog een pak beddengoed, een zeer aanbevelens
waardige maatregel, want wij brengen drie nachten en twee 
dagen in den trein door, en de nachten zijn koud. Zoo 
voor de nachtrust hebben wij nog juist tijd om de inrich
ting der Kaapsche spoorwagens op te nemen; en het resul
taat van dat onderzoek is zeer bevredigend. 

Iedere waggon bevat vier coupé's, gelegen aan een zijgang 
en daarvan afgescheiden door een stel schuifdeuren. Deze 
coupé's of kamertjes bevatten elk twee banken en daar-
tusschen een tafel en bieden plaats aan vier personen, 
boven elke bank slaat een soort bak neer, dienende voor 
slaapplaats, evenals de beide banken. 

Tusschen de coupé's is een bergplaats voor bagage, zoodat 
men gedurende de reis ook groote koffers kan bereiken, 
terwijl een filter daar geplaatst van frisch water voorziet; 
overigens bevat iedere wagen een retirade voor heeren en 
een dito voor dames en eveneens twee toiletkamertjes. 
Bovendien bevindt zich eenmaal per week bij den mailtrein 
een restauratiewagen. Te 10 uur komt de conducteur de 
bedden opmaken en begeven we ons ter ruste. 

Een der belangrijkste gedeelten van deze spoorreis wordt 
gedurende den nacht afgelegd, n.1. de overtocht over de 
f/Hexriver," waar de trein zigzag, hoog over de bergen gaat. 
's Morgens vroeg komen wij te Matjesfontein, de pleister
plaats voor ontbijt; het is vinnig koud, en het landschap 
is geheel wit gevroren, veel belangrijks is hier niet te zien. 
De eerste dag doorkruisen wij de Karoo-woestijn, door de 
meeste reizigers akelig vervelend genoemd ; op mij echter 
maakte deze dorre natuur een grooten indruk. Het is een 
rust van ruwe rotsen, een imposante steenforinatie, telken
male meent men den afgeplatteu Tafelberg weder te zien, het 
zijn allen rotsen die hun ontstaan aan eenzelfde speling 
der natuur te danken hebben, afwisselend in de fraaiste 
kleuren, van leiblauw tot brons eu groen. Soms ziet men 
een eenzame kafl'erkraal of een paar struisvogels. Is men 
eenmaal de Oranje rivier over, en het gebied van den Oranje-
Vrijstaat ingetreden, dan begint het landschap er iets vrucht
baarder uit te zien, doch een Hollander vindt hier niet 
zijne vruchtbare weiden, keurig door slootjes afgedeeld; 
het water is hier maar banje (veel, in groote mate) 
schaarsch, zooals de Transvaalschc boer zegt. Eu zoo sporen 
wtf al lezende, rookende, uitkijkende door, afgewisseld 
door ontbijten, dinneren en supperen ; het aantal deelhebbers 
aan voornoemde belangrijke bezigheden, wordt steeds door 
den conducteur vooruit geseind, en hetgeen men op die 
verschillende plaatsen te verorberen krijgt, is over het alge-
'neen zeer goed. Bloemfontein, de hoofdplaats van den Vrijstaat, 
dat wij den tweeden dag van onze reis bereiken, is van uit 
deu trein gezien een onoogelijke plek, wat door sommige 
bewoners bevestigd wordt. Te Vereeniging wordt den volgenden 
morgen vroeg onze handbagage gevisiteerd, en te Elands

fontein verliezen wij het voornaamste gedeelte van onzen 
trein, dat naar Johannesburg spoort; terwijl wij in twee 
simpele wagentjes en een locomotief naar de hoofdplaats 
der Zuid Afrikaansche Republiek sporen. Nabij Pretoria 
wordt de natuur zeer schilderachtig, en de laatste halte 
voor ons einddoel „de Fontijuen," dat is de plaats die 
Pretoria van water voorziet, is een heerlijk schoon plaatsje. 
Daar trekken des Zondags de huisvaders met eega, kinderen, 
wagen en kroost heen, zooals onze vrome voorvaderen buiten 
de stad een theetuin bezochten. Doch ik geloof dat ik zoo 
langzamerhand bezig ben een soort brief te schrijven voor 
„het meest gelezen blad van het land" eu de Architectuur 
de Architectuur laat. Ik zie den achtbaren raad van Redac
teuren met bestraffende opgeheven wijsvingers zitten, alsof 
zij zeggen willen : 

„Ja vrindje, je zit daar in Afrika buiten schot ons op 
kletspraatjes te trakteercu! Uw onderdanige dienaar legt 
echter bij deze de hand op het hart en belooft plechtig 
na aankomst te Pretoria, heusch eerlijk over Bouwkunst te 
zullen schrijven. 

DI GAZAK. 

Pretoria, 19 Juni 1896. 

J . A . S C H U U R M A N . 

De vorige week is hier ter stede in den ouderdom van 
58 jaren overleden de heer J . A. Schuurman, oud-Directeur 
van Publieke Werken. 

De heer Schuurman had die betrekking, toen hij verleden 
jaar Juli aftrad, ongeveer 12 jaren vervuld. Hij was een 
bij het personeel, om ziju vriendelijken omgang en humaan 
optreden, zeer bemind chef. 

Tijdens zijn directeurschap zijn o. a. de werkzaamheden 
ter voltooiing van de Handelskade voortgezet, is het Abat
toir gebouwd en werd aanmerkelijke uitbreiding gegeven 
aan het Lieruurstelsel. 

Na het nederleggen van het directeurschap bleef de heer 
Schuurman nog werkzaam als lid van het college van regen
ten over de gevangenissen te Amsterdam eu te Nieuwer-Amstel. 

De heer Schuurman was Ridder der orde van den Nederl. 
Leeuw, van dc Leopoldsorde eu van de Eikenkroon vau 
Luxemburg en commandeur in de orde van den Leeuw en 
de Zon van Perzië. Ook behoorde de overledene tot de 
eereleden van ons Genootschap. 

E E N E I N T E R N A T I O N A L E 

PRIJSVRAAG. 

KT gemeentebestuur van de stad Kiew heeft, 
door bemiddeling van de keizerlijke architec-
ten-vereeniging te St. Petersburg, eene inter
nationale prijsvraag uitgeschreven voor een 
ontwerp van een stadsschouwburg aldaar. De 

tijd van inlevering is 15 December e.k., terwijl prijzen van 
2500, 1500, 1000, 700 en 300 Roebel zijn uitgeloofd. 

Het gebouw moet 1500 zitplaatsen bevatten; de bouwsom 
bedraagt 450.000 Roebel. De Jury zal bestaan uit de heeren : 
prof. N . Benois, prof. R. Gödicke, P. Suzov, K. Maieffsky 
en K . Preis, architecten, R. Geschwendt en Ssalmanowitch, 
civiel-ingenieurs, benevens drie leden van het Kiewer gemeen
tebestuur. Het programma zal door de Redactie worden 
opgevraagd en na ontvangst zoo mogelijk in zijn geheel iu 
dit blad worden afgedrukt. 
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MAATSCHAPPIJ V A N NIJVERHEID. 

v de deze week te Haarlem gehouden jaarvergadering 
van de Maatschappij van Nijverheid werd o a. eeu 
voorstel van de afd. 's Gravenhage besproken, han
delende over het teekenonderwijs aan de gymnasia, 
om nl. bij de Regeering aan te dringen op de in

voering van het teekenonderwijs als een verplicht leervak op 
die inrichtingen van onderwijs. 

Het debat, dat wij — ontleend aan het verslag, dat het 
Handelsblad daarvan geeft — hiervan laten volgen, was 
vooral belangrijk om het krachtige pleidooi, waarmede Jhr. 
Mr. V. de Stuers de aanneming van het voorstel aanbeval. 
Zeker heeft zijn welsprekend betoog er niet weinig toe bij
gedragen om ten slotte de vergadering, zij het ook met een 
kleine meerderheid, het voorstel te doen aannemen. 

Bedoeld verslag luidt als volgt : 
z/Jhr. mr. Victor de Stuers leidde dit punt in. Spr. merkte 

op dat op alle scholen teekenonderwijs wordt gegeven, 
alleen op de gymnasia niet, terwijl dat toch in het buitenland 
wel het geval is. De normale toestand blijkt dus niet de 
huidige te zijn eu spr. zou wel graag argumenten willen 
vernemen van tegenstanders. 

De heer Armand Sassen, trad op voor Amsterdam, met 
uitdrukkelijke verklaring dat hij eeu imperatief mandaat 
had om tegen dit voorstel te stemmen. Spr. die in vele 
eindexameneominissies van Hoogere Burgerscholen zegt te 
hebbeu gezeten, verklaarde dat de examencommissies her
haaldelijk zeer geringe waarde hechten aan de groep: Hand
en rechtlijnig teekenen. Het teekenonderwijs heeft dus onder 
deze omstandigheden weinig uitwerking. En in de tweede 
plaats staat nog te bezien, of nu juist het teekenonderwijs, 
meer dan eenig ander nieuw op de gymnasia in te voeren 
vak, de nijverheid ten goede zal komen. 

Ook Groningen (de heer Wolthekker) bestreed het voorstel 
en wel omdat het practische nut van teekenonderwijs bij 
een klassieke opleiding mocht worden betwijfeld. 

Dr. D. de Loos bestreed het voorstel eveneens, en wel 
op grond van de ervaring, met de onverplichte vakken reeds 
opgedaan aan de gymnasia; daarvan komt weinig terecht en 
met teekenen zal het hetzelfde wel gaan. Spr. verdedigde 
de stelling dat teekenonderwijs geheel privaatonderwijs be
hoorde te zijn. Op de vakken der gymnasia is niets af te 
dingen ; aan teekenen zouden dus de vrije Woensdag- of 
Zaterdagmiddagen moeten worden besteed. En dat zou te 
betreuren zijn. 

De heer De Stuers verdedigde het algemeene nut van 
het teckenen als middel tot uitdrukking van gedachten daar 
waar spraak en schrift te kort schieten. Bovendien heeft het 
ook practisch nut, zelfs voor rechtsgeleerden die soms een 
schets hebben te maken van de plaats eens misdrijfs, en 
voor theologen die soms — althans Roomsche priesters op 
kleine plaatsen — hun dorpelingen kunnen onderwijzen. 
En dan vergetc men toch niet dat teekenen het eerste 
element is voor schoonheidsbegrip ; men leert er door zien, 
en als het geslacht dat thans de regeeringscolleges vult en 
voornamelijk uit de gymnasia is voortgekomen, teekenen had 
geleerd, dan zou er bij onze regeeringspersonen wat meer 
hart voor kunst zijn. Dat komt ook doordien in 't algemeen 
de kunst verwaarloosd wordt. Waarom niet de schoollokalen 
met platen behangen, de geschiedenisboeken geïllustreerd P 
Eu is het niet een schandaal dat bij het leeren van Grieksch 
niets wordt geleerd van Grieksche. kunst? (bravo's). Dit 
geslacht, dat uit witte gekalkte doozen is voortgekomen, 
kan niets voelen voor kunst. Spreker noemde het volgende 
vermakelijke voorbeeld : Hij had den minister Kappcijne er 
toe gebracht, eene beeldengalerij aan te koopen en toen 
kwam wijlen professor Cobet en zei : //Hoe heb je nu die 
gekke beelden kunnen koopen ? Daar is nu letterlijk niets 
aan ; er staat geen een opschrift op." (Gelach). 

En het paedagogische argument der tegenstanders is geen 
argument. Want zeker: teekenen wordt dikwijls verwaar
loosd door leerlingen en leeraren, zoo zelfs dat er ingenieurs 
en architecten zijn die niet goed kunnen teekenen (de voor
zitter knikt bevestigend). Maar dat is een reden om op ver
betering aan te dringen, niet om te zeggen : Laat ous maar 
niets meer doen, het helpt toch niets. 

Ook het practische nut voor landbouw en handel verde
digde spr. En hij bestreed de opvatting als zou er zooveel 
overlading in de programma's heerschen, dat er niet wat 
teekenen bij kon, een vak dat letterlijk een ontspanning is 
na veel geestelijke inspanning. 

Maar met nadruk vroeg spreker, toch niet zoo precies te 
vragen welk direct practisch nut het teekenen zal hebben, 
maar de zaak breed te beschouwen uit een oogpunt van 
algemeene beschaving (applaus). 

De heer Armand Sassen bracht onder het applaus der 
vergadering eene warme hulde aan het kloeke optreden van 
zijn vroegeren medeleerling, maar hield zijn eigen argumenten 
vol. En de heer Symens wilde eerst verbetering van het 
teekenonderwijs op de scholen waar het thans is. 

Na een korte repliek van den heer De Stuers, verklaarde 
deze aan eene evcntueele verwerping van het voorstel niet 
heel veel te zullen hechten, aangezien er te veel imperatieve 
mandaten in deze vergadering zijn. 

Het voorstel van Den Haag werd ten slotte met 78 tegen 
66 stemmen aangenomen, waarna de pauze inging." 

B E R I C H T E N . 

— Te Zwolle heeft eene van Rijkswege aangewezen 
commissie — bestaande uit de heeren Dr. P. J . H. Cuypers 
en L . C. Hezenmans, architecten te Amsterdam en te 
's-Hertogenbosch, en waarbij zich ditmaal had aangesloten 
Jhr. Mr. V. E . L. de Stuers, referendaris aan het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken — de eindinspeclie ge
houden over de restauratiewerken aan de Groote of St. 
Michaels kerk. 

Naar de Pr. Ov. en Ziv. Ct. verneemt, verwierven deze 
werken de volkomen goedkeuring der genoemde heeren, 
zoodat weldra de uitbetaling van den laatsten termijn van 
de indertijd voor bedoelde restauratie verleende Rijkssubsidie 
zal kunnen volgen. 

Waarschijnlijk zal het kerkgebouw uiterlijk tegen het 
einde der volgende maand weder in gebruik kunnen genomen 
worden en zal nog in den loop dezer maand tot de ver
pachting van de plaatsen worden overgegaan. 

— De Duitsche oudheidkenner cn geschiedschrijver Prof. 
Ernst Curtius is Zaterdag te Berlijn overleden, iu den 
ouderdom van bijna 72 jaren. 

Behalve door zijne vele werken, waarvan zijn „Grieksche 
geschiedenis" het voornaamste is, maakte hij zich vermaard 
door de opgravingen te Olympia, onder zijne leiding, inge
volge een opdracht van de Regeering, ondernomen, welke 
opgravingen zoo belangrijke uitkomsten gaven voor de kennis 
der klassieke geschiedenis en taalkunde. 

— De Duitsche kunst heeft voorts een groot verlies 
geleden door den dood van den beeldhouwer Erdmann Encke, 
die te Berlijn is overleden in den ouderdom van 54 jaren. 

Van zijne vele werken zijn vooral vermaard zijn beeld 
van Koningin Louise, in den Thiergarten, te Berlijn, de 
beelden van Keizer Wilhelm I en Keizerin Augusta, in 
het praalgraf te Charlottenburg, zijn groep „Keurvorstin 
Elisabeth en haar zoon Joachim," enz., alsook vele borst
beelden van aanzienlijke personen, o. a. van Keizerin l'rederik, 
wier leermeester hij was. 

V I E R D E J A A R G A N G N». 30. Z A T E R D A G 25 J U L I 1896. 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E 

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

JOS. T H . J . C U I J P E R S E N C . W . N I J H O F F . 
B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 

H . G . J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N ° 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

N D T & . Z O O N M A A S S L U I S . 
V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L U K -
S C H E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N / 12.— 

„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N » 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N n 7.50 

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

GENOOTSCHAP. 

1°. Aan het ontwerp onder motto „Baksteen" ingezonden 
op de schetsprijsvraag voor „een balcon," en aan dat onder 
motto „Pakkem" ingezonden op die voor „den houten 
hoofdbaluster eener vrijstaande trap" zijn door de Jury de 
prijzen toegekend. • 

Ontwerpers van bovengenoemde prijsvragen zijn succes
sievelijk de heeren : 

J . Teppema te Haarlem en Joh. Kromhout te Amsterdam. 
Het rapport der jury zal binnenkort worden bekend gemaakt. 

2°. Het Bestuur stelt zich voor bij genoegzame deelname 
een tweedaagsche excursie te maken naar Enkhuizen, Sueek, 
Bolsward en Leeuwarden. H.H. Leden die hieraan zouden 
wenschen deel te nemen worden verzocht vóór den 1 Aug. 
a.s. opgave er van te doen aan den Isten Secretaris, waarna 
het reisplan verder zal worden vastgesteld. 

Namens het Bestuur, 

Be Iste Secretaris w. n. 

A. H . ZINSMEISTER. 

JAPANSCH L A K W E R K , 

DOOR C. W . NIJHOFF. 

(Vervolg van bfdz. 116.) 

onzichtbaar 

ANNEER de lakwerker een houten voor
werp in handen heeft gekregen, maakt 
hij de oppervlakte schoon, gaat alle 
gaatjes en scheurtjes na en snijdt deze 
een weinig uit, zoodat een aanvankelijk 

scheurtje een kanaaltje vormt. Hij bedekt 

het geheele voorwerp met een laag grondlak en zet het 
gedurende eeu twaalftal uren in de droogkamer. Deze 
bewerking heel „Ki-ji-gatame," wat beteekent „harding 
van den houten ondergrond." De lakker doet dus niets 
anders dan de schilder, die, vóór hij aan het werk gaat, 
zijn doek prepareert. Als het voorwerp uit de droogkamer 
wordt genomen, is het lak in het hout gedrongen en 
de oppervlakte hard en droog. De gaatjes en kanaaltjes 
worden nu opgevuld met een pasteiachtig deeg, een 
mengsel van fijngesneden hennep, rijstestijfsel en grondlak, 
waarna het voorwerp gedurende een veertigtal uren 
wordt gedroogd. De vulling wordt daarop ruw neer-
gewreven en het voowerp bedekt met een dikke laag 
„sabi," een mengsel van fijne gebrande klei, water en 
grondlak, waarop eene droging van twaalf a veertien uur 
volgt. Vulling en laklaag worden vervolgens met een witten 
wetsteen met den ondergrond gelijk geschuurd. Hiermede 
zijn de eerste bewerkingen at'geloopen. 

Bij het thans volgend proces wordt het voorwerp over
dekt met een kleed van hennepstof, dat den ondergrond 
geheel ongevoelig voor barsten en trekken zal maken. Hier
toe wordt het oppervlak bedekt met een deeg van 
grondlak en tarwebloem, waarover het hennep kleed wordt 
uitgespreid, dat zuiver vlak op den ondergrond wordt 
gedrukt. Om deze laag te doen drogen wordt een vier-
en-twintig-tal uren vereischt. 

Het oppervlak wordt nu met een scherp mes afgeraspt, waar
door het weefsel van het hennepkleed zichtbaar wordt. Thans 
wordt een dikke laag der reeds genoemde „sabi" aangebracht 
en in alle hotten gewreven, waarna het voorwerp wederom 
een vier-entwintig-tnl uren moet drogen. Daarop worden, 
telkens met twee etmalen tusschenruimte, drie lagen aange
bracht van een mengsel van tijngebrande klei en grondlak, 
welke lagen zeer dun worden uitgestreken. Vervolgens nog
maals twee lagen van een dergelijk mengsel met andere 
verhoudingen, terwijl het voorwerp na de laatste laag ge
durende drie dagen wordt gedroogd. De oppervlakte kan 
nu met die van fijn geschuurden baksteen vergeleken worden. 
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Het voorwerp wordt met een witten slijpsteen volkomen 
glad geschuurd en met eeu laag nieuwe grondtak bedekt. 
Deze zinkt in de kleilagen en verhardt die. De kleur is nu 
langzamerhand donkerder geworden en begint het zwart te 
naderen. Een laag //sabi'' wordt aangebracht, twee dagen 
gedroogd en in de vorige laag geschuurd, waarmede de voor
bereidende werkzaamheden tot een eind zijn gebracht. 

Het eigenlijke lakken neemt thans eeu aanvang. Over de 
laatste laag komt een nieuwe van zuivere lak en nadat deze 
gedroogd is eene andere, die met een plat penseel van men-
schenhaar wordt uitgestreken. Deze beide lagen geven aan 
het oppervlak een bard, glanzig zwart uiterlijk. Nu wrijft 
de lakker het met fijne houtskool en brengt er vervolgens 
met katoen een zeer dunne laag lak op, die met behulp 
vau vloeipapier gelijk wordt uitgespreid en bijna geheel weer 
opgenomen. 

De eerste laag eind-lak wordt nu met een penseel 
aangebracht en na droging wordt de oppervlakte met fijne 
houtskool afgewreven. Eeu andere laag eind-lak wordt op de
zelfde wijze behandeld. Nu vol^t eene polijsting met nog 
fijnere houtskool en eeu zachten katoenen doek. Een derde 
laag eind-lak op katoen aangebracht en met vloeipapier weer 
opgenomen, gaat de eind-polijsting vooraf. Deze bestaat daarin, 
dat de oppervlakte gewreven wordt met een mengsel van 
uiterst fijne gebrande Imari-klei en verkalkt reehoorn, dat, 
op een katoenen doek, gedrenkt wordt met olie van de 
Sesamum orientalis. Een nieuw laagje lak wordt zeer dun 
uitgestreken en, na droging, op dezelfde wijze gepolijst. En 
ten slotte wordt nogmaals een dun laagje zeer zuivere lak 
aangebracht, met vloeipapier opgenomen en gepolijst met 
uiterst fijne reehoornasch, die met den vinger hoogst voor
zichtig op de oppervlakte wordt ueergestrooid en uitgewre
ven met het zachtste gedeelte van den duim. 

Aldus ontstaat een stuk ,/Honji" (le kwaliteit zwart lak). 
De bewerkingen zijn ongeveer drie en dertig in getal, wat 
niet wegneemt dat stukken, waarvan de uiterste grens van 
duurzaamheid wordt >erwacht, wel vijftig of zestig bewer
kingen dienen te ondergaan. 

Er ziju natuurlijk tal van zwart-lakken en dat niet alle 
op bovenstaande wijze vervaardigd worden, ligt voor de hand. 
Geven wij dus als tegenstelling de minste soort, dan kun
nen we volstaan met te zeggen, dat een te lakken voorwerp 
alsdan bedekt wordt met een laag groudlak vermengd met 
lampenzwart. Na gedroogd te zijn ontvangt het een laag 
fijnere lak, waarmede de bewerking is afgeloopen. Op deze 
wijze worden, vooral in Tokio, gewone rijstschotels en doo
zen vervaardigd. 

De bewerkingen, die eeu stuk gekleurd lak heeft te 
ondergaan, verschillen, wat de hoofdzaak betreft, niet van 
die, voor een stuk zwart-lak besproken. 

Als kleuren worden gebruikt: vermiljoen voor de beste 
kwaliteit, rood-lak en rood-ijzeroxide voor de mindere 
soorten. Chromaat-geel voor geel-lak en in vereeniging 
met Pruisisch blauw voor de groene lakken. Ook pur
per komt wel voor, hoewel zeldzamer. De gekleurde lagen 
worden pas aangebracht als het stuk zoover gevorderd 
is, dat de eind-bewerking een aanvaug kan nemen. Voor 
goed werk wordt de verfstof tot een fijn poeder gemalen en 
met het beste transparente lak vermengd. De polijstingen 
volgen dan als de reeds beschrevene, met *het onderscheid, 
dat de twee eerste der eiudlageu van gekleurd lak zijn en 
de laatste zuiver transparent is. 

Voor minder kostbaar werk worden de bewerkingen 
natuurlijk weer zeer vereenvoudigd. 

Naast de beide genoemde soorten staat het transparente 
lakwerk, zwart of gekleurd, waarbij de nerf van het hout 
zichtbaar blijft. Voor voorwerpen, die aldus behaudeld zullen 

worden, kiest men een houtsoort met mooie vezel uit. 
Men overdekt het voorwerp met een eerste laag lak, waar
door het bruin wordt. Daarna wordt een laag sabi aange
bracht die, na droging, met een slijpsteen, geheel in den 
ondergrond wordt geschuurd, zoodat bijna geen lak de opper
vlakte meer bedekt en de houtnerf duidelijk te voorschijn 
is getreden. Nn worden nog eenige lagen zuivere lak 
aangebracht, gedroogd en geschuurd, waarna het polijsten 
als te voren een aanvang neemt. De oppervlakte heeft op 
het eind een schitterend uiterlijk verkregen en de natuur
lijke houtnerf behouden. 

(Wordt vervolgd.) 

Het volgende stukje vinden we als //ingezonden" in het 

Handelsblad. 

BEURSBOUW. 

OEN door uw geacht blad onlangs werd mede
gedeeld dat bij het in wording zijnde beurs-
plan-Berlage de Damrakstraat langs het beurs
gebouw aan de zijde der Warmoesstraat een 
breedte zou verkrijgen van 30 meter, veroor

loofde ik mij naar meer licht te vragen omtrent dit geheim
zinnige plan, daar volgens mijn voorstelling van de breedte 
van het Damrak dit bericht op een onjuistheid moest 
berusten. 

Nu zoowel uw berichtgever als het Bouwkundig Weekblad 
Architectura, dat uwe mededeeling zonder commentaar over
nam, het stilzwijgen blijft bewaren, begon ik in twijfel te 
verkeeren of mijne gegevens wel juist waren. Ik heb daarom 
het Damrak nog eens doen opmeten en bevonden dat de 
breedte ter hoogte van het Bible-Hotel slechts 74 Meter 
bedraagt. 

Hieruit blijkt dus dat, wanneer de straat aan de zijde 
der Warmoesstraat 30 Meter breed zal worden en die aan 
de zijde van deu Nieuwendijk, met al haar tram-, rijtuig
en voetgangers-verkeer slechts 10 meter meer, er voor het 
beursgebouw zelf niet meer dan 4 meter breedte kan over
blijven. 

Nu heb ik zeer veel respect voor de talenten van den 
bouwmeester Berlage, doch twijfel er aan of hij in staat zal 
zijn met deze gegevens eeu Mercuriustempel te stichten, 
die zelfs aan de matigste eischen zal voldoen. 

Ik veroorloof mij daarom door middel van uw gastvrij 
orgaan nogmaals op meer licht in deze aan te dringen, 
overtuigd, dat het noodig is juistere inlichtingen openbaar 
te maken, ten einde de oplossing der quaestie niet langer 
te verschuiven, door bespreking van dit plan in commissie
vergaderingen. 

U bij voorbaat dankzeggend voor de opneming dezer 
regelen, 

Hoogachtend, 

UEd. Dw. Dn. 

A. W . D E ELINES. 

Wij erkennen in ons nummer van 13 'Juni een stukje 
overgenomen te hebben uit het Handelsblad — met ver
melding der bron — waarin we ook de vergissing over-

ji men door het blad begaan, ten aanzien der achterstraat
breedte. Doch deze vergissing is zóó évident, dat we er niet 
T el aan hechtten, toen de heer de Flines naar aanleiding daar
van in 't ingez. stukje in b.g. blad om inlichtingen verzocht. 
Elk bouwkundige, die de eerste beursgeschiedenis meege
maakt heeft, weel dat het de bedoeling was het Damrak 
san de Nieuwendijkzijde, eene breedte te laten van 30 Meter, 
eene breedte, die vermoedelijk ook voor het nieuwe plan 
a ingeboden is. De breedte van de straat aan de Warmoes-
si raatzijde bedroog 12 Meter, waardoor een trapeziumvormig 
terrein ontstond, van eene lengte van 153 M bij eind-
breedten van 56,50 M . en 34 M , breeder dus, dan de 
ongelukkige 4 M . , die de heer de Flines als resultaat zijner 
(geestige ?) becijfering voor het gebouw overhield. 

Met de strekking van de door den heer F . ingez. artikelen 
kunnen we inedegaan, daar het o. i . tijd wordt iels naders 
omtrent den voorgenomen of niet voorgenomen beursbouw 
te vernemen, ook in verband met onafgedane adressen, die 
reeds een jaar op antwoord wachten. 

DE LEZING V A N TOOROP. 

OOR eenige weken namen wij uit de N, R. Ct. 
het verslag over van een lezing door den 
schilder Toorop te Groningen gehouden. 
Sommige beweringen van den spreker en 

31 vooral zijn minder gunstig oordeel over Rem
brandt lokten al spoedig van verschillende zijden protest 
uit, waarop T. in een ingezonden stuk in hetzelfde blad 
van antwoord diende. Dit stuk werd weer door een mede
werker van de N. R. C. aan kritiek onderworpen. Wij 
laten beide stukken hier volgen: 

Haar ik sedert eenige dagen weer thuis ben na mijne Groningscho expo
sitie en lezing, die ik aldaar heb gehouden, las ik nu pas de verschillende 
uit- en aanvallen, die men op mij deed naar aanleiding van eenige zinnen 
die de Groningschc correspondent van de N . R. Courant uit mijne lezing 
heeft overgenomen. Niet alleen heeft by daardoor het verband van de lezing 
gebroken, maar daaruit zyn ook verkeerde opvattingen en meeningen door 
andere bladen gemaakt cn overgenomen, alsof ik (sic) Rembrandt zou afge
broken hebben in mijne lezing (sic). Nu ik kan mij dit best begrijpen, 
wannen alleen uit de lezing overgenomen is, dat Rembrandt onzuiver is in 
zijn kunst. Het is daarom jammer dat de Gron. correspondent niet een 
résumé heeft gegeven van de geheele lezing. Want als ik Giotto, Fra Ange-
lico, Filippo I.ippi, Fietro Delia Francisca en andere Italiaansehe Primitieven 
in die lezing heb genoemd naast Rembrandt, dan is dit alben natuurlijk de 
bedoeling geweest om de mystieke expressie van de christelijke kunst (Giutto 
' z.) der Primitieve Italianen zuiver te noemen tegenover de onzuivere 
mystieke expressie in Rembrandt's voorstellingen uit den Bij'iel en de 
>: jdcnsgcschiedcnis van den Christus, en heeft dat niets te maken met de 
groote enorme kracht en rijkdom die zit in Rembrandt's portretten of andere 

itastische werken. 
De Primitieve Italiaansehe mystieken waren geloovigc kinderen van het 
ver-primitief Christendom. Hunne werken waren niet alleen dua zuiver 

n mystieke expressie, maar ook veelal zuiver van bedoeling cn 'streng 
• <i'gevat en meestal ala versiering in verband met dc kapellen, kerken en 
kathedralen uit die tijden, dua ook zuiver als gemeenschaps-arbcid; terwijl 
Rembrandt's mystieke expressie in de composition uit den Bijbel gekomen 

de Reformatie (het Protestantisme) meer individueel, en by meer vrij 
»ai in de behandeling zijner onderwerpen en vaak daarin zyn zeer gepas-

meerde natuur en liefde voor zyn Realisme en visionair licht liet voelen, 
dus onzuiver stond in zync mystieke expressie tegenover de zuivere opvatting 

r Primitieve Italianen (de zuivere christelijke kuustï. 
''eer dankbaar zou ik weien indien UEd. deze regelen, als verduidelijking 

der woorden zuiver en onzuiver in die zinnen uit mijne lezing gebezigd, in 
uw blad wilt opnemen. 

Met vriendschappelijke en beleefde groete, 
Hoogachtend, 

Uw dw., 
J . H . TOOROP. 

Waarop de JV. R. C. antwoordt : 
Meer dan drie weken heeft Toorop noodig gehad voor hij er mede gereed 

kwam dc in deze courant geplaatste opmtrkingen betreffende zijne lezing te 
beantwoorden, — maar men kan niet zeggen dat hij er na zoo rijp beraad 
in mocht slagen den indruk weg te nemen, dat hij zich in Groningen duchtig 
heeft verpraat. 

Laat ons in deze aangelegenheid twee feiten wel in het oog houden. 
1°. De Groningschc correspondent van dit blad heeft, met voorkennis van 

Toorop zelf, gebruik gemaakt van diens handschrift, toen hij het vrij groote 
brokstuk er uit afschreef. Dit wordt door Toorop niet ontkend, cn met zijn 
poging om de volle kolom druks van deze courant nu tot „eenige zinnen" 
te reduceeren, verwerft hij nog niet het recht de schuld van het door hem 
bcdrevene op een ander te schuiven. 

2". Iu dien niet ge wraakten tekst zeide Toorop wel degelijk : 
„Zoo zuiver de kunst der primitieve Italiuen is geweest, zoo onzuiver was 

„de kunst van Rembrandt en van Frans Hals, zoo onzuiver die van Courbet, 
„Mknct. Claude Monet en anderen uit dezo scholen. A l blijft die kunst toch 
neen groote, sterke matericele uiting zeggen, zij geeft ons slechts een tijde-
„lijke sensueele streeling voor het oog. Zij blijft niet nawerken, althans niet 
„bij hen wier leven een trachten is naar mooier, hooger en zuiverder voelen. 

«De vloed van het protestantisme was toen hoog, de kunst daaruit geboren, 
„was van matericele genietingen." 

Wij noemden dit en de hecle redencering waar het in paste, ijdel schermen 
met woorden, en betoogden dat hier een man van veel talent, gekomen om 
aandacht voor eigen kunstbemoeiingen te vragen, op betreurenswaardige wijze 
bewees de kunst van anderen en grooteren te onderschatten of niet te 
verstaan. 

Men zou zeggen, de mogelijkheid bestond dat deze mceni g Toorop onver
schillig liet, of wel dat hij er door geprikkeld werd het door hem bedoelde 
nog vaster te delinieeren, of nog anders, dat hij tot het besef kwam doorge
draafd tc hebben, en dus zyn woorden herriep. 

Doch ofschoon hy' er blijkbaar met het geval wel een beetje in zit, tracht 
hij zich op nog andere wyze uit de ongelegenheid te redden. 

In zyn ingezonden stuk in de N . R. Ct. van 19 Juli j l . betoogde Toorop 
nader bedoeld te hebben „de mystieke expressie van dc christelijke kunst 
„der Primitieve Italianen zuiver te noemen, tegenover de onzuivere mystieke 
„expressie in Rembrandt's voorstellingen uit den Bijbel en de Lijdensgeschie
denis van den Christus, en heeft dat niets te maken met de gruote enorme 
„kracht en rijkdom die zit in Rembrandt's portretten of andere fantastische 
„werken." 

Dit nu is de zaak direct op een heel anderen boeg wenden. 
Want wilde hy werkelijk alleen over de bijbelsche voorstellingen van Rem

brandt gesproken hebben, dan hadde hij hem niet in een adem genoemd met 
Frans Hals, die nooit iets uit den bijbel maakte, en er niet dadelijk Courbet, 
Manet, Monct op laten volgen. En als men Rembrandt dan meer bepaald 
ala schilder en etser van bijbelsche sujetten wil nemen, is het immers dub
bel dwaas van de tijdelijke sensueele streeling der oogen en dc materieele 
genieting gesproken tc hebben, die het werk van dezen spiritualist alleen 
zoude kunnen wekken. 

Toorop beweert dan nu eigenlijk bedoeld te hebben dat Rembrandt niet 
onzuivere kunst maakte, maar dat zyn religieuse kunst als onzuivere mystiek 
valt aan tc merken. Nu, behalve dat bij, blijkens het boven aangehaalde, in 
direct verband met Rembrandt indertijd heel wat anders zei, ziet deze nieuwe 
bewering er al niet veel verstandiger uit. Want, te schrijven dut Rembrandt 
onzuivere mystiek heeft gegeven ia niet veel minder willekeurig dan b.v. 
te beweren dat Toorop een mislukte jongejuffrouw is. Rembrandt toch heeft 
heclemaal niets gegeven wat mystiek te noemen is, of bedoelt zoo iets te 
zyn, en dat wect Toorop, die het over het individueele en protestantsche 
van Rembrandt heeft, zoo goed als iemand anders. Hoe men het ook beziet, 
hij praat om het vroeger gesprokene heen, cn werkt zich zoodoende slechts 
te vaster in den hoek. 

Maar, en dit ia het juist wat ons in dit alles vooral verdriet heeft: wat 
laat deze rijk begaafde, maar onnadenkende kunstenaar zich dan ook in niet 
het verkondigen van zoo vage orakeltaal, met het veroorzaken van zoo heillooze 
verwarring en zoo onuoodig misverstand, en met het per slot zoo dwaselijk 
in de waagschaal stellen van zyn eigen eerlijk verdienden naam I 
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E E N L A N D G E N O O T IN D E N 

V R E E M D E . 

EN vakgenoot, die zich vele onzer oudere leden 
nog wel zullen herinneren, de heer J . J . 
Doger, heeft in de hoofdstad der Argentijnsche 
republiek een gebouw gesticht dat, blijkens 
het oordeel der locale pers, een waar sieraad 

van de stad mag heeten. 

De te Buenos Ayres verschijnende //Standard" van 19 
Juni 11. behelst een artikel vol lof voor onzen voormaligen 
landgenoot, naar aanleiding van het stationsgebouw der 
Western Railway Company aldaar, dat onder zijn leiding 
en die van den ingenieur AV. Adams verrees. 

Wij ontkenen aan genoemd artikel de volgende bizonder-
heden : 

Wegens den ongunstigen vorm van het beschikbare terrein 
kan het gebouw geen indrukwekkende voorgevel gegeven 
worden. In spijt daarvan en door iederen duim gronds te 
benutten, werd een gebouw gesticht, dat menige Engelsche 
stad Buenos Ayres mag benijden. 

De hoofdingang voert tot een centrale vestibule van 14 
M . vierkant bij een hoogte van 26 M . , welke met een gla
zen kap voorzien is, en waaromheen de wachtkamers, het tele
graafkantoor enz. gegroepeerd zijn, daarachter vindt men 
het hoofdperron groot 38 X 12 M . en in verbinding daar
mede de perrons voor aankomende en vertrekkende reizi
gers. 

De bovenverdiepingen van het gebouw zijn ingericht voor 
kantoren voor de maatschappij, een marmeren trap met een 
leuning van kunstsmeedwerk voert er henen. De kantoren 
komen allen uit op een 3 M . breede galerij, die rond de 
centrale hal loopt. Het geheele gebouw is electrisch verlicht; 
de bouwkosten beliepen 36.000 p. st. 

Het blad noemt verder de architectuur van het gebouw 
eenvoudig doch goed van lijnen en verhoudingen, terwijl 
ook de uitvoering zeer te loven is. 

Als bijdrage voor het rariteiten-cabinet zendt men ons 
een uitgeknipte advertentie uit „de Gooi- en Eemlander," 
waarin een architect te Amersfoort zich aanbeveelt voor de 
uitvoering van bouwplannen, met de bijvoeging dat hij er 
een speciaal tarief voor Baarn, Hilversum en Bussum op 
na houdt; of dit tarief hooger of lager is dan het gewone 
vermeldt de annonce niet, doch wel prijkt zij met de af
beelding van een huisje, dat zeker ook al eens dienst gedaan 
heeft om een aankondiging van een of andere vrijwillige 
verkooping te illustreeren. 

B E R I C H T E N . 

— Te Utrecht is opgericht eene vereeniging van aan
nemers en bouwondernemers, genaamd : //Plichtsbesef," welke 
ten doel heeft abnormale toestanden tusschen patroon en 
werkman in dit vak op te lossen. De volgende beginselen 
werden hierbij in het oog gehouden : 

le. De patroon bevordere het welzijn van den werkman ; 
— 2e. hij gebruike den werkman niet als machine maar 
als redelijk mensch, als broodwinner voor hem en de zijnen ; 

— 3e. hij waardeere zijn ijver en bekwaamheid, doch mis-
bruike die in geen geval; — 4e. hij zorge er voor, dat 
de werkman ijverig werkende, zijn dagelijksch brood ver-
diene, opdat de werkman geen redenen zoeke en vinde, dat 
op onbetamelijke wijze en langs onbehoorlijke wegen machtig 
te worden ; — 5e. hij behaudele hem op Christelijke wijze, 
ga met hem als zoodanig om, het is zijn werkmau, niet 
zijn slaaf, die ook het brood voor den patroon in en door 
zijn arbeid helpt verdienen; — 6e. hij neme acht niet 
alleen op hem maar ook op zijn huisgezin, opdat het ver
diende geld tot welzijn van zijn huisgezin worde besteed; 
— 7e. hij bestrijde in hem het misbruik maken van sterken 
drank, wat tot nadeel van den werkman, zijn gezin en zijn 
werk is; — 8e. hij beware den rechten stand tusschen 
patroon en werkman, die er moet bestaan, zal de maat
schappij geen gevaar lijden. Dc patroon moet patroon, de 
werkman werkman zijn, zoolang hij in dien staat is geplaatst; 
— 9e. de patroon mag geen tiran zijn of worden, maar 
redelijk hoofd van den werkmau; de werkman mag geen 
baas, maar ondergeschikte zijn. 

Het bestuur dezer patroonsvereenigiug werd samengesteld 
als volgt: J . H. Wessels, J . J . Bongenaar, H . C. v. 
Beuthem, W . v. Donkeren Sr., J . A. v. Reysen, L . H . 
Westerhoudt en H. de Vink. Het bestuur zal de functiën-
indeeling verdeelen en de statuten voorbereiden. 

N. v. d. B. 

— De excursie van het Sint Bernulphusgilde. gevestigd 
te Utrecht, bezoekt a.s. Dinsdag, Woensdag en Donderdag 
de steden Gent en Brugge. Voor dc algemeene vergadering 
bij die gelegenheid te houden, werden door de heeren Dr. 
P. J . H . Cuypers, Van der Geldt, A. Hermans, I/. Heren
mans, Nic. Molenaar, J . F . M . Sterck, J . A. van Straaten 
Jr., W . Welsing, J . J . Weve en Jos. Cuypers, leden dezer 
kunstbroederschap bij het bestuur voorstellen ingediend. 

Deze voorstellen beoogen de voorbereiding van eenige 
wijzigingen in de statuten, waardoor te beter aan het doel van 
het Gilde zou worden beantwoord en waardoor haar streven 
in breeder kring zou worden benut, met name onder de 
katholieke kunsthandwerkers hier te lande. (Centr.) 

— Wij lezen in de dagbladen, hoe bij gelegenheid van 
de ingebruikneming (of liever inwijding) van het nieuwe 
Bossche station, een maaltijd werd aangeboden door het 
Gemeentebestuur aan de autoriteiten van 't Ministerie van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid en van de Maatschappij tot 
Expl. van Staatsspoorwegen, waaraan ook een aantal par
ticulieren van 's Hertogenbosch aanzaten. 

Maar heeft men den eigenlijken ontwerper en de uitvoerders 
van den bouw vergeten te doen aanzitten of vergeten te 
noemen in dat bericht, als personen die minder met de 
zaak uit te staan hebben ? 

Hoewel de eerste dagbladen sedert jaren hunne achting 
voor de bouwkunst en hare beoefenaren hebben getoond, 
zoo stellen andere leiders van de publieke opinie nog 
weinig belang in de minder oJicieel-bcVende personen, die 
den zorgvollen arbeid van de stichting van een groot gebouw 
hebben verricht. T H . 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E 
R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E JON'GII, 

JOS. T H . J . C U I J P E R S E N C. W . N I J H O F F . 
B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T B Z E N D E N A A N D E N H E E R 

H . G . J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N°. 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

V ^ 1 1 
N D T c f c Z O O N M A A S S L U I S . 

VOORWAARDEN V A N HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH GEDEELTE WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN A A N A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L I J K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N « 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N ASPIRANT L E D E N « 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

l n . Als aspirantlid van het genootschap is toegetredeu de 
heer J . van Asperen. 

2°. Naar aanleiding van een ingekomen verzoek wordt 
aan H H . Leden eu belangstellenden medegedeeld, dat zij 
van af Dinsdag tot Vrijdag a.s. vrijen toegang hebben in 
het gebouw van de Mij. t. b. d. Bouwkuust tot een ten
toonstelling van een bullet met toonbank (bar) dat door de 
Gebr. van Malsem is vervaardigd naar het ontwerp van den 
architect J . F . Klinkhamer voor rekening van de Zuid-
Afrik. Spoorweg-Mij. 

Namen* het Bestuur, 
Be \ste Secretaris w. n. 

A. H . ZINSMEISTER. 

JAPANSCH L A K W E R K , 

DOOR C. W. NIJHOFF. 

(Slot van bfdz. 120.) 

ÓÓR wij tot de goud-lakken overgaan, noemen we 
nog het geschakeerde lakwerk, waarbij, door 
middel van twee of meer kleuren, een ge
schakeerd fond wordt verkregen. Meer merk
waardig uit het oogpunt van vindingrijkheid 

van kunst, wordt geschakeerd lakwerk o. a. 
aangewend, waar men de vlammen van hout wil na 

sen. Zonder verder op de bewerking in te gaan, zij 
alleen vermeld, dat op deze wijze lakken van groote werking 
worden verkregen, waarin de oppervlakte alle tonen der hout-
vlammen op bedrieglijke wijze weergeeft. Uit een kunstoog
punt is dit lakwerk af te keuren als zijnde onwaar en 
overtollig, daar lakwerk, als lakwerk behandeld, alles geeft 
wat men, zonder in dergelijke buitensporigheden te vervallen, 
kan eischen. 

Tot de geschakeerde lakken worden ook die gerekend, 
bij welke de oppervlakte eeu inozaiek vertoont van gekleurd 

dan 
daar 
boot 

lak. Op betrekkelijke kleine ruimten wordeu meermalen eeu 
honderdtal lakken van verschillende kleur naast elkaar 
gebracht, een arbeid die slechts voor Oosterlingen uitvoerbaar 
schijnt te zijn. De kleuren zijn meestal rood, groen, blauw, 
geel, bruin en zwart, terwijl ook goud en zilver toepassing 
vinden. 

Eigenaardig is een geschakeerd lak, dat den naam van 
vguri" draagt. „Guri" bestaat uit een groot aantal lageu 
van verschillende kleur, waarin versieringen worden gesneden 
tot op verschillende diepte, soms door alle lagen heen, soms 
door enkele, waardoor de zijkanten der insnijdingen de ver
schillende lagen als dunne gekleurde lijnen te voorschijn 
doen treden. 

Op geschakeerd lak wordt veel gegraveerd en gesneden. 
Bij florale composities worden dan de onderdeelen der com
positie meermalen met lak van verschillende kleur behandeld. 
Ook landschappen, vogels en tiguren worden in het lak 
gegraveerd. Over de ingegrifte versieringen wordt dan wel 
een laagje zuiver doorschijnende lak gebracht, zoodat de 
gravures, na polijsting, onder de gladde oppervlakte zicht
baar zijn. 

Ten slotte rekent men tot de geschakeerde lakken al 
die, welke de nabootsing beoogen van een of ander natuur
lijk materiaal. Zeer geliefd is de navolging van oud brons 
en oud ijzer door middel van lak. Alle eigenaardigheden 
van het natuurlijke materiaal worden dan nagevolgd, zoo 
het groene aanzetsel bij oud brons, dat op de meest bedrie-
gelijke wijze in lak wordt uitgevoerd. Hij deze techniek 
treedt de reeds meermalen besproken eigenaardige opvat
ting der Japanners voor de eischen van het materiaal wederom 
aan het licht, eene opvatting, die alle mogelijke concessies 
toestaat, wanneer de te overwinnen technische moeielijkheilen 
tot dergelijke vreemde toepassingen aansporen. 

In de hoogste mate aantrekkelijk is echt goud-lak. Wie 
nooit met belangstelling een dusdanig stuk heeft bezien, 
kan zich geen denkbeeld vormen van de bekoring, die van 
dit zuivere voortbrengsel der Japansche kunstnijverheid uit-
giat, van de verecring die het volk van Nippon heeft 
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voor zijn schoone lakken, van de zorg, waarmede de beste 
stukken worden behandeld en bewaard en beschouwd als 
een kostbare erfenis der vaderen, die hun ongeëvenaarde, 
techniek hierin huwden aan eeu bewonderenswaardig ver
sieringstalent. 

Voor de vervaardiging van goudlak in algemcenen zin 
worden gebruikt metaalpoeders, in hoofdzaak drie, welke 
uit zuiver goud, koban (tien deelen goud op ongeveer twee 
en een half deel zilver) en zilver bestaan. Van elk dezer 
poeders bestaan vele soorten, verschillend naar den graad 
van fijnheid en dc verhouding der grondstoffen. Het fijnste 
poeder is bijna onvoelbaar; het bestaat uit een mengsel van 
zuiver goud en koban. 

Naast het goudpoeder worden ook blaadjes van goud, 
zilver en koban gebruikt, die als kleine vierkantjes in het 
lakwerk worden gedrukt. 

Tot het verkrijgen van verschillende ell'ekten vinden ver
der toepassing koper, tin, houtskool en kleurstof. 

De goudlakken hebben een ellen oppervlakte of wel de 
versieringen zijn en relief. In beide gevallen wordt het 
voorwerp geheel behandeld als een stuk le kwaliteit zwart-
lak, tot aan hel oogenblik, waarop het eind-lakken een aan
vang neemt. Bij de eerste soort, met ellen oppervlakte, 
wordt de teekening door overdrukken aangebracht en, nadat 
de te vergulden plaatsen met een laagje lak zijn bedekt, 
wordt met een penseel van paardenhaar fijn goudpoeder over 
deze plekken gestrooid, zóólang tot het lak geen poeder meer 
opzuigt. Nadat de oppervlakte is gedroozd, wordt een nieuwe 
laag lak aangebracht, die wederom wordt gedroogd, waarna 
het geheel wordt gepolijst. De te vergulden versieringen 
worden nu met een penseeltje van rattenhaar opnieuw ge
lakt en een laagje goudpoeder uit eeu tubusje daarover ge
strooid. Na droging wordt wederom een laagje lak aangebracht 
en met vloeipapier opgenomen, waarna de eind-polijsting 
een aanvang neemt. Als alles is afgeloopen, worden enkele 
nog ontbrekende lijntjes of kleine schaduwen aangegeven 
met een penseeltje en een mengsel van een tweetal fijne 
lakken en lampenzwart. 

Deze soort vlak goudlak heet »Hira-makiye." 
Tot de tweede soort, de „Taka—makiye" wordeu alle goud

lakken gerangschikt, welke eene versiering in relief vertoo
nen, hetzij deze haar ontstaan te danken heeft aan poederen 
of in'eggen en de grondstof goud, koban, zilver of anderszins 
is. Evenals bij de reeds genoemde soorten moeten de lak— 
bewerkingen geheel zijn afgeloopen alvorens met de versiering 
een aanvang kan worden gemaakt. Als grond kan worden 
genomen een zwart, rood, groen of anders gekleurd lak, een 
nashiji-grond, (die straks omschreven zal worden) of een lak-
grond, die een of ander natuurlijk materiaal nabootst of wel, 
het natuurlijk materiaal zelf, als hout, ivoor, schildpad of 
metaal. 

De bpwerking van het Taka-makive" bestaat daarin dat, 
nadat de teekening op den grond is aangebracht, de versie
ring, door voortdurend overlakken, poederen en polijsten 
langzamerhand het noodige relief verkrijgt. Deze bewerkingen 
geschieden met eene voor ons onbereikbare zorgvuldigheid 
en toch verliest het voorwerp bij die uiterst teere, haast 
peuterachtigc behandeling, niets van zijn hoogst artistiek 
uiterlijk. 

Bij hoog relief wordt de hoogte door verschillende lagen 
der reeds genoemde psabi" verkregen waarna de vergulding 
pas een aanvang neemt. 

In de menging der metaalpoeders heeft de lakker een middel 
in de hand, om verschillende tonen te verkrijgen, intusschen 
een zaak, die bijna de ondervinding van een geheel men— 
schenleven eischt. Is de lakker zelf schilder, en de grootste 
lakkers waren groote schilders, dan is hij ook zelf de 
ontwerper van zijn werk; is hij geen schilder, dan werkt 
hij naar het ontwerp van een ander. Het relief van het 
goudlak is soms zeer aanzienlijk. Eenige bladen met den 

vogel vho ho," in de genoemde binnenlandsche verzame
lingen aanwezig, kunnen hiervan een denkbeeld geven. 

Bij lakwerk op metalen ondergrond vervallen natuurlijk 
de bewerkingen, die dienen om den houten grond hard en 
krimpvrij te maken. De eerste laag ruwe lak wordt over een 
houtskoolvuur in den metalen grond gebrand en voor zeer 
goed werk wordt deze bewerking eeuige malen herhaald. 
Het lakken neemt daarna eeu aanvang. 

De straks genoemde Nashiji-grond is aan niemand onbe
kend, hoewel deze soort wellicht beter bekend is onder 
den naam van //Aventurine." Het is dat lakwerk, waarbij 
de bruinachtige grond overstrooid is met een oneindig 
aantal glinsterende puntjes, bij de goede soorten kleine 
stukjes edel metaal en bij de mindere stukjes blik. Zeer 
fraaie doozen zijn gewoonlijk van binnen met een Aventurine-
grond bedekt, (') maar ook de buitenzijden van kunstvoor
werpen worden geheel of gedeeltelijk in Aventurine uitgevoerd. 
Nashiji beteekent peer-basis, daar het uiterlijk van dit lak 
overeenkomt met dat van een rijpe Japansche peer. 

Bij het ingelegd lakwerk worden verschillende materialen 
als versiering aangewend als paarlemoer, schildpad, ivoor, 
faience, koraal, hout, goud, zilver, brons en andere metaal-
mcngels, lood, tin, enz. Het meest bekend is het zwarte 
lak, ingelegd met paarlemoer. In de schikking der kleur- en 
lichteffecten hebben de Japanners op dit gebied zeer schoone 
werken voortgebracht, waarbij het paarlemoer een enkele 
maal een zeer groote oppervlakte beslaat, een ander maal 
geheel als nevenversiering is bedoeld. Waar gebakken 
aarden figuurtjes als versiering worden aangebracht, bereikt 
de lakkunst de uiterste grens van haar gebied en 
begint de kunst reeds in kunstemakerij te ontaarden. De 
Japanners durven heel wat, waar het geldt zekere effeklen 
te verkrijgen en zoo is b.v. een ivoren poppetje met 
porceleinen handen, hoofd en voeten op een zwart ge
lakten achtergrond met goud en kleur voor de scènerie geen 
zeldzaamheid. 

De Japansche lak-industric telt hare kunstenaars bij hon
derden en reeds van uit de zevende eeuw worden hare 
voortbrengselen vermeld. Twee beroemde namen zijn 
die vau Korin en Ritsouo, die op het einde der 17e eeuw 
en het begin der 18e hunne meesterwerken het licht deden 
zien. Korin, bij de schilders (s) reeds behandeld, was 
de grootste der Japansche impressionisten ; de toon van zijn 
goud-lak is spreekwoordelijk gebleven. Ritsouo was lak-
inlegger en in dit opzicht heeft hij nooit zijn meester ge
vonden. 

De AVestersche markt vraagt ontzaggelijk veel lak, vooral 
de goedkoope soorten. Japan werkt dan tegenwoordig ook 
voor het grootste gedeelte voor export en neemt aan de 
wereldconcurrentie deel. Dat dit aan de kunst niet ten goede 
komt, zal wel geen nadere toelichting behoeven, trouwens 
men heeft den blik maar om zich te slaan om „het land 
der Rijzende Zon" zichzelf te zien parodieeren. 

(') lie J:i]i:inni'i's behandelen ccn voorwerp van binnen met evenveel zorg 
als van buiten. Onze meubelmakers cn stoffeerders mochten daaraan waarlijk 
wel eens een voorbeeld nemen. 

(') Zie „Een cn ander uit de Geschiedenis der Japansche kunst." 

T E N T O O N S T E L L I N G T E H A A R L E M . 

\ het museum van kunst-nijverheid alhier, is een 
tentoonstelling geopend van schetsen cn ontwerpen 
van Dr. P. J . II. Cuypers, voornamelijk voor voor
werpen, behoorende tot wat inen zou kunnen noemen: 
de aanverwante kunsten der bouwkunst. 

Wat Dr. Cuypers voor onze bouwkunst en aanverwante 
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kunsten deed en nog doet, is van zoo een groot belang, dat 
een tentoonstelling als deze, eene bijzondere waarde heeft. 

Als de jongere architecten meer en meer het zuiver 
begrip van hun kunst gevoelen en dit gevoel trachten om 
te zetten iu eenvoudige, juist gekozen vormen ; als nu naast 
le ploertige, zoogenaamde rijke bouw-uitingen, hier en daar 
bouw-kunstuitingen te voorschijn komen, die de hoop geven, 
dat ook de bouwkunst haar rang zal nemen in de kunst 
van onzen tijd, als vele kunstambachten, weder tot hoogerén 
bloei zijn gekomen , dan mag men dit, voor ons land, voor 
een groot en belangrijk deel, danken aan het werken van 
Dr. Cuypers. 

Voor de jongeren is door hem de weg gebaand, zij 
hebben nu ten minste de eenvoudige grondbegrippen van 
hun kunst kunnen gevoelen en leeren kennen. 

Dr. Cuypers heelt de schijn-bouwkunst, welke lang en 
welig bloeide, wel nog niet gedood, maar toch aan hen, 
die eerlijk willen en gevoelig zijn voor kunst, doen begrijpen 
wat deze schijn-bouwkunst is en wat bouwkunst wezen moet. 

In den tijd, toen men gin;; zoeken naar een nieuwen 
bouwstijl, toeu men hiervoor begon (en ook niet verder 
kwam, omdat het grond-idee valsch was) met het copieeren 
of zoogenaamd „werken" in alle mogelijke stijlen, van 
Grieksch tot Oud-Hollandsch toe; stond Cuypers boven dit 
alles: hij begreep het wezen der bouwkunst, haar doel en 
constructie. De leerling van Viollet-le-Duc begreep, dat van 
de overblijfselen van vroegere bouwkunst de uiterlijke 
vormen niet uit hun verband en dan zoogenaamd „pasklaar" 
gemaakt voor de eischen van dezen tijd, toegepast moesten 
worden; maar dat men deze vormen bestudeeren moest 
om het wezen der bouwkunst, doel en constructie te leeren 
kennen, wetende dat er geeu houwkunst bestaan heeft of 
beslaan kan, dan zulk eeue die in haar wezen zuiver is: 
d. w. z. constructief. Nu, door allerlei omstandigheden, de 
kennis van het wezen der bouwkunst, zoo goed als verloren 
was gegaan, is het wel mogelijk dit wezen onzer kunst te 
bestudeeren in de werken van alle groote kunsttijdperken; 
maar, omdat de middeleeuwen de tijd waren, waarin het 
verschil tusschen de antieke en christelijke beschaving, 
(voorgangster van onze moderne beschaving) zich in het 
noorden, voor het eerst scherp en volkomen openbaarde, en 
omdat de kunstomwenteling, die hiermede gepaard ging, een 
aaneengeschakelde reeks kunstuitingen te voorschijn bracht, 
welke te samen een bijna volkomen beeld geven eener 
gemeenschapskunst, uitdrukking gevende aau het gevoelen 
en denken van geheel een volk en tijd; is het juist gezien 
dat de ernstige bestudeering, zoowel der schoonheid, der 
zuivere constructie, als der fouten van de middeleeuwsche 
kunst, den grondslag moet uitmaken, waarop een natuurlijke 
ontwikkeling der moderne bouwkunst moet berusten. Niet 
de uiterlijke vorm, maar het innerlijk begrip dat tot dien 
vorm aanleiding gaf, moet het doel zijn dezer studie. 

In Engeland, Duitschland en Frankrijk, de bakermat van 
de Gothiek, is men met de bestudeering der middeleeuwsche 
kunsten het eerst begonnen, mnar in de reeks van, ik zou 
willen zeggen, ontdekkers der middeleeuwsche kunst, neemt 
voor ons land, door zijn praktisch werken Dr. Cuypers, 
een eerste plaats in. 

Als katholiek architect, levende te midden der herleving 
van het Katholicisme, was zijn werkkring in hoofdzaak 
bepaald, namelijk om zijn kunstenaars-idee, in verband met 
de innige vereering voor zijn Godsdienst, te wijden aan de 
kerk, dc Gods woning. „Liefde is het fondament" ook voor 
het Schoone en gedrongen door zijn liefde voor het kerk
gebouw, een liefde die bij de Katholieken bijna algemeen 
]s, heeft hij zijn kunstenaarsgevoelen het zuiverst uitgedrukt 
in de concepties zijner kerken en kerksieraden. 

En wanneer hij niet altijd heeft kunnen bereiken, wat zijn 
innerlijke conceptie zich dacht, dan is dit voor een groot deel 
te wijten aan de weinige liefde voor- en begrip van hun 

kunst, bij de uitvoerders van zijn werk. Om aan deze fout, 
(een fout waarvan men in de Middeleeuwsche kunst bijna 
geen spoor ontdekt) tegemoet te komen, heeft Dr. Cuypers 
reeds spoedig een atelier (Cuypers en Stoltzenberg) opgericht, 
waarin onder zijn persoonlijken invloed velen werden opge
leid in het zuiver begrip hunner kunst; hierdoor werd het 
teuminste mogelijk,- bij benadering overeenstemming te bren-
in het uitgevoerde en het gedachte. 

Eeu groot deel der schetsen en ontwerpen vau deze ten
toonstelling zijn uitgevoerd door dit atelier. Ofschoon in de 
kerkelijke kunst vele traditioneele vormen gevolgd zijn, is 
men verbaasd over de eenheid van innerlijke conceptie en 
deu rijkdom en verscheidenheid der vormen en rangschikkin
gen. Altaren, preêkgestoelten, koorhekken, glas- en wandbe-
schilderingen, processievaandels eu triumf-kruiseu, alles wisselt 
elkaar af in boute reeks, maar al hun vormen komen voort 
uit eeu kunstenaarsziel, die door zijn gevoelen en weten tot 
een hoog bewustzijn is gekomen. De enorme en veelzijdige 
werkkracht, het hooge, zelfbewuste kunnen van dezen man 
wekken groote bewondering. 

Zijn scheppingskracht is onuitputtelijk en lastiger, zou 
men denkeu, is de keus uit de vele oplossingen, die hij 
vindt voor één onderwerp, dan bet zoeken naar die oplossin
gen zelf. 

Moeielijk is het om een overzicht te geven van de ten
toongestelde werken, daar meestentijds eeuige aanduiding voor 
welk gebouw of welke stad het werk bedoeld is, op de 
teekeningen ontbreekt; dit is mijns inziens een fout, daar 
het meraoriseeren nu zeer lastig valt en men zeer moeielijk 
de naar deze schetsen uitgevoerde werken kan opzoeken 
om hen te eenigertijd in werkelijkheid te bestudeeren. 

Over drie zalen is de tentoonstelling verdeeld : 
In de eerste zaal (de rotonde) vindt men schetsen voor 

wandbeschilderiugen, met onderwerpen ontleend aan de 
geschiedenis der Heiligen en Profeten, (o.a. fragmenten uit 
het leven van den profeet Elias, zoo ik meen voor het 
klooster der Conventueelen te Brussel) — lijdens statiën — 
friesversieringen met episoden utt de fabels van la Fon
taine — boogvullingen met dierstudiën enz. Verder schet
sen voor verschillende glasveusters, waarbij de schildering 
en de venstervormen steeds een harmonisch geheel vormen 
(o.a. vensters voor de R. K. kerk vde Liefde" te Amster
dam — voor het priesterkoor der St. Urbanus te Hilversum) — 
altaren en vleugelaltaren, met schetseu van de architectuur, 
waarin zij geplaatst ziju — monstransen — een altaarkleed 
voor het „Liefdegesticht" te Breda — schetsen voor de 
beschildering en draperieën van enkele zalen in het Rijks
museum — een zeer fraaie boekband enz. Naast deze schet
sen en ontwerpen vindt men brokstukken in natura van 
uitgevoerde beeld- en smidswerken, zooals enkele Maria- en 
Heiligenbeelden, fragmenten van gebeeldhouwde vullingen ; 
zeer mooi en flink gesmeed ijzeren ankers, bekroningen, 
hekwerken, deurbeslag en sloten. 

In de tweede zaal (de witte zaal) komen schetsen voor 
van orgels, preêkgestoelten (een zeer fraai voor de Parochie
kerk van den H . Johannis deu Dooper te Oosterhout), koor
hekken, lichtkronen, triumfkruisen (Preekstoel met choor-
afsluiting en triutnfkruis in de St. Jacobskerk te'sGravenhage), 
kerkvaandels, consoles met baldakijns en beelden; een 
serie studiën naar de natuur van planten cn dieren en de 
daarnaar gestyleerde ornamenten; een zeer fraai ontwerp voor 
een zaalbetimmering en photo's naar priesterkleedingen. 

In het trappenhuis zijn weder vele détails tc vinden van 
smeedwerk, waudbeschilderingen, kerkmeubels en enkele 
architectonische fragmenten ; ook hebben hier twee mooie 
eiken deuren een plaats gevonden. 

Na het beschouwen van alle deze, zijne werken, die slechts 
een klein deel van zijne veelomvattende werkzaamheid te 
zien geven, gevoelt men het verlangen om eens een tentoon-
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stelling te zien, die alle uitingen van zijn kunnen, zoowel 
op het gebied der kerkelijke als burgerlijke bouwkunst en 
alle der daaraan verwante kunsteu, zouden omvatten, om 
zoodoende een juist beeld te krijgen van den man, die nu 
gedurende vijftig jaren zijn beginselen hoog hield en deze 
trots felle, heftige, kleingeestige en, wat erger is, menigmaal 
geniepige bestrijding van zijn persoon en ziju werk, wist 
door te voereu. Waarschijnlijk zijn nu wel deze tijden van 
strijd, met wapenen gesmeed uit allerlei, niets met de kunst 
gemeen hebbende, argumenten voorbij en kómt meer en 
meer de oprechte erkenning van de hooge verdiensten van 
Dr. Cuypers voor de bouwkunst en aanverwante kunsten. 

Haarlem. MAIUUS A. POEL. 

RESTAURATIE V A N D E N T O R E N 
T E WINTERSWIJK. 

In de gisteren gehouden vergadering van den Gemeente
raad van Winterswijk kwam aan de orde een brief van den 
minister van binneulandsche zaken, waarbij te kennen werd 
gegeven dat er uitzicht bestaat op het verleenen van een 
subsidie tot een bedrag van de helft der kosten en wel tot 
hoogstens f 2000, ten behoeve der herstelling van den toren 
der Ned. Herv. kerk aldaar, waarvan de kosten op f 3517 
zijn geraamd, mits in het overige benoodigde van gemeente
wege wordt voorzien. 

De vrees werd geuit, dat de voorgenomen herstellingen 
aanleiding konden geven tot ontstemming, nl. ingeval er 
beeldhouwwerk in de voorgestelde nissen werd geplaatst 
in strijd met de Protestautsche gevoelens van ~/s der burgerij, 
waaruit Winterswijk bestaat, en werd besloten eene som van 
hoogstens f 1200 tot vorengenoemd doel te bestemmen en 
voor het overige ontbrekende af te wachten wat van de 
zijde der belangstellenden in deze zaak zou worden gedaan. 
Blijkt daaruit voldoende dat de totstandkoming der voorge
nomen herstelling verzekerd is, dan zijn B. en W. gemachtigd 
de aangeboden rijkssubsidie onder de gestelde voorwaarden 
aan te nemen en het werk naar de overgelegde plannen te 
doen volvoeren, waarbij aan den minister kennis zal worden 
gegeven, dat de Raad het wenschelijk acht, alles te vermijden 
wat bijv. ten aanzien van het plaatsen van beelden in de 
voorgestelde nissen, aanleiding tot aanstoot zou kunnen geven. 

Vermits door enkele belangstellenden eu corporation reeds 
tot een bedrag van pl. m. f 300 is ingeteekcnd en alleen 
door dezelfden nog meer is toegezegd, lijdt het geen twijfel 
of dit werk zal tot stand komen. 

Op hel initiatief van het hoofd der gemeente, tevens 
president-kerkvoogd, die zich bijzonder voor deze zaak 
interesseert, werd deze restauratie, waarbij de kerk ook 
belang heeft omdat het torenportaal den voornaamsten toe
gang tot de kerk vormt, indertijd met den heer J . Th. J . 
C u y p e r s, ing.-architect, besproken en overlegd. Door 
dezen bekwamen deskundige werden toen belangeloos de 
plannen en de begrooting opgemaakt, die nu tot grondslag 
voor de onderhandelingen tusschen Rijk en Gemeente zullen 
dienen. H.blacl. 

De St.-Ct. no. 172 bevat het verslag van den toestand 
der Kijks-Academie van Beeldende Kunsten over 1895. 
Deze inrichting te Amsterdam beleefde in 1895 haar vijf-
en twintigste jaar. 

Het staat niet aan ons, zoo luidt het verslag, in eene 
waardeering te treden van het uut, dat ons vaderland 
gedurende dat vijf-en-twintigjarig tijdvak van deze instelling 
heeft mogen ondervinden. 

Slechts mogen wij dankbaar herdenken, dat de heer Aug. 
Allebé, thans directeur der Rijks-Academie, gedurende die 25 
jaren onafgeoroken aan de Academie werkzaam is mogen zijn. 

Gaarne spraken wij op den 21sten November 1895 hem 
onzen dank uit voor de groote toewijding, door hem gedu
rende nl die jaren aau de opleiding van jonge kunstenaars 

en kunstenaressen besteed. Hij heeft krachtig medegewerkt, 
om op het gebied van de kunst bij deze jeugdige artisten 
den geest te verheffen en het bewustzijn der roeping helder 
te maken. 

Het getal dergenen, die aan de Academie onderwijs ont
vingen, bedroeg in Januari 1895 57, waarvau 17 vrouwe
lijke leerlingen. 

Hiervau kwamen 34, waarvan 16 vrouwelijke leerlingen> 
voor het volle onderwijs. 

De overige 22, waarvan 1 vrouwelijke leerling, kwamen 
uitsluitend voor de teekenlessen van 's weeks vijfmaal twee 
uur, hetzij ter klasse die naar beeldhouwwerk, of ter klasse 
die naar het leven teekent. 

Bovendien was 1 mannelijke leerling, litt. student aan 
de Universiteit te Amsterdam, uitsluitend tot de colleges 
in de aesthetica en kunstgeschiedenis ingeschreven. 

Aangezien iu 1895 geene personen begiftigd waren met 
het jaargeld bedoeld bij art. 15 der wet van 26 Mei 1870, 
had er in het Academie-gebouw geene tentoonstelling hunner 
kunstwerken plaats. 

In het afgeloopen jaar werd eene oproeping gedaan tot 
een wedstrijd in de schilderkunst. 

Er meldden zich 5 mededingers aan, waarvan slechts 2 
tot den prijskamp konden worden toegelaten. De jury vond 
echter na afloop van den prijskamp geene aanleiding tot 
toekenning der gouden of zilveren medaille, bedeeld bij 
art. 13 der wet. Daarmede verviel ook voor de commissie 
de aanleiding, om tot de toekenning van een jaargeld te 
adviseeren. 

R E S T A U R E E R E N V A N GOBELINS. 

NDER de vele bezienswaardigheden in Zeeland's 
hoofdstad behooren ook de fraaie gobelins in 
de Staten-vergaderzaal. Deze kostbare behang-
seltapijten van den Middelburgschen naald
kunstenaar J . de Maecht hebben door den 

tijd bijzonder geleden, en de wijze waarop hier en daar 
herstel is aangebracht, was niet zonder bedenking. Ook 
ging men indertijd — de voorbeelden zijn vele — met 
meer gemak dan voor een kunstwerk dienstig is er toe 
over om het pasklaar te maken voor de omgeving Zoo 
werden bijvoorbeeld uit deze gobelins voor den aanbouw 
van een schoorsteen stukken uitgesneden. Het een met het 
ander maakte restauratie dringend noodig. 

Dit is thans, naar het JV. v. d. D. mededeelt, met een 
dier wandversieringen geschied, en merkwaardig is 't het 
verjongde gobelin nu te vergelijken met een tapijt in zijn 
vorigen staat. Hoe is het mogelijk, vraagt men onwillekeurig, 
dat die vervuilde, verbleekte kunstwerken — voorstellingen 
van zeeslagen — waarbij kleur en teekening hier en daar 
onherkenbaar waren geworden, vroeger zoo de aandacht 
trokken, wanneer men het gerestaureerde, in zijn oorspron-
kelijken staat teruggebrachte doek met zijn harmonieuse, 
frissche kleuren aanschouwt! Want eerst nu komt het 
kunstwerk geheel en al uit, en inen gevoelt eerbied voor 
eene kunstnijverheid, welke zich zoo geheel heeft kunnen 
inwerken in den geest van de scheppers van een dergelijk 
kunstgewrocht. 

Deze herstelling is geschied in de werkplaatsen van de 
firma Guinot, te Parijs. 'Te hopen is het, dat deze merk
waardig geslaagde proeve van uitvoering er toe zal leiden 
om ook de andere versieringen een soortgelijke verjongings
kuur te doen ondergaan. Aan den ijver van den kundigen 
verzorger van 's Rijks kunstschatten in Zeeland zal het 
zeker niet liggen, indien het niet geschiedt. 

V E R B E T E R T N G T ~ 

In bet artikel: „Een landgenoot in den vreemde," zie 
ons vorig nommer, staat: „J. J . Doger," dit moet zijn 
„J. J . Doijer." 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T &. Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E : W. K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N . M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S E N C . W. N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
H . G . J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N». 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

ONDERHOUDINGEN OVER 
DE BOUWKUNST, DOOR 
VIOLLET-LE-DUC. 

(Vervolg van bladz. 113.; 

EN volk is artistiek, wanneer het de oorspronke
lijke principen getrouw bewaard heeft en daar 
den smaak voor het schoone bijvoegt met 
de practische middelen om er de tastbare 

vormen van weer te geven. Sinds de volken met de be
schaving zich rekenschap geven van hunne handelingen 
heeft ééns zulk een volk bestaan in een uithoek van ons 
Oostelijk Europa. Op staatkundig gebied kan het volk van 
Athene voor een der meest grilligen doorgaan, het had slechts 
vage en weinig practische beschouwingen omtrent het bestuur, 
het deed zijn woord niet gestand en handhaafde de slavernij, 
daarenboven was 't grauw gierig en afgunstig en waren zijn op
perhoofden voor 't grootst gedeelte valsch en bedorven. Op 't 
punt der wetenschap weten wij, dat het noch de boekdruk
kunst, noch den stoom, noch de electrische telegraaf, noch 
de spoorwegen kende. Maar wat kunst betreft stonden zijn 
redenaars, dichters, wijsgeeren, schilders, beeldhouwers en 
bouwmeesters ver boven die der meest beschaafde tijden, den 
onze medegerekend. Hoe meer wij onderzoeken, hoe duidelijker 
het zal blijkeu dat men geen overhaaste gevolgtrekking moet 
maken. Bij voorbeeld van de Grieken sprekende, is het zeker 
dat zij, met onzen tegenwoordigen tijd vergeleken, slechts 
zeer onvolmaakte denkbeelden hadden omtrent den bouw 
van het menschelijk lichaam. De ontleedkunde was minder 
ver gevorderd in den tijd van Pericles dan in den onze en 
voor zoover wij weten, bestonden in Athene geen amphi
theaters voor de beoefening der anatomie. Waar is het dan 
aan te danken dat de Grieksche beeldhouwkunst volmaakter 

VOORWAARDEN V A N HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH GEDEELTH WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN A A N A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L I J K -
SCIIE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N / 12 — 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N » 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N ASPIRANT L E D E N * 7.50 

is dan die van onzen tijd P Hiermede willen wij op geenerlei 
wijze de verdiensten van onze hedendaagsche artisten gering
schatten. 

De kunst is dus onafhankelijk van de wetenschap, zij 
is even onafhankelijk van den staatkundigen toestand van 
een land. De staatsregeling van onze moderne beschaving is 
ontegenzeggelijk vollediger en beter geordend dan die der 
primitieve beschaving van Griekenland eu den Griekschen 
Archipel en toch staan de Illias en de Odyssea ver boven de 
gedichten van den nieuwereu tijd. Niettegenstaande de macht 
van Rome en de grootschheid harer instellingen, hebben wij 
alle reden te betwijfelen, dat de politie duur geordend was 
zooals in Parijs, Londen of Wecucn. In den tijd der keizers 
kou men zonder gevolg de eeuwige stad niet verlaten, en het 
zou dikwijls zeer gevaarlijk ziju geweest, zich alleen naar zijne 
villa in de omstreken te begeven. 

Wat zal het dan in de provinciën zijn geweest? Thans 
kan men door geheel Frankrijk en 't grootste gedeelte van 
Europa reizen zonder gevaar te loopen een struikroover te 
ontmoeten. Toch richtte Rome in Gallië, Duitschland, Spanje, 
Afrika en Azië gebouwen op die zulke grootsche meester
stukken ziju, dat zelfs de grofste geesten er gevoelig voor 
zijn. Indien keizer Augustus Parijs zou bezoeken zou hij 
zeker ouze politie bewonderen, de orde die dag en nacht 
in onze straten heerscht en onze ingewikkelde maar on
zichtbare staatsregeling. Doch hij zou ons voor een mario
netten volk aanzien, als hij de opera ging bezoeken en 
zien hoe menschen, die thuis alle gemakkeu hebben, zich 
gedurende vier uren opstapelen in eeu gebouw van slecht 
verguld hout en bordpapier ') om hpt leven vau een paar 
honderd muzikanten en zangers aan te hooren en danseressen 

') Toen Viollet-le-Duc dit schreef was de Opera van Garnicr nog niet 
gebouwd. 
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op een oppervlakte van eenige vierkante meters, te midden 
van geschilderd doek te zien zwieren. Hij zou zich afvragen, 
hoe men dit alles van onder naar boven heeft kunnen ver
lichten tegenstrijdig met de gewoonte der natunr. Als hij 
onze spoorwegstations en 't grootst gedeelte onzer in
richtingen van algemeen belang ging bezichtigen, zou hij 
ons dan niet voor een zwervend volk aanzien en denken, dat 
wij onze gebouwen slechts tijdelijk oprichten en licht genoeg 
om naar een andere plaats te worden overgebracht ? Wat 
zou hij denken, indien hij ons tegelijkertijd iu dezelfde stad 
monumenten zag bouwen, hier met spitse en daar met platte 
daken, huizen op ijzeren stijlen en paleizen op steenen grond
muren, reusachtig zwaar ? Zeker zou hij ons houden voor 
een volk zonder besef van kunst 

Hij zou zich vergissen. Maar de kunst blijkt toch onaf
hankelijk te zijn van de beschaving van een volk. 

Velen zullen zeggen bij het lezen dezer regelen : „Gij 
leert ons niets nieuws, dat zijn waarheden die een ieder kent." 
Indien het werkelijk eene bekende waarheid is, dat tijd
perken van kunst gevormd worden door de natuur en niet 
door den graad der beschaving, zoo zou men zich voor goed 
moeten voornemen, niet meer de vorderingen der wetenschap 
of die der nijverheid te verwarren met die der kunst; men 
zou zich tevreden moeten stellen de kunst te beoordeelen 
onafhankelijk van de meerdere of mindere barbaarschheid der 
wetten, zeden en gewoonten van een volk ; niet meer moeten 
oordeelen dat de kunst bij een dweepziek, bijgeloovig, ver
drukt volk, lager moet staan dan bij een vrijgezinde, goed 
geregeerde natie ; men zou uit de taal zulke afgezaagde uit
drukkingen moeten weren, als bijv.: „De kunst in die bar-
baarsche tijden . . . . want in die barbaarsche tijden kou de 
kunst zeer wel een hoogeren graad van volmaaktheid 
bereikt hebben, dan in tijden van meerdere beschaving. 

Indien wij, een tijdvak van vroegere kunst bestudeerende, 
moeten aanhooren dat wij tot de tijden van barbaarschheid 
terugkeeren, slaat dit verwijt even goed op al de tijdperken 
van vroegere kunst van af de Indianen, tot op de eeuw van 
Lodewijk X V , want het is ontegenzeggelijk dat onze maat
schappelijke toestand volmaakter is dan de beschaving der 
oudheid, der middeleeuwen en der drie laatste eeuwen. Om 
consequent te blijven zijn slechts deze twee stellingen aan
neembaar — of de kunst houdt gelijken tred met de mate
rieele en moreele vorderingen der beschaving en in dat geval 
zijn wij in den meest gunstigen tijd voor de ontwikkeling 
der kunst, daar wij nu meer dan ooit genieten van de vor
deringen der beschaving en moeten wij dus al'e kunst van 
vroegeren tijd betrekkelijk als barbaarsch beschouwen, — of 
wel de kuust is onafhankelijk van den staat van moreele en 
•materieele beschaving van een volk, en bestaat er dus geen 
andere leiddraad, dan de smaak of de luim van een ieder 
oin de ééne uiting der kunst boven de andere te verkiezen. 
Tot het uiterst voortgezet zijn deze beide stellingen valsch. 
Met eene zeer onvolmaakte beschaving, kan de kunst zeer 
ontwikkeld en zeer volmaakt zijn en om zich rekenschap te 
geven van hare innerlijke waarde, behoort men haar naar 
zekere wetten te beoordeelen. Die wetten, die haar eigen 
zijn cn onafhankelijk van den staat van beschaving der 
volken, zullen wij verder bespreken om haren oorsprong 
aan te duiden. 

Meer dan welk ander volk ook der beschaafde wereld, 
blijven wij (Franschen) eeuwen lang waarde hechten aan 
banale zinnen, en, omdat zij door verschillende geslachten 
van onverschilligen herhaald zijn, houden wij eenige opper
vlakkige woorden van een geestig man voor uitgemaakte 
waarheden. In Frankrijk gaat het met eenige gedachten als 
met die woorden, die door het volk eenmaal verbasterd 
eeuwen door herhaald worden, zonder dat iemand er de 
werkelijke beteekenis van zoekt. Indien een man nu aan 
het volk zoude zeggen: „Gij vergist u, wanneer gij dat 
woord in dien zin gebruikt; ziehier zijne afleiding: in zijne 
ware beteekenis zal het u nuttiger zijn in het spraakgebruik 
en gij zult niet altijd doorgaan voor onwetenden en voor 
menschen die woorden gebruiken zonder hunne beteekenis te 
kennen," zou een ieder den bvivloek uitroepen over dien 
verleider der jeugd, die durft te twijfelen aan iets, sinds 
eeuwen door 't gebruik geheiligd. Hoe hij ook opkomt 
voor zijne goede meening en de juistheid van zijn eisch 
tracht vol tc houden, hoe hij zich ook op 't gezond ver
stand beroept en zijne bewijzen aanhaalt, de banvloek wordt 
gehandhaafd. Twee eeuwen geleden had men hem met zijne 
boeken naar den brandstapel gezonden, thans worden men
schen en boeken zoo niet meer behandeld, maar hij zal als 
een gevaarlijke of ten minste hinderlijke mensch beschouwd 
worden, — als een lastige plaagzieke geest. Hij heelt 
getracht den waren zin aan een verbasterd woord weer te 
geven en men beschuldigt hem de taal te veranderen, ze 
naar de barbaarschheid terug te voeren Hij heeft de taal in 
overeenstemming met de logica willen brengen, en men zegt 
dat zijn streven is de menschen te laten spreken zooals 
men zich zes- of achthonderd jaren geleden uitdrukte. 
Waarom die strijd en die systematische tegenwerking wan
neer het voldoende zou zijn, aan beide zijden, eens voor 
goed, het geschilpunt te bestudeeren om tot eene oplossing 
te komen? Maar een ieder heeft zijn zetel in het domein 
der kunst en der weienschap en wil er niets aan veranderen 
wat de nieuwe opkomende ideeën of gegevens ook mogen 
zijn. Men maakt berekeningen van honderd pagina's om te 
bewijzen dat men gelijk heeft, wanneer een bladzijde vol
doende zou ziju om te bekennen dat men ongelijk heeft. 
Scaliger beweert, dat al de oorlogen ontstaan zijn uit gebrek 
aan taalkunde, misschien heeft hij gelijk, maar wij kuunen 
zeggen dat al de geschillen over de kunst ontstaan zijn, 
omdat men heeft nagelaten te omschrijven wat men verstaat 
door „kunst." (-) 

De kunst is een instinct, een behoefte van den geest die 
verschillende vormen gebruikt om zich te uiten, maar er 
bestaat slechts Kde kunst" zooals „het verstand," „de wijs
heid," „de hartstocht." De kunst is een eenige bron, die 
zich in verschillende kanalen verdeelt; de redenaar, de dich
ter, de musicus, de beeldhouwer, de bouwmeester en de 
schilder zoeken slechts verschillende wijzen om één gevoel 
uit te drukken, dat zetelt in de ziel van ieder goed begaafd 
mensch. De kunstenaar, wat hij ook zij : dichter, schilder, 
bouwmeester, musicus, redenaar, kan in de taal die hem 
eigen is, een gevoel van dezelfde natuur weergeven en voor 
het volk begrijpelijk maken. 

(*) Hier heeft Viollct-lc Due het oog op den strijd, dien hij voerde tegen 
de opvattingen welke heerschtcn aan de „Kcolc des Beam Arts," alwaar zijne 
breede opvattingen steeds miskend werden. BED. 
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Want indien de verschillende kunsten ieder hun eigene 
wijze hebben van zich te uiten zijn de impression beperkt, 
die zij in den mensch doen ontwaken, en herhalen zij zich 
steeds onafhankelijk van de aangenomen spreekwijze. De 
kunst werkt op de zinnen en doet zoodoende langs ver
schillende wegen eenzelfde reeks indrukken ontstaan. Bij
voorbeeld 't gezicht der smart en de voorstelling der smart, 
zullen eenzelfde gevoel: het medelijden opwekken. Mijne 
bedoeling zal spoedig begrepen worden door degenen, die 
lang de kunst beoefenden en haar liefhebben, maar is 
misschien onduidelijk voor anderen. Zij moet dus uitge
werkt worden, voornamelijk omdat men in onzen tijd mis
bruik heeft gemaakt van die eigenschap aan de verschillende 
vormen der kunst eigen, door te trachten haar gedachten te 
doen uiten zooals philosophische en metaphysische ideëen, 
die geheel vreemd zijn aan de kunst. 

Wie onzer heeft niet, ten minste eens in zijn leven, 
zekere zielsaandoening iu zich bespeurt, zooals bijv. een 
gevoel van -grootschheid, fierheid, smart, vreugde of 
hoop bij 't luisteren naar een dichter of musicus, of bij 't 
aanschouwen van een gebouw, een bas-relief of een schilder
werk? Het schijnt zelfs, dat hoe meer de kunsten zich 
verwijderen van de navolging der natuur, hoe geschikter 
zij blijkeu zekere innerlijke gevoelens op te wekken, die 
een diepen langdurigen indruk nalaten. 

De toon van een redenaar of zelfs een gebaar, een 
muzikalen zin 't aanschouwen van een monument kunnen 
de zenuwen zoo schokken, dat de tranen ons in de oogen 
komen, hoewel het ons onmogelijk zou zijn, de natuur der 
zielsaandoening die ons bemeesterde te beschrijven: dat 
gevoel is ons kunstenaars-instinct, getroil'en door een der 
verschillende uitingen der kunst. 

Indien wij dit gevoel ontleden, er den oorsprong van 
opzoeken en één voor één die geheime vezels der mensche
lijke ziel, die met het instinct der kunst begaafd zijn, 
annraken, zullen wij zien dat de natuurlijke verschijnselen 
door de bemiddeling onzer zinnen zekere indrukken aan 
onze natuur eigen en onafhankelijk van de physische werking 
op onzen geest maken. Zoo kan een geur ons een persoon, 
een plaats of een gebeurtenis herinneren. Als de herhaling 
vau een bijkomende, zuiver physische gewaarwording, ons 
terugplaatst in den moreelen toestand, waarin wij verkeerden, 
toen wij de physische impressie ontvingen, is het, omdat 
ondanks ons zelve een innige verbinding zich vormt tusschen 
onze zinnen en ons voorstellingsvermogen. Hoewel wij ver
schillende zintuigen hebben, bezitten wij slechts één ver
beeldingskracht ; één gedeelte van den geest wordt niet 
in het bijzonder getroffen door den reuk, een ander door 
liet gehoor en een derde door het gezicht, dus wat ons 
treft door het gezicht cn het gehoor kan dezelfde gevoelige 
snaar der ziel aanraken. 

Het geruisch der zee, het gemurmel van den wind, een 
zons op- of ondergang, de aanblik van een wild onbebouwd 
landschap of van groene velden, de duisternis, het licht, 
doen in de menschelijke ziel moreele gewaarwordingen 
ontstaan die wij uit gebrek aan een ander woord, poëtisch 
zullen noemen. Dat die gewaarwordingen van dien aard zijn, 
gebeurt slechts omdat de zuiver physische indrukken buiten 
<ms ontstaan, zich bij onze gedachten aansluiten. Waarom 

blijven wij uren lang luisteren naar het geklots van de golven 
der zee, hoewel het slechts een geluid is, waarvan de oorzaak 
ons bekend is ? Hoe komt het, dat dit geruisch ons een bij
zondere impressie geeft, die noch smart, uoch vreugde, noch 
ongeduld, noch verveling is ? Omdat die grootsche harmonie 
in onzen geest zekere gevoelens ontwikkelt, die er als 't 
ware in verborgen toestand aanwezig ziju. Als wij nu ver
onderstellen, dat de kunst zich door de taal van een toon
kunstenaar uitende, u de harmonie der golven doet herdenken, 
zal uw geest dezelfde gedachten terugvinden, die u ver
vulden toen gij aan zee waart; hij zal u zelfs de grootsche 
voorstelling der onmetelijke watervlakte weergeven en gij 
zult opnieuw de frischheid van het strand voelen. Veronder
stel nu weer, dat gij gedurende de uren, doorgebracht met 
naar het geklots der golven te luisteren, onder deu iudruk 
van een gelukkige of droevige gebeurtenis waart, zoo zult 
gij naar den toonkunstenaar luisterende, dezelfde zielsaan
doening van vreugde of smart ontwaren. 

Men zal gemakkelijk toegeven, dat de dichter eu de 
toonkunstenaar die gevoelens door 't aanschouwen der zee 
in onze ziel ontstaan, opnieuw kunnen opwekken. Hoewel 
het minder waarschijnlijk voorkomt, kan de bouwmeester 
zulks ook. De toonkunstenaar heeft in de taal die hem 
eigen is, d. w. z. de vereeniging der klanken, de grootsche 
voorstelling der zee weergegeven; de dichter heeft u naar 
het strand teruggebracht door aan uwen geest gedachten 
voor te houden van gelijken aard als de droomen, die u 
daar bezig hielden, 't Is ook met behulp van zijn taal, dat 
de bouwmeester u ouder denzelfden indruk zal brengen. 
Indien hij onder den hemel een lange horizontale lijn tee
kent, waarover de blik zonder belemmering kan glijden, 
zal de ziel met eeu gevoel van grootschheid en kalmte 
vervuld worden, dat ideeën zal doen ontwaken gelijk aau 
die, welke 't aanschouwen der zee bij ons deed opkomen. 

J . L . 

D E MUSEA E N DE SCHEPPINGS
K R A C H T DES KUNSTENAARS. ') 

|TEL, onze musea eu verzamelingen, onze open
bare gedenkteekenen en bouwwerken, al die 
duizenden eu duizenden van teekenvoorbeelden 
en voorbeeldenboeken verdwenen op eenmaal 
door de een of andere geheimzinnige macht; 

stel, met hen gingen tevens alle Academiën en Kunstscholen 
met en benevens hunne directeuren eu professoren te 
gronde — zonder onaangename bijkomende omstandigheden 
voor de laatstgenoemden; zou de moderne kunst daarvan 
dan schade of voordeel ondervinden ? 

De heer Jean Bassier, kunsthandwerker te Parijs, zou mij 
daar'Op ten antwoord geven : „Voordeel, een kolossaal voor
deel, ja, misschien ware dat de eenigste manier de moderne 
kunst tot zelfstandig gedijen te doen geraken." 

Dit althans moet ik besluiten uit zijn verschenen brochure : 
//Zes Marges d' un carnet # ouvrier." 

Dit kleine boekje, bij den schrijver zelf a fr. 0.50 ver
krijgbaar, is een verweerschrift tegen de voorslagen van deu 
heer Gustave Geffroy, die, ter bevordering van het moderne 
fransche kunsthandwerk, ter ontwikkeling van den kunst-

>) Max Schmidt in «das Magazin fiir Litteratur." 
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handwerkman, een museum vraagt, ingericht op de wijze 
van het londensche Kensington, dat ook gedurende avond
uren voor bezoekers geopend is. 

En wat voert Bassier nu wel voornamelijk tegen dien 
voorslag aan ? „Te vour afftrme," zegt hij, „que je contidère 
les Musées comme absolument inutilei; je dirai méme plus, 
Us son/ nuisiblet." 

i/Les Musées modernes ne tont que les « Hotels des Invalides" 
de l'art (moderne). II fuut y passer, médiler q» el que temps, 
saluer avec respect et se retirer !" 

Om zelf te scheppen, moet men zich dompelen in den 
stroom des dagelijkschen levens, zich voor de natuur biddend 
op de knieën werpen. Dan, tot in bet diepste van zijn ziel 
geschokt door het aanschouwen harer wonderkracht, moet 
men beproeven een kunstwerk tot stand te brengen ! 

Om zich van scheppende kracht te doordringen, heeft 
men aan heel andere dingen behoefte dan aan Musea, 
kunstscholen en tentoonstellingen. Men moet een groot 
geloof in zich voelen, een groote geestdrift, voor zichzelf, 
voor zijn volk, voor de menschheid. Onnoodig is het te 
verwijlen bij de bouwvallen van ondergegane beschavingen. 

Vanwaar toch wel deze woede des heeren Bassier tegen 
alles, wat naar waardeering van vroegere kunst zweemt ? 

Leest men de min of meer bont door elkander gesmeten 
gronden bijeen, dan zijn de voornaamste deze : De geestdrift 
voor antiquiteiten, die tegenwoordig alles beheerscht, heeft 
alle voorhanden middelen, voor kunst beschikbaar, vrijwel 
tot zich getrokken. Men betaalt enorme prijzen voor allerlei 
vodden en laat den modernen kunstenaar eenvoudig honger 
lijden. 

Die geestdrift voor al wat oud is, is daarbij nog niet 
eens echte geestdrift. Het is niets dan geldelijke interesse 
en dankt haar ontstaan aau het jodendom (sic, Red.) dat 
tegenwoordig het heele moderne Frankrijk beheerscht. Men 
kan zich wenden, waarheen men wil, overal heerscht dezelfde 
geest. Na de maaltijd zal de gastheer van zijn zetel opstaan 
en de een of andere oude potscherf of vuile lap te voorschijn 
halen en zeggen: J'ai payé ga cent francs, ga en vaut deux 
cents. 

En deze geestdrift voor het //oude" ontheft iedereen van 
de verplichting zelf te denken eu te voelen, een eigen smaak 
te hebben. Iedere fabrikant van kousen of slaapmutsen, die 
zich rijk gesloofd heeft, zet zich als rentenier iu zijn salon 
style Louis X V of te midden van oude wapenrustingen neer 
om uit te rusten; omdat de musea hem verteld hebben, dat 
dergelijke zaken waarde hebben. Wat raken zoo iemand 
moderne scheppingsgedachten van levende kunstenaars ! ? 

Wie dom genoeg is zijn beste kunnen, zijn heele bestaan 
te wagen om iets van zichzelf tc geven, kan te midden van 
het hooclachen zijner medemenschen van honger omkomen 
en zeker zijn, dat men hein eenparig voor gek uitmaakt. 
Wie voor de collecties van Rothschild, Spitzer, Basilewski, 
voor Babst en Falige oudheden „vervalscht," haa.lt ten 
minste zijn kost op. Men besteedt schatten voor echte en 
onechte antiquiteiten, dc moderne scheppingskracht ligt 
braak, dewijl men haar niet wenscht te beloonen. Bassier 
noemt met name een heele rij groote kunsthandwerkers die 
iu benarde omstandigheden of diepe ellende gestorven zijn. 
Bassier schijnt niet ten onrechte van oordeel te zijn, dat 

Rothschild en andere groothandelaren lout le monde tail, que 
M. de Rothschild ett un marchand de brie h brac, ta devise 
ett de gagner de l'argent, n'importe comment — de antiqui-
teitenzwendel en de museumliefhebberij met kracht en geweld 
in hel leven houden en houden moeten, omdat een groot 
deel van hun vermogen in zulke dingen gestoken is; reden 
waarom zij op prijs moeten worden gehouden of beter nog 
kunstmatig in prijs moeten stijgen. 

Daarom moedigen zij het verzamelen van ouden rommel 
krachtig aan en geven zij niets oin moderne kunst. Verder 
geeft men elk jaar millioenen uit voor moderne Tentoon
stellingen van dingen, die geen jaar het veld behouden en 
slechts bij uitzondering een daad van scheppende kracht 
zijn. Hij zou het beter vinden, als men die sommen be
steedde aan kunstwerken vau blijvende waarde, waardoor de 
echte kunstenaar in zijn streven zou worden aangemoedigd. 

Aan hetzelfde euvel wijt hij het, dat jaarlijks in Frankrijk 
zooveel buitenlandsche zaken aan de markt komen die, iu 
België, Duitschland of Engeland vervaardigd — in fabrieken, 
waar men zich meer bepaald toelegt op het goedkoop ver
vaardigen van machinale kunstvoorwerpen, die tot uitvoer 
in groote. massaas bestemd zijn — het inheemsche meer 
serieuse produkt allerwege verdringen. 

In zulke fabrieken worden geen kunstenaren gevormd, 
doch slechts speciaal-arbeiders, die men voor het een of 
ander onderdeel der fabrikatie afzonderlijk africht. 

Kortom, overal zoekt het kapitaal den kunsthandwerker 
zijn onafhankelijkheid te ontstelen, nergens komt het hem 
tegemoet, als hij zelf iets wil scheppen en door het bouwen 
van arbeidersmusea zou men dezen geest, die zich vooral 
op het ziellooze nabootsen van anderer arbeid toelegt, eer 
bevorderen dan onderdrukken. 

Daarom roept Bassier: „Weg met avond-musea voor den 
arbeidenden stand, weg met de druk van het kapitaal, met 
de heerschappij van den handelaar in oudheden, met de 
geheele archeologische voogdij over het kunstbesef; eu vrij
heid van handelen voor eiken vorm van zelfscheppend kunst
gevoel ! 

Men ziet, de zaak heeft, ondanks het vele overdrevene 
dat er insteekt, een grond van waarheid. Een uitwijding over 
vervalschers en over vervalschingen van kunstvoorwerpen in 
moderne musea, als ook over de Hertogin d'Uzès en haar 
kunstzwendelarij, verkenen het kleine werkje van M . Bas
sier nog eeu bijzondere interesse. 

B E R I C H T E N . 

— Te Enschedé is opgericht eene vereenigiug van opzich
ters eu teekenaars, waarvan de leden door besprekingen 
over het bouwvak in vergaderingen elkander zullen trachten 
voor te lichten, terwijl gezellige bijeenkomsten zullen wor
den gehouden, strekkende tot bevordering der onderlinge 
vriendschappelijke verhouding. Een voorloopig bestuur, 
belast met het ontwerpen van een reglement, is gekozen. 
Iu de vergadering, waarin tot oprichting werd besloten, 
waren ook opzichters uit Hengelo tegenwoordig. 
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BEOORDEELING V A N D E ARCHI
T E C T U R A SCHETSPRIJSVRAGEN 
N°. 5 eu N° . 6. 

N° . 5. Ontwerp van een Balcon. 
Ingekomen zijn 3 antwoorden : 

le motto „Vooruit." 
2e „ „Steen." 
8e u „Baksteen." 

De onder motto „Vooruit" ingezonden teekening is een 
voorbeeld van gebrekkige en onbeholpen samenstelling. 

le. Geven de gekozen vormen blijk' van niet het minste 
begrip, hoe bouwvormeu tot stand moeten komen. 

2e. De manier waarop hout en steen, steen en metaal 
aan elkaar verbonden zijn, wijzen op zeer weinig kennis der 
beginselen van logische samenstelling der materialen. 

3e. De plaatsing, behandeling en profileering der natuur
steen is zeer slecht en bewijzen dat de ontwerper zich niet de 
minste rekenschap heeft gevraagd van den aard der materialen. 

De balkonplaat is 15 cM. boven de houten verdieping-
vloer gelegen en tusschen de kozijnstijlen afgedekt met een 
3 cM. zwaar houten dorpeltje. 

De zandsteenen blokkeu, waaruit de dragende consoles zijn 
samengesteld, hebben juist aan de voegen scherpe kanten 
van 30 en 45 graden. 

De steenen neuten van de halfsteens gemetselde borst
wering zijn 3 cM. diep in de steenen balkonplaat ingelaten. 

Over den steenen dekband der borstwering is nog een me
talen stang en dito dekband aangebracht, waarom? 

Met de ijzerwerkjes tusschen de balkonstijltjes is de ge
heele constructie er op ingericht om in korten tijd het bal 
kon in elkaar te doen vallen. 

De inzender onder motto „Steen" heeft middel gevonden 
om op een groote veel lawaai makende teekening, met den 
schijn van ernstig bedoeld teekenwerk, een chaotische ver
warring te bereiken in de toepassing van steen en hout. 

Over het steenen ef houten (?) ingangskozijn is tusschen 
twee onmogelijk geprofileerde consoles, een boog gemetseld 
zwaar 1 | steen, die, zijn aanzetpunten in het gevelvlak heb-

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K -
S C H E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N / 12.— 

» K U N S T L I E V E N D E L E D E N „ 10 — 
„ B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N » 7.50 

bende, 0.90 M. daarvoor uitsteekt; om vallen te voorkomen 
is aau den achterkant van den sluitsteen een ijzeren ankertje 
bevestigd dat aan den strijkbalk is omgebogen. 

De borstwering toont tusschen gemetselde stijlen groote 
gaten, waarschijnlijk bestemd om met ijzerwerk te worden 
opgevuld. 

Het houten toegangskozijn tot het balkon draagt op zijn 
beide stijlen, door eeu uitmetscling daarboven, een stek het 
geheele bovendeel van den gevel. 

Motto „Baksteen," hoewel niet iu alle deelen volmaakt, 
is het eenige ontwerp dat goed is samengesteld, en daarom 
wordt daaraan de prijs toegekend. 

N° . 6. Ontwerp van den houten hoofdbaluster 
eener vrijttaande trap. 

Ingekomen zijn twee nntwoorden: 
le motto „Pakkem." 
2e „ „In vrijen tijd." 

Motto „In vrijen tijd" geeft op een zorgvuldig behandelde 
teekening, een baluster met als op- en aantimmerwerk uit
gestoken profileeringen, lijstjes enz. ; van al het werk dat de 
uitvoering daarvan kosten zou is blijkens de teekening het 
resultaat verre van bevredigend, vervelend en smakeloos 
timmerwerk znoals 't gewoonlijk gemaakt wordt. 

Motto „Pokkem" geeft een hier en daar van beter begrip 
van houtbewerking getuigend ontwerp. De hoofdvorm der 
eenvoudig hechte paal is vrij goed, echter doen de bijgetee-
kende details profiel trapleuning en detaillcering van het 
snijwerk aan den baluster, twijfelen of de ontwerper wel in 
staat zal zijn in werkelijkheid te bereiken wat de kleine 
schetsteekeuing doet vermoeden. Enkele aardige details in 
het laatste zijn in de detailteekening verworden tot bana'e 
uitkappingen zonder zin. 

Het goede van de algemeene opvatting doet aan dit ont
werp den prijs toekennen. I>e Jun/, 

W. K R O M H O U T Cz. 
H. G. J A N S E N . 
K. D E BAZEL. 

AMSTERDAM, 12 Aug. 1896. 
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D E ST. JANS-KERK T E GOUDA. 

BEBOUWD op een roosterwerk, stapt deze kerk 
daar overeind met al de vrijheid in hare ver
ticale lijnen, die aan oude bouwwerken op 
deze wijze gefundeerd, eigen is. Zwenkende 
tusschen de 87 en 90° leunen de verticalen 

als tegen elkander aan, steunende op de munrmassa's daar 
tusschen en aaneengeregen door ijzeren verankeringen, die 
met sterke omarming de uiterste contreforten omklemmen 
en aan andere verbinden. 

Met dezelfde zorg, waarmede een naarstige huisvrouw 
het goed barer kinderen verstelt, verankert eu steunt en 
consolideert het kerkbestuur dit aan zijne zorgen toever
trouwd Godshuis, steeds gereed om een gebrek optelappen, 
altijd doende met steigerwerken om hier en daar wat na 
te zien, zoo noodig te portlanden en waterdicht te houden. 

Dit alles zou heel loffelijk zijn, indien het niet zoo incon-
structief, zoo onartistiek en zoo burgerlijk ware. Hier is 
geen sprake van restaureering, slechts zwakjes consolideeren, 
hetgeen in dc oogen van sommigen die gaarne ruïnen zien, 
de verstandigste wijze is van restaureeren. 

Ook nu is men aldus bezig. De zuidelijke lichtramen 
zijn aan de beurt. De tufstcenen profielstukken, waaruit 
deze vensters zijn opgemetseld, zijn geheel door den tijd 
verpoederd en afgeknabbeld, slechts hier eu daar geeft een 
harder stuk het oorspronkelijke profiel aan. 

In stede van algeheele vernieuwing met zandsteen, stelt 
men zich tevreden deze ciiitelaven onder de mal te port
landen en volgens den vorm van het venster otnletrekken, 
de kern aldus in den verzwakten toestand latende, waarin 
deze reeds is. Zoo ook de contrjforten, waarvan de hoeken tot 
boven geportland worden met voegjes oin het netjes te 
maken 

Bekend zijn de gebrand-schilderde ramen van deze kerk, 
niettegenstaande deze in lood gevat zijn en derhalve uit 
kleine stukken bestaan, gebeurt het onophoudelijk dat hier 
en daar iets barst, loslaat en versteld moet worden. Dit zal 
noodwendig zoolang duren, als het systeem van opknappen, 
nu gevolgd, wordt bestendigd, tot eens werking komt in de 
zoo kunstmatig bijeengehouden massa, de contreforten mee
geven, de bogen uitzetten, de smalle muurpenanten zwikken 
en hier en daar partiëele ruïnen ontstaan, gevolgd door 
latere instortingen. 

Het opknappen, zooals thans geschiedt, zal deze komende 
gebeurtenis niet verhinderen Een restauratie in optima 
forma der constructie-deelen kan alleen de catastrophe 
voorkomen. 

Het is voor deze kerk met hare prachtige glazen, mooi 
koor en goed bewerkt houten plafond te wenschen,dat het Kerk
bestuur tot een intelligente restauratie overgaat, waartoe 
het Rijk mede zijnen steun zoude moeten verleenen. Naar 
herinnering van vroegere toevallige ontdekkingen, moeten 
onder de witsellaag op enkele pijlers beschilderingen gevon
den zijn, die dan eveneens blootgelegd kunnen worden. De 
St. Bavo kerk te Haarlem geeft het bewijs, dat ook in een 
protestantsche kerk kleur goed doet en de witkwast niet 
het eenige redmiddel behoeft te zijn, om een protestantsch 
cachet te bewaren. 

W. K R O M H O U T Cz. 

O N D E R H O U D I N G E N O V E R 
DE B O U W K U N S T , DOOR 
V I O L L E T - L E - D U C . 

(Vervolg van bladz. 129.̂  

EN ziet de zee en hoort 't geklots barer golven, 
't is dus begrijpelijk op welke wijze de toon
kunstenaar, wien het gehoor, en de bouw
meester, wien het gezicht treft, ieder in de 
taal die hun eigen is, op de zinnen denzelf

den indruk kunnen maken als de zee. Maar men hoort 
niet den opgang der zon. Hoe is het dan mogelijk dat een 
symphonie dezelfde gevoelens in de ziel doet ontstaan, als 
dat dagelijksch wederkeerend natuurverschijnsel ? Waarom 
spreken wij zoo dikwijls van frissche of sombere muziek ? 
Hoe kunnen klaukeu frisch of somber zijn ? Toch is dat het 
geval en ongelukkig zijn zij, die de werkelijkheid niet 
gevoelen in dien schijnbaren onzin der taal op het punt 
van kunst. 

Indien men iemand binnenleidt in een lagen breeden 
grafkelder, ondersteund door talrijke, korte, ineengedrongen 
pilaren, zal hij, hoewel hij recht op kan staan, en zonder 
moeite ademscheppen, het ho >fd buigen en een soort van 
innerlijke benauwdheid gevoelen, als eeu verlangen naar licht 
en lucht. Als diezelfde mensch in een licht, hoog gewelfd 
gebouw treedt, zal zijn blik zich verhellen en zijn gelaat de 
gevoelens van majesteit weergeven, die in ziju boezem ont-

! waken. Een ieder kan dit verschijnsel waarnemen. Degenen 
die in eene lage, slecht verlichte zaal treden, zullen niet 
in 't eerst hunne oogen op de gewelven richten, hoe nabij 
en hoe rijk zij ook mogen zijn, maar hun blik volgt eerst 
eene horizontale richting, om vervolgens op den grond neder 
te dalen. Zoo men ze niet waarschuwde, zouden zij vertrekken 
zonder te weteu of de gewelven beschilderd zijn of niet. 
Daarentegeu richten degenen die de St. Pieter-basiliek te 
Rome bezoeken, reeds van af het binnentreden hunne blik
ken op den onmetelijke!) koepel van het gebouw; zij zien 
niet, dat de pilaren met marmer bedekt zijn en prachtige 
grafzerken de wanden versieren en loopen door, de oogen 
op den koepel gevestigd, als om de onmetelijke diepte te 
peilen. Men moet hen waarschuwen dat zij het beeldhouw
werk ongemerkt voorbijgaan en 't porfier met voeten treden. 

Lange horizontale lijnen, hooge of lage gewelven, eene 
sombere of lichte zaal, kunnen dus zeer uiteenloopeude ge
voelens in de ziel doen ontwaken. Dit is een zeer begrijpelijk en 
zeer natuurlijk verschijnsel. Maar de samengesteldheid van den 
menschelijken geest is oorzaak dat hij, door eene innerlijke 
eigenschap waarvan 't mechanism us ons niet bekend is, 
een zekere betrekking vindt tusschen uiterlijke vormen, 
klanken en kleuren, die, hoe vreemd zij ook mogen schijnen, 
toch waar zijn, daar wij op eenzelfde plaats en op hetzelfde 
oogenblik die betrekkingen aangenomen zien, door al de 
personen die een menigte uitmaken. 

Ter wille der duidelijkheid moet men bij voorkeur alle-
daagsche gegevens bespreken. Waarou, op het gebied van 
muziek, brengt de mineurtoon geheel andere denk
beelden in den geest dan de raajeurtoon ? Men zou kunnen 
zeggen, dat de verschillende vormen der kunst ieder een 
mineur- eu een majeurtoon bezitten. 

Een blindgeborene, wien gevraagd werd of hij zich een 
denkbeeld kon vormen van de roode kleur, antwoordde dat 
zij geleek op 't geschal van een trompet. Er bestaat dus 
een innerlijke betrekking tusschen de verschillende uitingen 
der kunst, omdat zij denzelfden oorsprong hebben. Een 
artistiek volk is een volk dat in gelijke mate de verschil
lende vormen der kunst begrijpt: eeu bouwmeester, wiens 
innerlijke gevoelens niet even sterk worden aangedaan door 
't aanhooren van eeu gedicht of een aria, 't aanzien van 
een schilder- of beeldhouwwerk, als door 't aanschouwen 
van een gebouw, is geen artist, maar een beoefenaar, 't Is 
hetzelfde geval met den musicus, den schilder, den dichter 
of deu beeldhouwer. 

De gevoelige snaren der ziel op 't puut van kunst zijn 
zoo innig onderling verbonden, dat al de menschen, vooral 
de primitieve menschen en de kinderen, van de leenspraak 
gebruik maken om in deu geest van degenen, die naar 
hen luisteren, dezelfde gevoelens op te wekken als hen 
zelve bezielen. 

Alleen de volken, begaafd met het gevoel der kunst, 
zijn er in geslaagd door de vereeniging der verschillende 

15 Augustus 1896. A R C H I T E C T U R A . 133 

kunstvormen, naar dezelfde principen werkzaam, van die 
grootsche uitwerkingen te verkrijgen, waarvan wij nu nau
welijks de oorzaak kunneu begrijpen, maar die zoo machtig 
zijn geweest, dat de herinneriug ons nog, de eeuwen door, 
bij is gebleven. 

Met dien aanleg behept is alles bij hen eene uiting der 
kunst gewordeu, met eene bijzondere harmonie en eenheid 
strevend tot 't weergeven van dezelfde gedachte, in hetzelfde 
oogenblik en op dezelfde plaats. En als de minste oneenig-
hefd of afwijking der principen voorkwam, stond het volk 
op om te fluiten. De eersten, die de macht begrepen hebben 
van de vereeniging van de verschillende vormen der kunst, 
hebben het tooneel uitgevonden, dat een verzameling is van 
die verschillende vormen ; vaudaar ook dat 't tooneel een 
der sterkste noodwendigheden is geworden bij alle volken 
die 't gevoel der kunst bezitten. Toch was hij stoutmoedig, 
de eerste die de verschillende vormen der kunst op één 
plaats durfde ^vereenigen, om door hun toedoen bij het 
volk, een eenig gevoel te doen ontwaken, een homogene 
zielsaandoening te doen ontstaan (als ik mij zoo mag uit
drukken) opdat die verschillende uitingen als één symphonie 
zouden vormen, waarin ieder harer op een gegeven oogen
blik een volledig, welluidend akkoord zoude vormen! Maar 
hoe machtig was die stoutmoedigheid bij de Grieken! Welke 
indrukken maakte zij op dat begaafd volk! Hebben wij 
ceen herinnering bewaard van die concerten der kunst en 
van den invloed dien zij op het volk uitoefenden in tijden 
die ons meer nabij zijn ? 

Keilden de middeleeuwen die innerlijke samenstemming 
niet, die tusschen de verschillende vormen der kunst bestaat, 
toen zij die kerken oprichtten, waarin 't gezicht der indruk
wekkende ceremoniën, de muziek en de stem van den 
redenaar al de geesten tot eenzelfde gedachte schijnen te 
richten ? 

Indien de oudheid in hooger mate met die grootschheid 
van tooneelschikking der kunsten behept was, waren toch 
ook de middeleeuwen met dit instinct of genie begaafd. 
Wij zullen verder gelegenheid hebben dit te bewijzen. 

Dus van een philosophisch oogpunt beschouwd, is er 
slechts „de kuust" de eenige kunst, die verschillende vor
men aanneemt, om den geest van den mensch te treffen; 
en als die verschillende vormen zich, in hetzelfde oogenblik 
op dezelfde plaats vereenigen, uit eenzelfde inspiratie voort
komen, en ieder voor zich de methode gebruikt die hem 
past om de zinnen te trelfen, dan zal zij den sterksten en 
langdurigsten indruk kunnen maken, dien het mogelijk is 
van een menschelijk wezen te ontvangen. 

Ik herinner mij steeds een zeer sterke ontroering die mij 
als kind eens bemeesterde en nog versch in mijn geheugen is, 
hoewel het voorviel op een leeftijd, waarvan men slechts 
zwakke herinneringen overhoudt. Men had de gewoonte mij 
toe te vertrouwen aan een ouden knecht, die met mij wan
delde, waar zijn luim hem heen leidde. Eens bracht hij mij 
in de kerk van Notre-Dame en droeg mij iu zijn armen 
omdat er zeer veel vulk was. De kathedraal was geheel met 
zwart behangen. Mijne blikken vestigden zich op het gebrand 
glas van het zuidelijk roosvenster, waar de zonnestralen in 
de schitterendste kleuren doorschenen. Ik zie nog de plaats, 
waar wij tusschen het volk stonden. Op eens begon men 
het orgel te bespelen; voor mij was die muziek het gezang 
der roos, daar voor mijne oogen. Vruchteloos trachtte mijn 
oude gids mij uit dien waan te helpen. Onder dit denkbeeld 
dat mij meer en meer beheerschte, begon ik mij voor te 
stellen dat de lage klanken uit dit en de hooge klanken 
uit gene gedeelte moesten voorkomen, en zulk een angst 
overviel mij, dat men verplicht was mij naar buiten te 
brengen. 

De innerlijke verbinding tusschen de verschillende uitin
gen der kunst is dus uiet door de opvoeding bij ons ontstaan. 
De tijden, die genoeg door den hemel begunstigd zijn ge

worden om de kunst, de onwrikbare kunst te bezitten en 
haar weer te geven in de verschillende vormen waarin zij 
zich uit, die tijden zullen eeuwig artistieke tijdperken 
blijven. Als zij van korten duur zijn, vermindert dit hunne 
waarde niet, evenmin als de korte duur van eeu bloem iets 
wegneemt van haar geur, hare schitterende kleuren of de 
bewonderenswaardige fijnheid harer bladeren. 

Het is hoogst noodzakelijk vele vooroordeelen uit den weg 
te ruimen, goed 't verschil te doen verstaan tusschen kunst 
eu kunde en te doen begrijpen dat wij hier niet van vee
artsenijkunde willen spreken noch van de kuust de waarheid 
van datums te ouderzoeken. Toen men de kunst overal iu 
heeft willen dringen, heeft men haren oorsprong vergeten; 
zij is van edele geboorte maar „encanailleert" zich gemak
kelijk. Wij stellen dus als beginsel dat de kunst ééue is, 
zooals de zedenleer en de rede. De instellingen zijn ver
schillend, veranderlijk, maar bij alle volken is de zedenleer 
dezelfde, de wijze van redeueeren dezelfde; alle menschen 
worden barbaarsch geboren, maar in staat oui de onverander
lijke regels der zedenleer te begrijpen, iu staat hun rede
neerkunde te gebruiken om zich te verdedigen om te leven, 
te bezitten en te genieten. Deze drie eigenschappen: de 
kuust te bezitten, de zedenleer te leeren en uit te oefenen, 
en volgens 't verstand te handelen, zijn alleen den mensch eigen. 

Een hond ziet geen verschil tusschen een paal en een 
beeld, tusschen een schilderij van Titiaau en een doek, en 
als vogelen ooit druiven, op eeu paneel geschilderd, gepikt 
hebben, waren de Grieksche vogelen verschillend van de 
onzen. Indien, zooals men beweert, 't paard van Alexander 
gehinnikt heeft bij 't zien van 't portret zijns meesters, was 
't paard van Alexander meer dan een dier. Er is geen 
wilde die niet in een beeld de voorstelling ziet van een 
wezen dat hij kent, maar zal hij het verschil zien tusschen 
een beeld van Phidias en een blok steen dat ongeveer een 
menschelijke gedaante voorstelt ? Neen. 

Aan ieder dezer beelden zal hij slechts een gedachte 
hechten, geheel onafhankelijk van de waarde der materieele 
uitvoering. Als kind heeft men hem gezegd: „Die ruw 
gehouwen massa is de godheid die over de gevechten be
schikt, die u uwe vijanden zal doen overwinnen als gij hem 
iederen dag vruchten brengt." Die blok hoe vormeloos ook 
is iu zijn oogeu een bovennatuurlijk wezen, hij kent hem 
gevoelens toe, hij vreest hem, hij ziet hem in zijne droomen, 
in zijne gevechten, in zijne verbeelding geeft hij hem eeu 
vorm, geeft hij hem hartstochten. Als de wilde een Indiaan 
of een Egyptenaar is, wil hij al spoedig dat zijne godheid 
voor het uiterlijke zij, zooals hij haar in zijne verbeelding 
ziel. 't Is uiet het nabootsen der wezens, die hij voortdurend 
om zich heen ziet waar hij naar streeft. Waar zou dat toe 
dienen ? Hij geeft hem 't hoofd van een dier op een 
menschelijk lichaam, maakt hein tien armen, schildert hem 
rood of blauw. Hij heeft de fiere, nobele of wreede uit
drukking van een roofvogel bemerkt, neemt de verschillende 
trekken uit dat gezicht, overdrijft ze, vergroot de grondlijnen 
door de natuur geteekend en dat hoofd plaatst hij op het 
lichaam van zijn god der' gevechten. Niemand denkt er dau 
meer aan te redeneeren, allen nemen de mythe aan. Maar 
om steeds geëerbiedigd te worden, moet de afgod in eene 
sombere plaats staan afgesloten, van alle blikken verwijderd, 
of reusachtig zijn eu evenveel indruk maken door zijne grootte 
en zijn materieele macht, als door de verecnigde gedachten die 
hem geschapen hebben. Hij wordt in de rots uitgehouwen, of 
geplaatst in eeu nauwe krocht, die niet anders bereikbaar 
is dan na verschillende grotten achtereenvolgens le zijn 
doorgetrokken, die trapsgewijze van grootte verminderen. 
Degene die een vorm aan dat idee geeft, neemt aau dat 
zijne gelijken met eerbied en angst vervuld zullen worden 
bij het intreden in dien grafkelder ; hij zelf komt onder dien 
indruk, hoewel de afgod zijn werk is. Zoolang hij werkt 
zal hij overheerscht worden door het denkbeeld een voort-
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brengsel van zijn voorstellingsvermogen weer te geven, zal 
hij slechts den steen en zijn beitels zien, maar zijn afgods
beeld voltooid zijnde en in zijn krocht geplaatst, aanbidt 
hij het even vurig als zijn buurman die er niet aan gewerkt 
heeft. De kunstenaar wordt door zijn werk bedrogen ; hij 
ziet niet meer den ruwen, onbewerkten steen maar de ver
wezenlijking van zijne gedachte; 't materieele werk verdwijnt 
uit zijnen geest; voor hem als voor allen is zijn werk eene 
godheid. Men moet niet denken dat die neiging van den 
menschelijken geest alleen bij de primitieve volken voor
komt, want zij is ten allen tijde, aan alle menschen aan
geboren geweest. Het intelligente kind dat zich eene pop 
maakt uit een stuk hout, zal aan dat onvolmaakt ruwe beeld 
ideeën en gevoelens hechten die de volmaaktste pop in zijne 
oogen nooit zal hebben. Het zal haar een naam geven, haar 
bij zich houden gedurende zijn slaap, hoewel dit beeld dik
wijls niet meer is dan eene vormelooze massa, het voort
brengsel van eenen droom dier jeugdige ziel, die de behoefte 
voelt, eene gedachte uit te drukken die niemand weer kan 
geven dan zij zelf. Die behoefte is de kunst. Kunst is dus 
een vorm geven aan eene gedachte, en kunstenaar is hij, 
die den vorm scheppende er in slaagt door haar diezelfde 
gedachte bij zijns gelijken te verwekken. Voor den bouw
meester is de kunst de tastbare uitdrukkiug van het wezen, 
voor allen van het voldoen in eene behoefte. 

(Wordt vervolgd.) 

A N T W E R P E N . 

§ lil 
IE honderden reizigers, die dagelijks Antwerpen 

per spoor bereiken of weder verlaten, turen 
met groote nieuwsgierigheid naar de reuzen-
constructies, die aangelegd wordeu voor de 
nieuwe baan en het centraal station. 

De viaduct, die al slingerend de stad doorloopen zal, wordt 
zooveel verhoogd, dat het gewone verkeer gelijkstraats daar
onder kan worden voortgezet door de bogen, die men thans 
in aanbouw kan zien. Op verschillende punten heeft men 
gelijktijdig den aanleg ondernomen. 

De lange keten van breedgespannen tongewelven in bak
en bergsteen, enkele malen door ijzeren bogen afgewisseld, 
maakt een reusachtigen indruk, alsof voor een modern Ba
byion terrassen- of vestingwallen worden gebouwd. 

Aan de plaats, waar 't kopstation zal ingericht worden, 
zijn reeds twee spanten overeind gezet, die breeder dan Am
sterdam of St. Pancras te Londen, zou men schatten, met 
parabolisch beloop elkander als spitsbogen' ontmoeten in een 
enkel duidelijk en scherp aangegeven scharnier aan den nok. 

Nu de rechtlijnige constructie van de stellingen de bin
nenruimte dier spanten nog aanvult, vormt dat geraamte in 
magere kruislijnen eene goede tegenstelling met de massief 
zwellende lijnen der gekokerde spitsbogen. 

De beweegbare ijzeren stelliug moet vrijen doortocht laten 
aan de treinen en rust volgens de lengte-as der baan op 
twee truks, elk met 18 kleine raderen op de rails loopend. 

Het hoofdgebouw zal geheel onder deze overkapping wor
den geborgen, zoodat het station in hoofdzaak zat bestaan 
uit een langwerpig reusachtig dak, waaronder alle treinen 
van eene zijde in- en uitloopeu, en aan den kop dier banen 
worden de dienstvertrekken verdeeld. Zoo is 't mogelijk om 
de groote romp massief eu onveranderlijk te bouwen, terwijl 
het wellicht noodig en dan hier ook goed mogelijk zal ziju 
om voor en na de inwendige dienstvertrekken door lichte 
wandeu van elkander gescheiden te veranderen. 

Een dergelijk stelsel van veranderlijke inwendige ver
deeling heeft men toegepast op de nieuwe postkantoren te 
Parijs en te Brussel, welke in hoofdzaak slechts bestaan uit 
vloeren en dak, door ijzeren raamwerken gedragen en door 
eene ringmuur met vensters omsloten. 

De viaduct te Antwerpen wordt in aarde opgeworpen. De 

taluds beiderzijds worden opgehoudeu door bekleedingsmuren, 
die niet massief zijn gemetseld, doch met groote spaarbogen. 
Onder die spaarbogen wordt het zand teruggehouden in steile 
helling door een cementijzeren wand, die nu maar weinig 
druk heeft uit te oefenen. De metselwerken ziju langs alle 
kanten en voornamelijk iu de steunpunten ruim met bard-
steenblokken versterkt. Een hardsteenen balustrade sluit bei
derzijds de baan af. 

De steensnede is met zorg behandeld en de drukrichlingeu 
der bogen zijn zelfs in de zeer lage rechtstanden door de 
lagen normaal op de daar uitgeoefende persingen uitgedrukt. 
Over de lage gedeelten der groote bogen ziju half zoo groote 
tusschenbogen geslagen om de spanningen over te nemen. 
De geometrische ontwikkeling der voorsprongen en spuwers 
aan de rechtstanden hebben in hunne vrije behandeling, 
wanneer wij onze historische herinneringen ter verklaring 
oproepen, een meer vroeg-gothisch dan eenig ander karakter. 
De behandeling van den hardsteen is flink en niet Hollandsch 
gepeuterd. 

Juist deze periode van aanbouw is voor deu technicus zoo 
belangrijk, omdat het werk in de ontwikkeling van alle 
onderdeelen geheel kan worden overzien. 

B E R I C H T E N . 

— De belangstelling van particuliere zijde door bijdragen 
voor de herstelling van den toren te Winterswijk is thans 
reeds voldoende om het gevraagde bedrag bij elkander te 
krijgen, waardoor de uitvoering verzekerd wordt. 

— Het R. K. Kerkbestuur te Blerik (Limburg) had aan 
eenige architecten opgaven verstrekt voor aangeboden plannen, 
dienstig tot den bouw eener nieuwe kerk; thans zijn deze 
plannen met begrootingen ter beoordeeling in handen gesteld 
van Dr. P. J . H. Cuypers. 

— Toen onlangs bij de herstelling van den St. Catharina-
toren te Brielle het losgescheurde metselwerk onder de 
bovengalerij verwijderd was, bleek daarbij dat de zware ijzeren 
schieters binnen in die muren opgesloten, zwaar geroest door 
't water, dat van af de galerij daarboven was binnenge
drongen, zeker veel tot het uitzetten en afscheuren van dat 
muurwerk had bijgedragen. En toch had de vijftiende 
eeuwsche bouwmeester de ankers met overleg geplaatst — 
aan de zijde, waarheen de druk zich ontwikkelt, was de 
baksteen vervangen door zuiver vlakgekapte blokken natuur
steen, die ruimte lieten neven de schieters. 

Daaruit ziet men, dat het wenschelijk is om ofwel de 
ankers geheel naar buiten door te werken — ofwel inwendig 
dezelve met lood te omkleeden — of eindelijk zooveel 
ruimte te laten dat het door roest (?) verdikte ijzer later 
nog vrij blijft. 

— Indertijd is door Koning Leopold van België een 
jaarlijksche prijs van 25.000 francs ingesteld, die uitgereikt 
zou worden als belooning voor het beste werk op eenig 
gebied van kunst of wetenschap. Nadat sinds ettelijke jaren 
de prijs niet kon toegewezen worden wegens ongenoegzame 
mededinging, zal thans aan den ingenieur Vierendeel, Direc
teur van den technischen dienst in de provincie Oost-
Vlaanderen, de volle bekroning worden toegekend en wel 
voor een omvangrijk werk over de bouwkunst in ijzer, dat 
door dien heer is uitgegeven en met 138 teekeningen is 
geïllustreerd. 

— Dr. Serrnrier, directeur van 's Rijks Ethnographisch 
Museum te Leiden, over de reden van zijn heengaan : 

• Ik wensch niét langer aan het hoofd te staan van eene 
inrichting, die door haar onvoldoende en onveilige bewaring, 
door haar nutteloos verblijf in eene kleine akademiestad tot 
schande strekt van de Nederlandschc natie." 
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(Vervolg van bladz. 13-1.; 

x onzen staat van beschaving zien wij iederen dag 
kinderen en opgevoede menschen een alledaagsche, 
conventionneele plaat verkiezen boven een volmaakte, 
en aan die onvolmaakte plaat gedachten hechten, 
die zij iu een uitstekend werk niet vinden. Moet 

men dit gevoel als een bewijs van onkunde beschouwen en 
met minachting overslaan ? Wij gelooven het niet. 't Is een 
gevoel dat in een zuivere bron zijn oorsprong vindt; 't is 
een behoefte die uit gebrek aan een leiddraad naar de bar-
baarschheid terugbrengt. 

Die primitieve behoefte, die oorzaak is dat de mensch 
zich afgoden mankt, behoort omschreven te worden. Zij 
komt voort uit een samenloop van gedachten : 1°. De liefde 
die de mensch gevoelt voor de zaak die hij heeft voortge
bracht : een gevoel van ijdelheid door een schepping ver
oorzaakt ; 2°. het denkbeeld van bijzondere onschendbaarheid 
dat die zaak door de heiliging verkrijgt; 3°. de overtuiging 
iets goddelijks te hebben uitgedrukt door iets buitengewoons 
te scheppen. Een Indiaan, die een baviaan maakt met een 
olifantssnuit en tien armen is overtuigd een bovennatuurlijk 
en dus goddelijk werk le hebbeu gemaakt. Zijne gelijken 
zullen bij het zien vau den afgod met een gevoel van vrees 
vervuld worden, dat zal voor hem de uiting zijn van de 
macht der godheid. Al de volken zijn begonnen met mon
sterachtige beelden te maken vóór dat zij op de gedachte 
kwamen de natuur na te bootsen. Bij de Grieken hadden 
de eerste Medusa-koppen everzwijnstanden en een reus
achtigen muil. Maar als eeu volk zooals dc Grieken aan 
het primitieve kunstgevoel de liefde voor het schoone voegt, 
of liever nog deu afkeer voor alles wat leelijk, onharmonisch 
of alledaagsch is, dan kan het de kunst tot den hoogsten 
graad van volmaaktheid brengen. De Grieken hebben eindelijk 
van den monsterkop der Medusa een wonderschoon gelaat 
gemaakt, hoewel de beeldhouwer altijd hetzelfde doel voor 
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oogen had, steeds de angst wilde opwekken. Maar naarmate 
zijn kring intelligenter en wellevender werd. heeft hij 
begrepen, dat misvormdheid eu overdrijving meer walging 
dan angst opwekken en hij is er iu geslaagd, 't volk het 
denkbeeld van een kwaadaardig en verschrikkelijk wezen le 
doen begrijpen zonder iets lee'.ijks te maken. Hij heeft zelfs 
begrepen, dat zijne ontwikkelde omgeving slechts voor het 
schooue gevoelig kon zijn, en dat de schoonheid 't eenig 
mogelijke omhulsel was om ziju gedachte te doen aannemen. 

Een volk kan, van ons oogpunt als beschaafd mensch be
schouwd, barbaarsch zijn in zijn wetten, zeden en instellingen 
cn toch zoo volkomen nrtistiek ontwikkeld zijn, dat de kunst 
eene voor een ieder verstaanbare taal is. 

Wij hebben getracht aan te toonen, hoe de eerste flikke
ringen der kunst den mensch verlicht hebben. De verbeelding 
is de oorsprong der kunst, en de nabooting der natuur slechts 
een middel dat ons moet helpen, het voortbrengsel van 
onze verbeeldingskracht weer te geven. Het werkelijke schep
pingsvermogen is den mensch niet gegeven, hij kan slechts 
verschillende deelen der goddellijke schepping verzamelen en 
bij elkander brengen en daardoor een origineel werk voort
brengen, zoo vol persoonlijkheid dat het als een soort van 
tweede schepping kan beschouwd worden. Veelal brengt de 
verbeelding slechts ontastbare droomen voor. Met behulp der 
redeneering worden zij tot de werkelijkheid gebracht, zoodat 
zij dau in een stoll'elijken vorm omsloten kunnen worden. Die 
natuurlijke gesteldheid, die wij dc redeneering noemen, doet 
den kunstenaar begrijpen, dat hoe onnatuurlijker zijn droom 
is, hoe duidelijker hij hem moet uitdrukken, — hoe harmn-
nieuser de vorm moet zijn die hem weergeeft. Men kan 
zich een centaurus voorstellen, een onmogelijk, onnatuurlijk 
wezen niet vier beeneu, twee armen, twee harten, twee 
magen, twee paar lougen en al wat daar bij komt. Zulk 
een onmogelijkheid kan in den geest vau een Hottentot 
opkomen, maar alleen een Griek wist met behulp van 
zijn redeneering een mogelijken vorm aan dit onnatuurlijk 
wezen te geven. Hij kent den bouw der dieren en de ver
binding der verschillende lichaainsdeelcn ; handig brengt hij 
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het menschelijke eu dierlijke gedeelte tezamen. De schouders 
vervangt hij door de heupen van den man en met zooveel 
schranderheid verbindt hij de borst van het paard met het 
onderlijf van den mensch, dat een ieder dit als eeu volkomen 
en volmaakte nabootsing der natuur zou beschouwen. Iedereen 
kent den centaurus als een werkelijk wezen, evengoed als 
een kat of eeu hond. Als nu een geleerde uitlegt en bewijst, 
dat dit onmogelijk wezen met zijn twee harten en twee piar 
longen de bespottelijkste aller fantazieën is, komt de weten
schap lijnrecht tegenover de kunst te staan. Wie is nu de 
barbaar : de geleerde of de beeldhouwer ? Geen van beiden ; 
dit bewijst slechts dat de kunst, de wetenschap en de be
schaving zeer verschillende zaken zijn, die geheel onafhan
kelijk van elkander kunnen bloeien. Wat baat het een artist 
't bewijs te zien, dat een wezen dat hij kent, niet bestaan 
kan ? Hij kent zijn zeden en gewoonten, heeft hem ge
dachten, instinkten en hartstochten gegeven. Heeft de geleerde 
er eenig voordeel bij, den kunstenaar te leeren dat zijne 
vermeende werkelijkheid slechts een hersenschim is? 

De Grieken in den tijd van Aristoteles, kenden genoeg 
anatomie om te weten dat een centaurus niet bestaan kon, 
maar zij vereerden de kunst zoowel als de wetenschap en 
lieten niet toe, dat de bloei van de eene den vooruitgang 
van de andere zou verhinderen. Voor ons artisten is dit het 
kenmerk dat een volk niet barbaarsch is. Hoeveel fouten zou 
een ontleedkundige in de Grieksche beeldhouwwerken niet 
vinden en hoeveel onregelmatigheden in strijd met de weten
schap ! Zooals wij de Grieksche beelden in een museum zien, 
zijn zij meestal in een verkeerd daglicht en op een belachelijk 
voetstuk geplaatst, toch onderscheiden zij zich door die edele 
houding, waarbij de andere beelden als grof en kinderwerk 
afsteken. Daarom moet men niet de gevolgtrekking maken 
dat alle vrouwen van Athene voorbeelden van schoonheid 
waren door de fijnheid van haren lichaamsbouw of de regel
matigheid der vormen. Maar de kunst heeft die lichamen 
herschapen, ze met haar onovertrefbare schoonheid bestem
peld. In een andere beschaving, bij andere volken, kan die 
kunst herleven, mits men op dezelfde wijze te werk zoude 
gaan. Dc natuur moet niet slaafs gevolgd worden, maar 
slechts een middel zijn, dat men tot in ziju geringste eigen
schappen moet kennen, terwijl de grondslag in de verbeel
dingskracht van den mensch gezocht moet worden. Toen een 
beeldhouwer den centaur maakte, heeft hij van een fictie eeu 
waarschijnlijkheid weten te maken, door't nauwkeurig nagaan 
van 't inechanismus der werkelijke schepping. Door zijn 
opmerken en weergeven der geringste onderdeelen der natuur 
is zijn schepping door allen aangenomen. De poëet geïnspi
reerd door deze schepping der menschelijke verbeelding, gaf 
haar zelfs bijzondere gewoonten, zeden en gedachten, 't Is 
niet alleen bij de primitieve volken, dat men zulke eigen
aardige scheppingen vindt. Thans ook komt de kunst ons te 
hulp om een vorm, een lichaam aan onze fiction te geven. 

Een dichter of prozaschrijver wil werkelijkheid aan een 
fabel geven ; hij heeft zich een onmogelijk feit voorgesteld, 
laat ons zeggen eene verschijning, en hij weet dat zijn toe
hoorders er geen geloof aan hechten, hoe zal hij het nu 
aanleggen om zijn fabel in de geesten te prenten, zóó dat 
zij den indruk van een werkelijk voorval nalaat ? Hij begint 
met de plaats tc beschrijven, de geheele omgeving een na
tuurlijk uiterlijk te geven en het karakter en het voorkomen 
van ieder persoon duidelijk te omschrijven. Het is eerst 
wanneer hij zijn tooneel voldoende voorgesteld acht, dat hij 
de verschijning laat voorvallen. Het onmogelijke der fabel 
zal waarschijnlijkheid verkrijgen, naarmate de voorafgaande 
beschrijvingen nauwkeuriger vólgens de natuur ziju geweest. 
Dat is kunst. 

Als de dichter van den //Illias" geen artist ware geweest 
in den vólsten zin des woords zou Helena, niettegenstaande 
hare schoonheid, ons verfoeilijk schijnen en de oorlog een 
belachelijk voorval. Had hij Helena beschreven met al hare 

schoonheid en haar vergeleken met rozen en lelies, dan zou 
de lezer koud zijn gebleven en slechts minachting gevoeld 
hebben voor haar, haren minnaar, haren echtgenoot en al 
de Grieken en Troyanen tezamen. Beter dan welke beschrij
ving ook, doet 't volgende feit ons hare schoonheid ge
voelen. Oude Troyanen die tezamen zitten, spreken in de 
bitterste termen over de vrouw van Menelaus, de oorzaak 
van hun eindeloos lijden en van den dood van zooveel 
krijgers. Helena voorbijkomende, zwijgen zij allen en staan 
op, getroffen door die fiere schoonheid. Dat is het schoonste, 
het edelste dat de kunst kan voortbrengen. Vau dat oogenblik 
af is er niemand, die Paris niet veroutschuldigt en de hard
nekkigheid van zooveel helden niet begrijpt. De oorlog heeft 
geen belachelijke oorzaak meer cn al de ongelukken en 
rampen, die hij onvermijdelijk medesleept, worden aan het 
noodlot toegeschreven. De Grieken hebben de zinnen van 
den mensch veredeld, door altijd den edelen kaut van zijne 

1 gevoelens en zijne instinkten voor te stellen; zij wisten de 
meest alledaagsche feiten te beschrijven zonder banaal te 
worden. Maar het is niet voldoeude 't geheim van hunne 
kunst te kennen om ze te evenaren ; men zou zooals zij 
de sympathie van een geheel volk moeten vinden en omdat 
zij dit misten, hebben hunne navolgers, hoewel zij in hunne 
voetsporen traden, nooit dien graad van volmaaktheid be
reikt. 

„Odi profanum vulgus et arceo," zeide Horatius, maar hij 
was een Griek, verdwaald tusschen de barbaren. Er was 
geen dichter, beeldhouwer of bouwmeester in Athene die 
met hem had kunnen zeggen : „Ik haat en verafschuw de 
alledaagsche onwetendheid," want iu Athene waren geen 
barbaren. 

In de Grieksche bouwwerken vinden wij evenveel kunst 
als in de dicht— en beeldhouwwerken, want een volk dat 
waarlijk artistiek is, verstaat en voelt de kunst in welken 
vorm zij ook voorkomt. Daarenboven zijn de architectuur en 
de muziek de vormen der kunst, waarin het scheppingsver
mogen van den mensch zich 't gemakkelijkst kan ontwikke
len. Hierin behoeft hij zijne inspiratie niet uit natuurlijke 
zaken te putten, maar slechts wetten te volgen, die door 't 
menschelijk verstand zijn vastgesteld om aan zekere behoeften 
te voldoen De kunst legt zich op als eene stoffelijke be
hoefte, omdat zij aan den mensch is aangeboren eu zij zou 
misschien ziju eerste noodwendigheid zijn als zijn natuur 
zich vrij had kunnen ontwikkelen. Als bewijs hiervan kun
nen wij het volgende feit aanhalen, waarvan wij zelf getuigen 
zijn geweest. Een kind, dat den schotel van zijn hond had 
gebroken, werd naar de markt gezonden om een anderen met 
zijn spaarpenningen te koopen. Maar al de schotels die hij 
daar zag waren beschilderd en die wilde hij niet hebben. 
Thuiskomende zeide hij tot zijnen vader: „Ik heb geen 
schotel voor Dear gekocht, want al degenen die ik gezien heb, 
waren met bloemen beschilderd, en als ik er zoo een aan 
Dear geef, zal hij naar de bloemen kijken en vergeten te 
eten." Dit is meer slimheid dan kinderlijkheid, maar als het 
kind er baat bij vindt, brengt het den invloed van de kunst 
in ziju argument en geeft daardoor een duidelijk bewijs, hoe 
nauw zij aan de menschelijke natuur verbonden is. Niemand 
heeft hem geleerd, dat 't gezicht van geschilderde bloemen 
voldoende kon zijn om 't voedsel dat er op ligt te doen 
vergeten. Het heeft dit dus zelf opgemerkt en begrepen, dat 
de kunst een macht is, die de verbeelding bezighoudt. Of 
de mensch in een beschaafd of onbeschaafd tijdperk geboren 
is, verandert niets aan die natuurlijke gesteldheid, die hem 
aanspoort zijn huizen en de tempels van zijn godheid te 
versieren. 

Dit aangeboden gevoel kan alleen door de opvoeding ver
stikt worden en 't is helaas een resultaat waar men niet
tegenstaande de beschaving, dikwijls toe geraakt. Van al de 
instincten van den mensch is zijn kunstinstinct misschien nog 
het gevoeligste en daarom juist wordt het zoo licht verminkt. 
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Het is altijd een moeilijke taak het te ontwikkelen maar 
vooral in eene beschaving zooals de onze, waarin ieder in
dividu volgens zekere leeren en conventies wordt opgeleid. 
De kunst kan niet kunstmatig bij een volk aangebracht 
worden, men kan haar slechts eene omgeving, als 't ware, 
een atmospheer trachten te vormen, die gunstig voor hare 
ontwikkeling zou zijn. Dat is wat de Grieksche beschaving 
zoo goed begrepen heeft en wat baar tot het einde der wereld 
roemrijk zal maken. Een feit dat ons zeer ten achter stelt 
bij de ouden is, dat wij te laat zijn gekomen. Wij hadden 
misschien ook die eenvoudige schoone denkbeelden gehad 
die zij ons ontroofd hebben. Ouze taak als kunstenaar is zeer 
moeielijk, want wij kunnen niet zooals zij, alles tot één 
eenig systeem terugbrengen. Met eene menigte oude vooroor— 
deelen en gewoonten van eene verdwenen beschaving, hebben 
wij tegelijkertijd onze moderne behoeften en aanwendsels. Twee 
middelen blijven ons over om ons te helpen, 't schoone eu 
't ware te vinden, want zooals de ouden hebben wij de 
natuurlijke gesteldheid, die ons in staat stelt te gevoelen en 
te redeneeren. Men kan dikwijls opmerken dat de redeueering 
rekenschap geeft van deu smaak ; 't is dus waarschijnlijk 
dat men den smaak kan verbeteren, door de menschen in 't 
algemeen te leeren redeneeren. Zeer dikwijls is 't gevoel van 
smaak een onwillekeurige ontwaring, waarvan men zich geen 
rekenschap weet te geven. Om smaak te krijgen is 't dus 
voldoende, de gewoonte te nemen het schoone en het ware 
te kennen ; maar om het te leereu kennen moet men kiezen, 
en om goed te kiezen moet men zijn redeneervermogen ge
bruiken. Wanneer men een gebouw ziet, waarvan de 
eerste indruk aangenaam is, roept men uit: „Wat een mooi 
gebouw !" Maar voor een artist is die eerste onwillekeurige 
opwelling niet voldoende ; hij vraagt zich af: Waarom is dit 
gebouw mooi ? Hij wil de oorzaken ontdekken van den guns-
tigen indruk dien hij ontvangen heeft en daarom moet hij 
zijn redeneervermogen gebruiken. Dan tracht hij de verschil
lende gedeelten te ontleden om eene samenstelling te kunnen 
maken als hij zelf iets wil voortbrengen. Thans wordt zulk 
eene ontleding zeer moeielijk, omdat wij te midden van zooveel 
leeringen en vooroordeelen leven; laat ons daarom trachten 
ons er vau te bevrijden. 

Wij gelooven nu voldoende te hebben uiteengezet, hoe 
een tijdperk barbaarsch kan ziju en tegelijkertijd zeer ont
wikkeld op het punt van kunst; hoe men de aanwezigheid 
der kunst in een menschelijk werk kan ontwaren en hoe 
het geval zich voor kan doen, dat er kunst is in een hut 
of grot, terwijl men het tevergeefs zou kunnen zoeken in 
een paleis of in een reuzentempel. Nu wenschen wij nog aan 
te wijzen, welke maatschappelijke toestanden 't meest gunstig 
kunnen zijn voor de ontwikkeling der kunst. Het antwoord 
op die vraag zou onwillekeurig te breedvoerig worden om 
hier in zijn geheel te geven. In de volgende „entretiens" 
zal die vraag opgelost worden ; hier zullen wij ons tot het 
stellen van eenige algemeene beginselen moeten beperken. 

Onder al de verschillende maatschappelijke toestanden heeft 
de kunst zich kunnen ontwikkelen. Wij vinden haar onder 
de theocratische regeering der Egyptenaren, onder de veran
derlijke en grillige regeering der Grieken, onder de adminis
tratieve regeering der Romeinen, onder de rustverstorende 
of oligarchische republieken van Italië en onder 't leen-
heerenjuk der middeleeuwen. De regeeringswijze opeut dus 
zoo goed als geen invloed uit. 't Snelste ontwikkelt zij zich, 
wauneer zij als 't ware één is met de zeden van een volk, 
doch zij vermindert, wanneer zij eene bijzondere studie wordt. 
Dan vindt men haar spoedig slechts in scholen terug en 
vereerd door een klein aantal lieden ; zij geeft dan niet meer 
de zeden vau het volk weer, en het volk verstaat en kent 
haar niet langer. Zóó wordt zij dan eene vreemdelinge, die 
men wel ontvangt maar niet in 't dagelijksch leven mengt. 
Eindelijk wordt zij als een last beschouwd en geheel ver
waarloosd. Om te kunnen bloeien moet de kunst vrij zijn in 

hare uitingen, iu hare wijze van voor te stellen, maar aan 
haar beginsel getrouw; wanneer haar beginsel vergeten wordt 
en hare wijze van uiten beteugeld of geregeld wordt, zal zij 
onvermijdelijk wegkwijnen of verbasteren. Wij zien de kunst 
verdwijuen bij de Grieken, wanneer de Romeinsche admini
stratie haar genie komt verstikken en men te Athene 
gebouwen tracht op te richten in den geest der Romeinsche 
monumenten. Later zien wij gedurende de middeleeuwen de 
kunst geleidelijk de zeden der verschillende volken volgen ; 
in de X V I eeuw vindt men den invloed der groote intel— 
lectueele beweging van dien tijd bij haar terug; onder 
Lodewijk X I V is zij nog steeds de trouwe weerspiegeling 
der zeden, maar die hofzeden zijn een uitzondering, een 
soort van theatrale voorstelling die verdwijnen moest met 
haar koning, en de kunst onderging hetzelfde lot. Sinds 
dien tijd zijn onze zeden oneindig veranderd en, naar men 
zegt, is de kunst voor haar uiterlijken vorm bij de XVIIe 
eeuw gebleven. Van haar beginsel is nu zoo goed als geen 
sprake meer. 

Het is gemakkelijk op te merken, dal de primitieve 
beschavingen op 't gebied van kunst nagenoeg dezelfde schep
pende eigenschappen hadden, met dezelfde intellectueele en 
physische behoeften behept waren, en dat zij een zekere 
volgorde vau zeer eenvoudige denkbeelden hadden aangenomen. 
In dat geval is de taak van den artist betrekkelijk licht. 
Dan behoeft hij zijn geheugen niet te overladen met die 
outelbarc bijzaken, die zoo dikwijls de spontane uitingen van 
onze natuur verstikken. In den tijd der primitieve bescha
vingen, toen iedereen iu de velden of op de marktplaats 
leefde, was de kennis van het meuschelijk hart gemakkelijk 
te verkrijgen De primitieve menschen weten veel minder 
hunne gevoelens te verbergen dan de meer beschaafden; 
hunne hartstochten, hunne deugden en ondeugden, hunne 
behoeften en smaken zijn veel eerder op te merken, verraden 
zich veel duidelijker dan bij ons. De kunstenaar moet voor
eerst een opmerker zijn, het is hem dus gemakkelijk, een 
weiuig ingewikkelden socialen toestand te doorgronden. De 
Egyptenaren, de Oostelijke en Westelijke Grieken en de 
Etrusken behooren tot da volken wier kunst wij met juist
heid kunnen beoordeelen. Iu de schilder- en beeldhouwwerken 
van hunne kunstenaars vindeu wij eene groote opmerking 
der gebaren ; zij zijn met zooveel juistheid en waarheid weer
gegeven dat het onmogelijk schijnt het werk op dit punt 
te overtreffen. In de kunstwerken van Westelijk Europa 
vindeu wij gedurende de XII eeuw dezelfde eigenschappen ; 
toch kan men met zekerheid zeggen, dat de Fransche schil
ders geen stijlstudies gemaakt hadden voor de basreliëfs van 
Thebe of voor Grieksche of Etruskische vazen, maar zij gingen 
op dezelfde wijze te werk. De opmerkingen van de Egypte
naren, de Grieken, de Etrusken en de Franschen waren op 
dezelfde verschijnselen gericht. De plastische kunst kan door 
het gebaar slechts één enkelvoudig gevoel weergeven en de 
enkelvoudige gevoelens vindt men alleen bij den primitieven 
mensch. In een zeer beschaafden toestand is ieder gevoel 
samengesteld, ingewikkeld. Een wilde die zijn vrouw verliest, 
ziet iu die gebeurtenis slechts één feit: 't verlies van een 
wezen dat met hem leefde, terwijl de beschaafde mensch, bij 
't onmiddellijk gevoel door 't verlies veroorzaakt, nog vele 
andere indrukken voegt. De moeielijkhedcn, fortuinveranderin
gen en wettelijke verplichtingen doen onvermijdelijk bij hem 
gedachten vau zeer verschillenden aard opkomen, die eeu 
zeer ingewikkelden gemoedstoestand teweegbrengen. Het is 
natuurlijk onmogelijk zulke uiteenloopende gevoelens met 
ééu gebaar uit te drukken. Daarom kan men zeggen dat de 
staat van beschaving van een volk naar zijne gebaren be
oordeeld kan worden : de zeer beschaafde menschen maken 
geen gebaren meer. Die toestand brengt langzamerhand tot 
het einde der plastische kunst. De kunstenaar komt er toe 
de gebaren van zijnen voorganger uit minder beschaafde 
tijdeu na te bootsen; die nabootsing komt overdreven, on-
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handig voor, want men verstaat haar niet meer. De kunste
naar zoekt den stijl en spreekt er over met menschen, die 
niet in staat zijn te begrijpen wat stijl is, terwijl de primi
tieve kunstenaar dien onwillekeurig in zijn werk legt en 
begrepen wordt. 

Wat men zeggen kan van de gebaren, is ook toepasselijk op 
alles wat betrekking heeft tot de kunst. Het is geen moeilijke 
taak een tempel op te richten voor eene godheid als zij een 
mythe is ; een beginsel, een hartstocht of een gedeelte der 
schepping voorstelt; want die mythe heeft een vorm, een 
stoll'elijk uiterlijk, zinnebeelden ; eenige zaken of voorwerpen 
zijn van denzelfden aard, anderen zijn haar tegenstrijdig. 
Maar een tempel oprichten voor God, den God der Christenen 
is een ander werk. Hoe is het mogelijk den menschen te 
doen begrijpen, dat een gebouw de woning is van den God, 
die iu zich alle eigenschappen vereenigt, die alles weet, alles 
voorziet, alles bestuurt, die het begiusel en het einde is van 
alles. Hoe is het mogelijk Hem een woning te maken als 
Hij overal is. Hoe kan men dat abstracte denkbeeld der 
Godheid door de steenen uitdrukken ? Toch hebben de kun
stenaren der middeleeuwen met eenig geluk dit reuzenwerk 
begonnen. Om het denkbeeld der Godheid weer te geven, 
hebben zij getracht van de Christelijke kerken a's een spe
cimen der schepping te maken — door het verzamelen van 
al het geschapene een eeuwigen epos in het steen te griffen. 
Onze voorgangers op het gebied van kunst moet men niet 
te lichtvaardig beoordeelen of met den titel van „barbaarsch" 
bestempelen. Ik beu niet van degenen, die met weemoed de 
toekomst tegemoet zieu en het verleden terugwenschen. Het 
verleden is voorbij, maar men moet het bestudeeren en 
kennen, niet om het te doen herleven, maar om het te ge
bruiken door er van te nemen wat ons van dienst kan zijn. 

Het zou een onmogelijkheid zijn, de vormen der kunst, 
zooals zij bij de ouden waren, te doen herleven, juist omdat 
die vormen de uitdrukking waren der zeden van die tijden 
en onze X I X eeuwsche zeden niet lijken op die der Grieken, 
der middeleeuwen ot der XVII eeuw. Alleen de beginselen vol
gens welke de vroegere kunstenaars gearbeid hebben, zijn altijd 
waar, steeds onveranderlijk dezelfden. Laten wij dus opnieuw 
die onwrikbare beginselen getrouw blijven en wanneer wij 
gezien zullen hebben, hoe onze voorgangers ze teruggaven 
in vormen die dc uiting waren van hunne zeden, zullen wij 
vrij op den weg van den vooruitgang kunnen loopen. Vooral 
moeten wij onze rede als leiddraad houden, daar die reddende 
eigenschap ons in den modernen chaos overblijft. 

J . L . 

D E N I E U W E I N P A N T E R I E - K A Z E R N E 
T E GRONINGEN. 

L W B H R nadert een monument (?) zijne voltooi
ing. Misschien vindt u het wat voorbarig nu 
reeds, terwijl steigers enz. het gebouw nog 
gedeeltelijk verbergen, een oordeel daarover 
uit te sprekeu; maar 't kan gebeuren als bij 

andere gebouwen, waar prachtige pakkende beschrijvingen 
door de makers zelve het publiek toelichten en werkelijk, 
mijnbeer de redacteur, 't zou werkelijk zonde èn jammer 
zijn, als écu sterveling daar nu toch weer een gunstig oor
deel over ging vellen. Welk gebouw ik bier op'toog heb? 
De infanteric-kazerne, ja, een kazerne, een kazerne in den 
waren zin (?) des woords. Kazernes schijnen uit deu aard 
der zaak altijd bijzondere gebouwen te zijn geweest, die 
steeds zoo onsmakelijk mogelijk worden ingericht, zoowel 
uit- als inwendig, zeker om 't gezellig samenleven der 
inwoners te symbolisceren. 

Deden de bijgebouwen al geen grooten dunk koestereu 
der artistieke hoedanigheden des ontwerpers, ik had gedacht, 
dat van 't hoofdgebouw iets meer zou verschijnen dan er 
van gemaakt is. Wat werd er langen tijd niet gehakt aan 

hard- en zandsteenen lijsten en versieringen en nl werden 
we ook al overtuigd door deze frontonnetjes, sluitsteentjes 
en lijstjes, dat er niet veel nieuws verwacht kon worden, 
toch is het resultaat minder dan in den tegenwoordigen tijd 
eenigszins kon verwacht worden. 

Maar laat ik eerst vragen: zou er van zoo'n kazerne 
met de bijgebouwen, wel een goed en mooi gebouw te 
maken zijn, zonder onnoodig duur te werken ? 

Zeer zeker, en zelfs een zeer schoon geheel; 't is voor 
velen niet weggelegd om aan zulke werken hunne studiën 
te mogen besteden. 

Had men nu getracht hier een zoo eenvoudig en minst 
kostbaar gebouw te bouwen, natuurlijk dan zonder eenige 
kunstpretentie, er was niet veel van te zeggen geweest. Maar 
nu? Wat doet die zware zandsteenen lijst langs 't geheele 
gebouw ? Niets ! ! ! Geheel onnut! ! 't Lijkt of hij dienst 
doet als goot. Neen, mijnheer de redacteur, deze ligt boven 
achter de borstwering, 't Is louter een mislukte versiering, 
't Ware beter geweest deze onnut aangebrachte aantallen 
M 8 . zandsteen om te zetten jn hout voor een beschoten kap. 

De topgevels vau 't midden en zijgedeelten zijn alweer 
dezelfde van altijd, u kunt ze overal terugvinden iu al 
onze nieuwe speculatie-woningen, bekijk u maar eens den 
voormaligen tuin bij de viaduct, een ware staalkaart van 
een versleten-paskwil-portlandcement-smeer-maar raak-archi-
tectuurtje. 

En hoe valt het gansche gebouw in 't niet door den over
buurman ! (*) 't Is als een keffertje met den staart tusschen 
de pooten angstig opkijkende naar den grooten buldog. En 
in 't eerstgenoemde wonen nu de menschen, die de overburen 
in bedwang moeten houdeu; 't lijkt werkelijk omgekeerd. 

De eenige aangebrachte versieringen, die het gebouw (de 
kazerne) moeten karakteriseereu zijn zeker de aangebrachte 
kleine fortjes op de hoek-pinakels der midden en eind top
gevels. 

Och, zulke lieve gekanteelde ondingetjes, er ontbreken 
nog maar kanonnetjes en soldaatjes in de schaal van de 
fortjes en de illusie zou volmaakt zijn. 

Dat is zeker afgekeken van den overbuur, zou 't niet ? 
Wordt het gevoel bij 't publiek eens een beetje ontwik

keld, en dat zal toch wel eeus 't geval zijn, dan loopt de 
mooie Heereweg groot gevaar zijne klandizie te verliezen, 
ofschoon tegenwoordig wordt er voorbij gefietst en dan kan 
't zijn nut hebben om de gedachten der trappers en trapsters 
zoo min mogelijk af te leiden. 

Het alles omsluitende hek doet met recht hier de deur toe. 
W. V A N B O V E N . 

(*) De gevangenis. 

B E R I C H T E N . 

— De Are de Triomphe te Parijs, die een beetje aan het 
vervallen was, wordt gerestaureerd, en dat duurt al een 
heelen tijd. Parijzenaars en vreemdelingen moeten zich dus 
getroosten den beroemden boog aan het eind der Champs-
Elysées te zien met een hoog staketsel er omheen. En dat 
zal nog wel wat duren ook, want het werk, dat nu aan de 
vóórzijde zoowat is afgeloopen, moet nu aan deu achterkant 
beginuen. Het schijnt, dat de steen, waarvan de boog ge
bouwd is, wat te poreus is en daardoor veel water liet 
doorsijpelen. De kosten der geheele herstelling met een 
nieuwe betere bedekking er bij zullen 825.000 francs be
dragen. Maar de geheele boog, waarover men dertig jaar 
gebouwd heeft, heeft niet minder dan negen millioen gekost. 

HMd. 
— Zaterdag 22 Aug. wordt in het gebouw der Maat

schappij tot bevordering der bouwkunst aan de Marnixstraat 
de jaarlijksche tentoonstelling geopend van het werk der 
leerlingeu van de Industrieschool van de Maatschij. voor 
den Werkenden Stand. 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R I 

REDACTIE : w. KROMHOUT CZN.. H . O. JANSEN, M . DE JONGH, 
JOS. T H . J . CUIJPERS E N C. W. NIJHOFF. 

BIJDRAGEN VOOR H E T BLAD T E ZENDEN AAN D E N H E E R 
H. G. JANSEN, VAN EEGHENSTRAAT N°. 1 T E AMSTERDAM E N ALLES. 
WAT D E ADMINISTRATIE VAN H E T GENOOTSCHAP BETREFT, AAN 
DEN ISTEN SECRETARIS, AMERICAN-HOTEL T E AMSTERDAM. 

M EDEDEEL1JNGEN V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

1°. Op voorstel van deu heer J . O D. di Gazar zijn als 
buitenlid van het Genootschap toegetreden, de heeren : 

A. van Wouw te Pretoria. 
J . W. Theijssen „ 
2°. De penningmeester brengt ter kennis van heeren ge

wone leden, dat hij deze week zal overgaan tot het innen 
der coutributiën over het 2e halfjaar 1896. 

3°. In herinnering wordt gebracht, dat de tijd van inle
vering voor de antwoorden op de schetsprijsvragen van een 
„Ontwerp eener versiering in tegels" en een „Ontwerp voor 
de beëindiging van een vijfgaatsschoorsteen" is bepaald op 
Maandag 81 Augustus a.s., uiterlijk des middags ten 12 ure. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

A. H . ZINSMEISTER. 

E E N N I E U W C A F E E N E E N I G E 
HUISJES. 

fp den hoek van de Hobbemastraat en Stad
houderskade nadert een nieuw café zijne vol
tooiing en daarmede zijn gelijkenis op zooveel 
andere gebouwen in onze stad, die als archi
tectuur „op niets gelijken," zooals met een 

woordspeling zou kunnen gezegd worden. Staande op een 
hoek, is deze hoek gevuld met een nietszeggenden toren, die 
gevoegelijk gemist had kunnen worden. Links en rechts 
twee gevelpartijen, die consequent in het bekende karakter 
van karakterloosheid zijn ontworpen en met den toren een 
waardig geheel vormen. 

Opmerkelijk is het, dat, wanneer we dit nieuw café ver
gelijken met het American-hotel, deze vergelijking verre ten 
voordeele uitvalt van dit laatste gebouw, dat toch zeker 
reeds een 15-tal jaren oud is, en hoewel in zijn soort ex
centriek en onbeduidend tevens, toch met zijn terrasge-
wijze aanleg en vele balkons, echter nog een geheel 

N D T &. Z O O N M A A S S L U I S . 

VOORWAARDEN VAN H E T LIDMAATSCHAP: H E T ORGAAN M ET 
TECHNISCH G E D E E L T E WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN AAN A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. D E JAARLIJK
SCHE CONTRIBUTIE VOOR H E T LIDMAATSCHAP BEDRAAGT: 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 12 — 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N 10.— 
„ BUITENLEDEN E N ASPIRANT L E D E N , 7.50 

geeft, wiens verdwijning gemist zou worden, eene qualiteit die 
het nieuwe café in zoo sterke mate mist, dat een eventueele 
verdwijning de geheele omgeving weder ruimer zou doen 
ademhalen. Wij weten niet in welken stijl dit gebouw op
getrokken is. Dit behoeft ook niet, want daardoor zou het 
stijlvoller kunnen zijn dan zoovele gebouwen, die wèl in 
een stijl zijn ontworpen. Als toegangstent tot een geheel 
kwartier, waar stijlloosheid heerscht, vermoeden wij, 
dat de ontwerper ook stijlloosheid tot zijn stijl verkozen 
heeft, aldus in overeenstemming blijvend met alles, wat den 
wandelaar daar achter tegenlacht. Hopen wij slechts dat het 
intérieur comfortabel ingericht is en in ruime mate vergoeden 
zal, wat uitwendig zoo in-treurig is. 

Niet in alle deelen van onze stad zijn de architecten zoo 
gemakkelijk voor zich zeiven als hier. 

Op den Haarlemmerdijk althans zagen wij eenige huizen, 
die van een geheel andere opvatting blijk geven en ont
worpen zijn door mannen, die blijkbaar niet zoo spoedig 
tevreden zijn met zich zeiven. 

Reeds publiceerden wij in i/De Architect" eenigen tijd 
geleden een geval vau een school, door Caron ontworpen. 
Verder op vinden we een gevel van Zeeman, die in al zijn 
eenvoud, karakteristiek is. Evenzoo een winkelhuis, van 
Caron, dat eveneens van zeker pogen en streven blijk geeft 
eu hoewel in het genre bewerkt van het geveltje van Van 
Arkel op het Rokin, met zijn afwisselende blauwe (hardsteen) 
en witte kleur, zoo is het toch een genoegen dit werk daar, 
tusschen zooveel gewoons te vinden. 

Nog een ander gebouwtje, een woonhuisje, op de Heeren
gracht bij de Brouwersgracht, van een ons onbekende hand, 
ziet er aangenaam uit met zijn mooie houtbewerking. 

Over het algemeen zijn we de periode van lamlendigheid 
in architectuur nog lang niet te boven, en zal het nog 
lange, lange jaren duren, alvorens hierin de nieuwe stroo
ming haar invloed doet bemerken. Dubbel aangenaam is 
het daarom, die enkele goede dingen, die hier en daar 
verrijzen en meestal bescheiden lijk hun inkomste doen, te 
kunnen begroeten. 
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M O D E R N E STEDEN E N E L E K 
TRISCHE VERLICHTINGEN. 

ODERNE sleden, beter gezegd, hedendaagsche 
steden en elektrische geleidingen zijn twee 
zaken, die niet meer van elkaar kunnen ge 
scheiden worden, die elkaar dus zullen moeten 
leeren verdragen, aan elkaar gewennen, zich 

in elkaar oplossen, tenminste, wanneer de mogelijkheid hier
toe voorhanden is. Aau proefnemingen, om tot een dusdanig 
verdrag te geraken, ontbreekt het niet en ook onze goede 
hoofdstad heeft zich niet onbetuigd gelaten. Op welke wijze 
behoeft hier niet nogmaals besproken te worden. De overal 
zichtbare scheepsmasten met hunne tuien toch zouden er 
niet mede zijn weg te praten ; ze zullen blijven staan, tot
dat ze van boven te zwaar of van onderen te licht zullen 
zijn geworden, of het vuur des hemels, een dusdanige «in
stekende stadsverfraaiing niet langer verdragende, wraak zal 
nemen over zulk een ongerechtigheid. 

Echter, de beste stuurlui staan aan wal en het is gemak
kelijker zonder veel zaakkennis iets af te keureu, dan zelf 
iets beters tot stand te brengen. Maar dat neemt toch weer 
niet weg, dat het ook wel eens interessant is, na te gaan, 
hoe iu andere steden het moeielijke vraagstuk wordt opge
lost, boe daar het verdrag tusschen de moderne stad en de 
elektrische geleiding wordt gesloten. Daar ik nu juist de 
gelegenheid had Zuid-Duitschland te bereizen, waar de toe
passing van elektriciteit op veel ruimere schaal geschiedt 
dan in onze vaderstad, zoo boezemde bet mij onwillekeurig 
belang in, te zien tot welke mate het boven de steden ge
spannen dradennet en zijne steunpunten den wandelaar een 
doorn in het oog zou zijn. 

Bij deze betrachting is een ding zeer opvallend, dat is 
het gebruik dat gemeente of maatschappij hebben meenen 
te moeten maken van de medewerking van particulieren. 
Eu dan komt men tot de zonderlinge ontdekking, dat, waar 
de gemeente Amsterdam gemeend heeft de particuliere 
medewerking geheel te moeten ontgaan, de Zuid-Duitsche 
steden daarentegen aan deze medewerking alles te danken 
hebben. Laat ik als voorbeeld Stuttgart nemen. Deze stad 
heeft een telefoonnet, een eleklrische-tram met bovengroudsche 
geleiding door de geheele stad en naar de omliggende 
plaatsen en wordt, wat de hoofdstraten betreft, elektrisch 
verlicht. Amsterdam heeft zijn telefoon, maar mist zoowel 
de elektrische verlichting als de elektriscbe-tram met boven-
grondsche geleiding. Wanneer nu Stuttgart, evenals Amster
dam, geheel van particuliere medewerking verschoond had 
wenschen te blijven, welk een woud van stakeu zoude de 
straten dan niet ontsieren. En wat ziet men ? Geen enkele 
staak, wat de straten betreft; zeer bescheiden, volstrekt 
niet hinderlijke ijzeren steunpunten voor de tramgeleiding 
eu de verlichting, wat de pleinen aangaat. Wanneer men 
nu nagaat, dat een spiuneweb van telefoondraden de stad 
bedekt, dat de elektrische tram door de meeste hoofdstraten 
rijdt en deze zooals gezegd, eveneens elektrisch verlich'-
worden, en dat bij dit alles geen enkele sta-in-den-weg den 
wandelaar een vloek over de lippen doet komen, dan moet 
het aandeel, dat de particulieren in het ondersteunen der 
draden hebben genomen, wel heel groot ziju. En dat is ook 
zoo. Het geheele geleidingssysteem van den tramweg b. v. 
is aan de huizen verbonden, eveneens de elektrische ballons, 
wat de strateu betreft, terwijl het tclefoou-dradennet zijn 
steunpunten op bestaande gebouwen vindt en daar op 
zoo min mogelijk onooglijke wijze wordt bevestigd. Zoo 
heeft het dak van het centraal-bureau voor den telefoon
dienst den vorm van een koepel, echter een koepel van 
a-jour ijzerwerk, waarop de porseleinen isoleerpotjes der 
draden zijn bevestigd en vanwaar deze naar alle richtingen 
worden uitgezonden. 

Om nu echter op deze, voor ons onbegrijpelijke, mede

werking van particuliere zijde, die Stuttgart ons te aan
schouwen geeft, terug te komen, zij vermeld, dat de ge
leidingsdraden voor den electrischen tramweg zijn opgehangen 
aan dwarsdraden, welke dwarsdraden in de huizen ziju be
vestigd. Om echter zulk een dwarsdraad, die. veel spanning 
heeft, in den muur te bevestigen, is het noodig door dien 
muur een gat te maken en de bevestiging aan de binnenzijde 
te verankeren, wat echter niet wegneemt, dat Stuttgart, en 
trouwens op kleinere schaal ook vele Zuid-Duitsche steden, 
als Ulm, München en Nürnberg. het bewijs leveren hoe 
ver de particuliere medewerking gaat, wanneer men er ge
bruik van wenscht te maken. 

En wat is nu het gevolg van eene dergelijke samenwer
king? Dat men Stuttgart doorwandelende, zouder bepaald 
op het dradennet te letten, het niet opmerkt. Wanneer u 
straks een tramwagen tegenkomt, die zich met betrekkelijk 
groote snelheid en zeer regelmatigen gang voortbeweegt, dan 
neemt ge alles onwillekeurig wat nauwkeuriger op, ge zoekt 
naar de beweegkracht en uw oog valt op de gebogen stang, 
die als een riet boven den wagen uitsteekt en op de schijf 
aan den top van die stang, vervolgens op deu draad, waarlangs 
die schijf rolt en eindelijk op het geheele net geleidingsdraden 
en dwarsdraden, dat ge tot nu toe nauwelijks hadt gezien. 

Het zou zeker een onmogelijke wensch zijn, te willen dat 
de steden hun oude cachet behielden; de moderne stijl stelt 
zijne eischen. Maar aan deze eischen kan op twee wijzen 
worden voldaan : zoo lomp mogelijk en zoo weinig storend 
mogelijk. Ik voor mij geloof, dat Stuttgart getracht heeft, 
het verbond tusschen de stad en den elektrischen draad op 
de laatste wijze tot stand te brengen. 

C. W . N . 

K U N S T E N A A R S UIT D E N BAROKTIJD. 

VAR aanleiding van het verschijnen van een 
drietal werken op hel gebied der 18de eeuw-
sche kunsthistorie geeft de Deutsche Bau-
zeitung een overzicht van het daarin verhan
delde, waaraan wij het volgende ontleenen : 

Het eerste werk handelt over de kunstenaars-familie du 
Ry, (') welke gedurende drie generation, van 1695 tot aan 
het einde der achttiende eeuw op het gebied der bouwkunst 
in de residentie Kassei den toon aangaf, tijdens de regee
ring van de landgraven Karl Friedrich I, Wilhelm VIII, 
Eriedrich II en Wilhelm IX. 

Jean Paul du Ry werd in 1640 te Parijs geboren en 
was, volgens het toenmalige gebruik, tegelijk architect en 
ingenieur-officier. Zijne bouwkunstige opleiding ontving hij 
bij Fraucois Blondel. In 1665 ging Paul naar de Neder
landen, waar hij bij den vestingbouw in dienst was, doch 
keerde iu 1674 naar Frankrijk terug, vanwaar hij echter 
in 1G85, wegens geloofsvervolging, weder naar Holland 
uitweek. 

Van hier werd hij door landgraaf Karl van Hessen, op 
aanbeveling van prins Willem van Oranje, naar Kassei 
ontboden, waar hij op 1 October 1685 een aanstelling als 
hofbouwmeester en inspecteur van het ingenieurswezen 
verkreeg. 

Het eerste werk van den nieuwbenoemden hofbouw
meester was de aanleg van de Fransche Neustadt nabij 
Kassei, alwaar zijne uit Frankrijk verdreven land- en geloofs-
genooteu een onderkomen zouden vinden; aldaar bouwde 
hij ook een huis voor zichzelf, zoomede een aantal openbare 
gebouwen, waarvan alleen de Fransche kerk op meer monu
mentale wijze ontworpen werd. Deze kerk is een achthoe-

(') Paul, Charlos und Simon Louis du Ry. Ein kiinstlerfomilic der Ba-
rockzeit, von Otto Gcrland. Stuttgart 1S9S. Verlag von Paul Neff. 

kige koepelbouw, de hoofdgevel is met vier dorische pilasters 
en een gebogen fronton versierd. De binnenruimte is als 
predikkerk bizonder belangrijk. 

Een volgend werk van Paul du Ry was de aanleg van 
Je stad Karlshaven aan de monding van de Diemei in de 
Weser, een stadaauleg, die zich van andere steden onder
scheidde, doordien in plaats van een marktplaats hier een 
haven als centrum van de stad geprojecteerd werd. Behalve 
de aanleg van diverse andere plaatsen, ontwierp Paul in 
dien tijd tal van particuliere en openbare gebouwen in 
Kassei, waaronder twee werken van hooge kunstwaarde: 
het gebouw voor opname der vorstelijke verzamelingen, een 
rijke en zeer eigenaardige architectuur, en het schoone 
Oranjerieslot, dat landgraaf Karl, onder den invloed van 
een in 1699—1700 ondernomen Italiaansehe reis, oprich
ten liet. 

De bouw werd in 1701 begonnen en was iu 1711 vol
tooid. Het slot is gelegen aan het noordelijke einde van 
de in le Nótre stijl aangelegde Auegarten, het heeft een 
lange facade met een achthoekigen middenbouw van twee 
verdiepingen en hoekrisalieten van drie verdiepingen. Over 
den geheelen gevel loopt een hooge balustrade, die rijk 
met figuren versierd is en waaruit men, evenals uit de 
vlakke daken, den Italiaanschen invloed duidelijk kan waar
nemen. De Oranjerie bleef Paul du Ry's hoofdwerk ; den 
21 Juni 1714 stierf hij en werd in zijn ambten opgevolgd 
door zijn zoon Charles du Ry ; deze bouwde de Öbemeu-
stadt naar de plannen zijns vaders verder af. Van de door 
hem ontworpen bouwwerken kunnen genoemd worden de 
Munt, het huis Landré, de luthersche kerk enz. 

Het voormalige schilderijenmuseum werd ontworpen door 
Parijsche bouwmeesters die door du Ry, deels door bemid
deling van zijn zoon Simon Louis, die toentertijd te Parijs 
studeerde, daartoe uitgenoodigd werden ; door het inroepen 
van die vreemde hulp verwekte de vader echter niet weinig 
misnoegen onder zijn landgenooten. Ook aau den bouw van 
het annexe slot Wilhelmsthal schijnt Charles du Ry slechts 
een gering aandeel gehad te hebben; de eigenlijke ontwer
per was zijn zoon Simon Louis, geboreu 13 Januari 1726. 
Voor den parkaanleg met grot- en waterwerken werd Simon 
naar St. Cloud gezonden om de cascaden aldaar op te me
ten. Dit ontwerp viel echter niet in den smaak en men 
besloot den aanleg volgens een grootsch eigen ontwerp van 
den meester te maken. De plannen voor het slol Wilhelms
thal ontwierp Simon te Parijs onder toezicht van Blondel. 
Nadat in 1753 twee eenvoudige doch elegante vleugelgebou
wen gereed gekomen waren, werd ook in dat jaar de grond
steen voor den middenbouw gelegd; met het uitbreken van 
den zevenjarigen oorlog werd echter de bouw tijdelijk 
gestaakt. 

Simon Louis du Ry is van de drie architecten van dien 
naam de meest beroemde geworden; daartoe droeg in de 
eerste plaats zijn uitstekende opleiding bij: een Zweedsch archi
tect van groote reputatie, die te Parijs zijn opleiding genoten 
had, was zijn eerste leermeester, doch spoedig verwisselde 
de jonge du Ry Stokholm voor Parijs, waar hij in de ate
liers van Jacques Francois Blonde! opgenomen werd en ijverig 
werkte In het werk van Gerland worden een aantal brieven 
van den student meegedeeld, waarin interessante bizonder-
heden over Parijsche bouwwerken uit dien tijd voorkomen. 
In 1752 verliet hij Parijs om, na een kort verblijf in Hol
land, naar Kassei terug te keeren. In het volgende jaar reisde 
hij naar Italië en scheef ook van daar een aantal bewaard 
gebleven brieven naar zijn vaderstad. In 1756 weer in 
Kassei teruggekeerd werd hij dadelijk tot bouwmeester bij 
het Oberbauambt benoemd. Zijn eerste werk was nu de 
bouwleiding bij de voltooiing van het slot Wilhelmsthal, 
dat eerst in 1767 in alle onderdeelen afgewerkt was en waarvan 
in het besproken werk een uitvoerige beschrijving te vinden 

is. Daarna hield Simon zich bezig met den aanleg vnn de 
door Koning Jerome vernielde renbaan met kolonnade en 
van de Köuigsplatz in Kassei. Deze renbaan had eene af
meting van 440 X 210 voet en was door kolonnadeu met 
eencn Romeinschen triomfboog afgesloten. Een teekening er 
van uit het jaar 1782 door G J . Tischbein vervaardigd, is 
in het werk gereproduceerd. 

Vervolgens bouwde du Ry een groot aantal woonhuizen 
en paleizen, de Friedrichsplatz werd aangelegd eu de ka
tholieke kerk en het museum naar zijne ontwerpen gebouwd. 
Deze gebouwen moesten de Friedrichsplatz een grootsche 
architectonische omlijsting verschaffen en het was met dit 
doel voor oogen dat de katholieke kerk iu plaats van eene 
kerkfacade, een gevel in paleisarchitectuur verkreeg om als 
pendant te dienen voor het overliggende drie verdiepingen 
hooge huis der familie Jungken. 

In 1776 en 77 ondernam du Ry, in het gevolg van 
landgraaf Friedrich II zijn tweede reis naar Italië. Een 
gevolg van deze reis was de stichting van een oudheidkundig 
genootschap en kort daarop die van een schilder- en beeld
houwersacademie, waarvan du Ry secretaris werd ; door zijn 
toedoen was ook aan het kollegium karolinum een leerstoel 
voor de burgerlijke bouwkunst gesticht, waar hij later als 
professor werd aangesteld. Waren tijdens de laatste regee-
ringsjaren van Friedrich II geen groote bouwwerken meer 
ondernomen, met zijn opvolger Wilhelm IX, die in 1785 
aan de regeeriug kwam, wakkerde de bouwlust weder aan. 

Du Ry verkreeg den titel van Ober-Baudirector; zijn 
eerste opdracht was een facade in plaats van het afgebrande 
theater, vervolgens bouwde hij de Wilhelmsbrug, het slot 
Schönburg. de aanleg van het zwavelblad Neundorf werd 
door hem ontworpen en tenslotte ontwierp hij het lustslot 
Weissenstein, het tegenwoordige Wilhelmshöhe. 

Dit prachtige buitenverblijf met ziju groolschen parkaanleg 
en waterwerken, werd ook inwendig geheel naar de plannen 
van du Ry ingericht; het was het laatste werk van den 
meester. De plotselinge dood van zijn eenigen zoon, van wieu 
hij groote verwachtingen had, greep den vader zoodanig aan, 
dat hij spoedig daarop, den 23 Augustus 1799 ziju werkzaam 
leven besloot. 

Het tweede werk dat, onlangs verschenen, een kunstenaars
figuur uitdentijd van den barokstijl behandelt, is de Monografie 
over Balthazar Neumann van Dr. Ph. J . Keller (Würzburg, 
E. Bauer 1890). De behandeling der stof is echter door 
dezen schrijver geheel anders opgevat dan door den biograaf 
van de familie du Ry; heeft deze laatste zich schier uit
sluitend bepaald tot de mededeeling van hetgeen hem uit 
familiepapieren en andere betrouwbare documenten bekend 
werd, het kritisch oordeel aan den lezer overlatende of de 
meening van anderen mededeelendc, zoo laat Dr. Keiler zich 
aanhoudend verleiden tot een polemische behandeling der 
stof en geeft zijn eigen subjectief kritische opinie in plaats 
de feiten voor zich te doen spreken. De D. B. Z. keurt 
deze wijze van geschiedenis schrijven af en heeft ook weinig 
lof voor het gehalte der afbeeldingen die het boek illustreeren, 
ook gelooft dit blad dat het gedeelte van het werk, waarin 
de stijlrichting van Neumann gekarakteriseerd wordt, veel 
tegenspraak zal vinden en gevoeglijk achterwege had kunnen 
blijven. Met terzijdestelling echter van het persoonlijke 
oordeel dat hier en daar den auteur tot noodelooze uitweidingen 
verleidt, behelst het boek veel wetenswaardigs op het gebied 
der XVIII eeuwsche bouwgeschiedenis. 

Wij ontleenen daaraan het volgende : 

Balthazar Neumnun, zoon van een koopman te Eger, 
werd aldaar geboreu in 1687. In 1712 trad hij, als gewoon 
soldaat, in dienst bij de frankische Kreis-artillerie, alwaar 
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hij spoedig tot overste opklom. Nog sneller promotie maakte 
hij echter in de houwkunst : in 1719 was hij reeds Oberinge
nieur of premier Architect und Haudirector zooals zijn titel 
luidde en had als zoodanig de leiding van alle staats en 
militaire bouwwerken in Würzburg en Bamberg. Zijn werk
zaamheid bleef echter niet beperkt tot deze beide plaatsen, 
zij strekte zich uit over alle streken, waar de familie der 
Schönbarn's, zijn begunstigers, heerschten of in vloed hadden. 
Zoo zijn te Spiers, Trier, Keulen, Stuttgart, Karlsruhe enz. 
voortbrengselen van zijn uitgebreide werkzaamheid te vinden. 
Het boek van Dr. Keiler geeft hieromtrent uitvoerige mede
deelingen. Ook op het gebied der kerkelijke bouwkunst was 
Neumann met opdrachten overstelpt en zijn enorme werk
kracht kan men uiet alleen beoordeelen uit zijn nagelaten 
schetsboeken, waaruit blijkt dat hij zijn ontwerpen tot in 
de kleinste onderdeelen eigenhandig uitwerkte, doch ook 
uit het feit dat hij nog tijd wist te vinden voor een 
menigte andere bemoeiingen. Hij was soldaat, ingenieur voor 
wegen- en bruggenbouw, maakte ontwerpen voor bronnen, 
schiep parken en schreef theoretische werken. Neumann 
was een van die veelzijdige genieën, die wij in de kunstge
schiedenis meermalen aantreffen. Voor zijn tijd was hij een 
Lionardo da Vinei. 

Het werk van Dr. Keiler bevat 72 afbeeldingen, meest 
iu autotypie, naar de natuur ot naar teekeningen van Neu
mann, waaruit men, zij het ook lang geen volkomen beeld 
van zijn werk, dan toch een overzicht van het voornaamste 
kan opmaken. Van het bekende slot te Würzburg en van 
andere groote werken van Neumann bestaan, zooals bekend is, 
uitstekende lichtdrukopnamen, waaruit detailstudies van het 
werk des meesters voor hen die daar belang in stellen, moge
lijk zijn en voor dezulken bevat het werk van Dr. Keiler een 
uitstekenden tekst. Daarin kan men ook lezeu hetgeen de 
de schrijver over den barokstijl in 't algemeen zegt, hetgeen 
in 't bizonder op alle werken van Neumann van toepassing 
kan geacht worden : 

„de eigenaardige verdiensten van deze werken zijn grootsch
heid, pracht en tegelijk doelmatigheid van aanleg en distri
butie ; stoute en toch oordeelkundige constructie benevens 
een beheersching van het materiaal, een technische bekwaam 
heid, bizonder ook op het gebied der kunstnijverheid, zoo
als geen andere kunstperiode ooit bereikte." 

De brand van het slot te Würzburg, die niet lang gele
den plaats vond, heeft deze technische volkomenheden 
helder in het licht gesteld en wie het slot te Bruchsal, 
dit juweel der laat-renaissance, kent, zal gaarne instemmen 
met den lof hier aan het technische meesterschap van dc 
kunstenaars van dit tijdperk toegezwaaid. De brandschade 
aan het slot te Würzburg is gelukkig niet van ernstigen 
aard geweest, en naar men verzekert worden er pogingen 
aangewend om het fraaie slot te Bruchsal te voltooien. Zoo 
mag men dus hopen, dat het bestaan van twee van de voor
naamste werken van Neumann voor 'angen tijd verzekerd is, 
want ondanks het vele door Neumann op kerkelijk gebied 
gewrocht, lag toch iu den paleisbouw zijn grootste kracht. 
Hieromtrent zegt Dr. Keiler nog : „Wanneer het nog eens 
gelukken mocht, het plan van het verwoeste Schönbornlust 
bij Coblentz terug te vinden en ook de Weener en Schwet-
singer projecten van Neumann te ontdekken, zoo zouden 
deze ontwerpen met die van Karlsruhe en Stuttgart bene
vens de uitgevoerde werken te Würzburg, Bruchsal en Wer-
neck tezamen een paleizenalbum kunnen vormen, zooals 
wel nimmer uit het werk van een enkelen kunstenaar bijeen 
kon gebracht worden." 

De schrijver verlangt ten slotte, dat er te Würzburg een 
gedenkteeken zal worden opgericht voor den artist die, 
volgens Gurlitt, de grootste bouwkunstenaar van zijn tijd 
was. 

(Wordt vervolgd.) 

B E R I C H T E N . 

— Het departement van schoone kunsten in Frankrijk 
zal overgaan tot uitbreiding van het Luxembourg museum, 
waar de kunstwerken, vooral de beeldhouwwerken, wegens 
gebrek aan ruimte, zoo dicht op en boven elkaar zijn geplaatst, 
dat de beschouwing ervan meer en meer bezwaarlijk wordt. 

Men wil het terras, dat tusschen het gebouw en den tuin 
van het Luxembourg gelegen is, bebouwen met een eenvou
dig geconstrueerd bijgebouw, de muren in baksteen tusschen 
houten stijlen opgetrokken, en met klimplanten begroeid. 

De totale oppervlakte van dit bijgebouw zal ongeveer 
200 AL3 bedragen, waarvan twee derde voor de schilderkunst 
wordt bestemd en de rest voor beeldhouwwerken. 

Men hoopt in November met een en ander gereed te zijn. 

Prijsvragen, 
De stad Triest in Oostenrijk schrijft een internationale 

prijsvraag uit. voor den bouw van een krankzinnigen gesticht. 
Voor de twee beste ontwerpen worden uitgeloofd prijzen 

van 5000 en 25000 Oost. florijnen, zij wordeu daarmede 
het eigendom van de stad, die zich alle vrijheid betreffende 
de uitvoering voorbehoudt. 

De inzending der ontwerpen moet vóór 10 April 1897 
plaats hebben. 

Programma's zijn op franco aanvrage te bekomen bij het 
gemeentebestuur van Triest. 

— Van den decorateur T. M. van der Laars staat sedert 
eenige dagen eeu proeve van heraldische kunst tentoon
gesteld voor de glazen van den winkel van Vos en le Grand 
in de Kal verstraat, dat zeer vele verdiensten bezit. 

Het stuk stelt eene heraldisch versierde geslachtslijst voor 
van een koninklijk huis, beginnende bij Jan deu Oude en 
eindigende op den huidigen dag. 

De samenstelling van het geheel is geslaagd, terwijl ieder 
onderdeel, als schets, wel gelukt is. Een proeve van vol
tooiing van eenige details, zoude anders behandeld kunnen 
zijn, daar hierbij de eenvoudige wijze van voorstellen nog 
is gegeven, die bij het geheel zoo goed doet. 

Welke bestemming deze studie heeft, is ons onbekend, 
slechts hopen we dat het den heer v. d. Laars gegeven 
moge zijn, het doel te bereiken, dat hij er zich mee voor
gesteld heeft. 

— Als antwoord op de prijsvraag van het D. A. Thieme-
fonds voor een stuk gedreven zilverwerk in oud-Ncderland-
schen stijl, zijn vier stuks ingekomen : een gedreven platte 
schotel, een borstel met gedreven zilveren dekplaat, een 
beker met los deksel en een kan met oor en beweeg
baar deksel. 

De jury heeft gemeend, dat geen der vier antwoorden 
de premie van / 2000 waard is, maar zij heeft voorgesteld, 
aan de makers van de laatste twee voorwerpen ieder de helft 
der premie te geven als aanmoediging. Aldus is besloten. 

De beker is ingezonden onder het motto : „Het leven 
is kort, de kunst is van langen duur," de kan onder het 
motto : „Arbeid overwint alles." 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E 

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

JOS. T H . J . C U I J P E R S E N C . W . N I J H O F F . 
B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 

H G J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N». 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

N D T Sc Z O O N M A A S S L U I S . 
VOORWAARDEN VAN HET L I D M A A T S C H A P : HET O R G A A N MET 
TECHNISCH G E D E E L T E WORDT W E K E L I J K S FRANCO TOEGEZON
DEN A VN A L L E L E D E N V A N HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L I J K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N / }*•— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N » 1 0 - — 
„ B U I T E N L E D E N EN ASPIRANT L E D E N . . . • . » 7-oQ 

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

1°. De 1039ste gewone vergadering zal gehouden worden 
in het Genootschapslokaal American Hotel Leidscheplein, op 
Woensdag den 9den September 1896, des avonds ten S ure. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Installatie van nieuw toegetreden aspirantleden. 
c. Behandeling van het verslag, door den heer C. W. 

Nijhoff uitgebracht, als afgevaardigde van het Genootschap 
in de commissie va de Maatschappij van Nijverheid. 

d. Verkiezing van een Bestuurslid (vacature Paul J . de 
Jongh). 

e. Verkiezing van twee commissarissen. 
ƒ . Kunstbeschouwing. 
2°. Als buitenlid van het Genootschap is toegetreden de 

heer W . Diehl te 's Gravenhage. 
3°. Op de schetsprijsvraag van eeu „Ontwerp eener ver

siering in tegels is één antwoord iugekomen onder motto 
„Prana;" op die van eeu „Ontwerp voor de beëindiging 
van een vijfgaatsschoorsteen zijn drie antwoorden ingezonden 
onder de motto's : 

„Trekking." 
„Smook." 
„ 1 2 3 4 . " 

De antwoorden zijn in het Genootschapslokaal tentoon
gesteld. 

4°. De penningmeester van het Genootschap brengt ter 
kennis van heeren gewone leden, dat hij deze week zal 
voortgaan met het innen der contributiën over het 2e half
jaar 1896. 

Namen» het, Bestuur, 
Be \»te Secretaris, 

A. H . ZINSMEISTER. 
I N G E Z O N D E N . 

Kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente te Asperen 
stellen er hoogen prijs op, dat bij den herbouw hunner 

onlangs afgebrande schoone kerk alles zooveel mogelijk ge
bracht worde in den toestand zooals die was vóór den brand. 

Ook het oude meubilair wenschen zij terug te zien. 
Daar deze kerk zoowel in- als uitwendig architectonisch 

een zeer belangrijk monument was, verdient dit voornemen 
allen lof. 

Voor den herbouw bestaan voldoende gegevens j het over
gebleven metselwerk toch bevat de duidelijkste aanwijzing 
van den vroegcren toestand, en ook afbeeldingen van het 
uitwendige zijn bekend. 

Maar van het meubilair is niets overgebleven ; de kerk 
brandde geheel uit. Alle pogingen om eene afbeelding van 
het inwendige der kerk te vinden, zijn tot nog toe vruch
teloos gebleven. In geen der bekende topografische atlassen 
werd iets gevonden, maar wellicht schuilt er in het schets
boek van eenige onzer architecten, schilders of teekenaars 
van vroeger of nu eene teekening van het inwendige of 
van eenig onderdeel daarvan, bijv. van den mooien preek
stoel of van het koorhek met de heerenbank, die ons als 
aanwijzing kan strekken voor de reconstructie van het geheele 
ameublement. 

Ik doe nu een beroep op hen die in het bezit mochten 
zijn van zulk eene afbeelding en verzoek hen dringend 
daarvan aan mij inzage te verschaffen. Daardoor zullen zij 
niet alleeu het Kerkbestuur aan zich verplichten maar ook 
den dank oogsten van allen, die he wel meenen met het 
behoud onzer monumenten. 

B W. F. V A N RIEMSDIJK. 
Directeur van het Nederland*ch Museum 

te Amsterdam. 
Wij brengen bovenstaande oproeping onder 't oog onzer 

lezers, doch wij zouden gaarne nog wat nader ingelicht zijn 
omtrent hetgeen hier bedoeld wordt. 

Wat zijn h.h. kerkvoogden bijv. voornemens te doen met 
hetgeen hun eventueel toegezonden wordt ? 

Is door hen reeds een architect belast met de reconstruc
tie van hun kerkgebouw P Zoo ja, waarom wendt zich die 
heer dan niet persoonlijk tot zijn collega's? 
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Of verwacht men Jat architecten, schilders of teekenaars 
hunne schetsen, indien zij die bezitten, zoo maar klakkeloos 
zullen afstaan om te wordeu verwerkt door wie weet welke 
dorpsgrootheid ? 

Eenig meerder licht omtrent de wijze waarop hier geres
taureerd zal worden zou, gelooven wij, der bouwkundige 
wereld wel ontstoken mogen worden, alvorens op de belange-
looze medewerking van vakgenooten een beroep wordt gedaan. 

D E REDACTIE. 

KUNSTENAARS UIT DEN BAROKTIJD. 
(Vervolg van bladz. 142.) 

[| ET derde besproken werk handelt over de beide 
Fischer's von Erlach en wordt uitgegeven, met 
ondersteuning van het K. K. ministerie van 
Onderwijs en eeredienst in Oostenrijk, door 
den Reg. Rath Albert lig te Weenen. Het 

eerste deel is gewijd aan Joh. Bernh. Fischer von Erlach den 
vader. De recensent noemt het werk een buitengewoon om
vangrijken en nauwkeurigen arbeid, een werk waaraan de 
samensteller 20 jaren van zijn leven gewijd heeft en dat, 
ook met het oog op de hooge positie, die de schrijver in 
het Oostenrijksche kunstleven inneemt, de grootste verwach
tingen er van deed koesteren. Toch zijn die verwachtingen 
slechts ten deele vervuld. Geeft de schrijver op tal vau 
bladzijden uitvoerige bizonderheden over het familiewapen, 
over de schrijfwijze van den naam der Fischer's en dergelijke 
minder gewichtige zaken meer, zoo is het hem toch niet 
gelukt veel belangrijks te weten te komen omtrent de jeugd 
cn de eerste opleiding van Johanu Bernhardt te Graz ; ook 
versmaadt hij het om in algemeene beschouwingen te ver
vallen over de historische en lokale kunsltoestanden tijdens 
de jeugd van zijn held ; een gevolg daarvan is dat het boek 
geen afgewerkt beeld geeft van een kunstenaarsfiguur, doch 
meer moet beschouwd worden als eeiie met de uiterste zorg 
bijeengegaarde verzameling meer of minder belangrijke data 
en feiten 

Grondig en uitvoerig behandelt de schrijver de ontwikkeling 
van Fischer tijdens ziju verblijf te Rome en den invloed van 
de kunsttoestanden aldaar op den jongen architect. Wat 
Fiseher, na voleindiging van zijn studies in Italië, bij zijn 
terugkeer het eerst te Weenen, Graz, Mariazell en vervolgens 
in Salsburg, Schönbrunn, Praag, te Innsbruck, Ofen, Hain-
dorf en in tal van andere plaatsen gewrocht heelt, dat is 
met groote uitvoerigheid in het boek beschreven. De vrucht 
van twintig jaren nasnuffelen is hier geopeubaard in een 
overstelpende hoeveelheid bizonderheden, die zeker vooreen 
kleinen kring van geschiedvorschers van belang zijn, doch 
bij tal van beoefenaars der kunstgeschiedenis het verlangen 
zullen opwekken naar een meer beknopte en vloeiende bio
grafie in groote trekken, liefst verduidelijkt met goede af
beeldingen. ,/Dan zou zich voor het oog van den lezer 
ontwikkelen" — zooals de geleerde schrijver het uitdrukt — 
„een overvloed van scheppend vermogen, van geestelijk kun
nen, van taleut tot organiseeren, energie en compositiegave, 
die men slechts bij de grootste geesten aantreft. Wanneer 
wij vervolgens zien dat deze talenten in deu loop van zijn 
veelomvattende werkzaamheden steeds toenemen cn bemerken 
dat op de periode van Schönbrunn en de Salsburgschc 
werken, pas diegene volgen gaat, die zijn meest klassiek 
project, de Karlskirche, benevens de reuzenplannen tot her
bouw van den hofburg en de stichting van dc hofuibliotheek 
oplevert, terwijl werken als dc paleizen Eugenius, Traulson, 
Gallas, Batthy any, het slot Frain enz, maar zoo lusscheu 
de grootere werken door tot stand komen, en tegelijkertijd 
de meester nog tijd weet te vinden tot het uitvinden van 
ccn grootsch prachtwerk — dan buigen we ons voor het 
genie dat zooveel tot stand bracht." 

De recensent, de heer Albert Hofmann, spreekt ten slotte 

de hoop uit, dat dezelfde schrijver, dien hij den grootsten kenner 
van de bouwkunstgeschiedenis van Oostenrijk tijdens de 
barokperiode noemt, er nog eens toe komen zal om de ge
schiedenis van J . B. Fischer von Erlach op de bovenom
schreven wijze, dus vrij van allen onnoodigen ballast en pole
mische uitweidingen, doch rijk geïllustreerd te boek te 
stellen. De talrijke vereerders van den kunstenaar zouden 
er hem zeer erkentelijk voor zijn. 

D E GROOTE OF ST. M I C H A E L S -

K E R K T E Z W O L L E . 

MTRKNT dit pas gerestaureerde kerkgebouw vin
den wij in de Prov. Overijssels che en Zwolsclie 
courant van 31 Augustus een uitvoerig en 
zeer zakelijk artikel, waaraan wij het volgende 
ontleenen : 

't Is nu ruim twintig jaar geleden dat de eerste stappen 
werden gedaan om te komen tot restauratie van de Groote 
of St. Michaelskerk te Zwolle. Met het gebouw was het 
toen droevig gesteld. De muren brokkelden af en waren 
op verschillende plaatsen voor eeu goed deel vergaan. De 
ramen hadden dringend herstelling noodig, ja men vreesde 
dat zij bij de eeu of audere stormvlaag zouden inwaaien. 
Het voorportaal was vervallen en van zijn spits beroofd. 
Eu daarbij kwam dau nog dat men zich bij de herstellin
gen^ in vroeger of later jaren aangebracht, niet in 't minst 
bekommerd had otn den stijl van 't gebouw. De ramen 
waren ten deele van ijzer, de sierlijke traceeringen zoo rijk 
en afwisselend van vorm waren door de meest onmogelijke 
lijueu en stijve cirkeltjes vervangen. Eu met de onmiddellijke 
omgeving van het gebouw was het eveneens ongelukkig 
gesteld. Wel droeg het mooie geveltje links van het voor
portaal — dc hoofdwacht — nog iu topgevel en kroonlijst 
de duidelijke sporen van herkomst uit een roemrijk verleden, 
maar het was verder geheel verknoeid. Rechts van het 
voorportaal stonden een paar winkelhuizen met een kelder 
waarin eeu blikslagerswinkeltje werd aangetroffen, terwijl 
een leelijke zwarte schoorsteen tot aan de daklijst van de 
kerk liep. Aan de andere zijde van de hoofdwacht vond 
men een klein kroegje „het Wachtje" tevens bestelhuis 
voor den een of anderen wagendienst. En daarop volgden 
aan de zuidzijde der kerk een reeks woningen die in de 
geringste achterbuurten beter op haar plaats zouden geweest 
ziju dan in 't hartje van de stad aan den voet van een 
prachtig bouwwerk. Dat deze huisjes ten deele in de kerk 
waren gebouwd en dus het gebouw niet alleen ontsierden 
maar ook door het verzwakken van den muur en de con
treforten als zeer gevaarlijk moesten worden beschouwd, 
bleek later bij de opruiming. 

En die zijn voet zette over den drempel zelf, werd akelig 
getroffen door een paar portalen van vlammend rood marmer, 
geschilderd natuurlijk. De preekstoel met zijn kunstig snij
werk, het mooie orgel, rijk geornamenteerd, het sierlijke 
doophek en het prachtige koor waren met een dikke laag 
donkerbruin smeersel bedekt, die nauwelijks toeliet de 
vormen tc onderscheiden, 't Koorhek was bovendien zwaar 
beschadigd. De vuilwitte muren, aan den voet voorzien van 
een breeden, zwarten rand, werkten al even ontstemmend 
als het overige. Met het meubilair: banken en stoelen, 
was het droevig gesteld ; de lichtkronen schitterden door 
haar afwezigheid, de vloer was ongelijk door 't wegzakken 
van de grafsteenen, kortom het geheel was in zeer slechten 
staat. 

Dat alles is thans anders geworden. 
Het blad geeft daarna een uitvoerig overzicht, van de in 

1871 op kleine schaal begonnen restauratie, waarbij prof. 
Gugel om advies werd gevraagd die de vraag overbracht bij 
de commissie van Rijksadviseuren, waarop dr. Cuvpers over

kwam en kort daarop een plan met begrooting van een 
geheele restauratie overlegde. 
° Langdurige onderhandelingen hadden daarop plaats met 
het Rijk dat eindelijk in 1882 onder den minister Six de 
eerste jaarlijksche bijdrage ad ƒ 5 0 0 0 toestond. Inmiddels 
was, eveneens na lang wikken en wegen door den kerkeraad 
het besluit genomen om het volledige door dr. Cuypers op
gemaakte plan te doen uitvoeren dat een bedrag van ƒ 83600 
zou vorderen, waaraan de kerkelijke gemeente f 35000 zou 
bijdragen. 

Nu kon 't werk worden begonnen. Aan den heer F . C. 
Koch. architect alhier, werd de leiding en het dagelijksch 
toezicht opgedragen, terwijl er een commissie werd benoemd 
voor de restauratie, in welke commissie de regeering mede 
een lid wenschte te benoemen. Van wege kerkvoogden werd 
de heer mr. Van Aerssen, vanwege notabelen de heer 
,T. H . Schollwald, van wege de regeering de heer mr. J . 
H. Gecrtsema, toen commissaris des konings in Overijsel, 
benoemd. De noodige voorstellen werden opgemaakt en inge
diend en namens den minister door de hh. Cuypers en J . 
G. van den Bergh beantwoord. 

De uitvoering geschiedde, in dag- en tariefwerk, daar het 
zich voor aanbesteding in zijn geheel al zeer slecht leende. 
Wen wist in de verste verte met wat er eigenlijk aan de 
muren zou moeten gebeuren en hoe ver hier het hernieu-
wingswerk zou moeten worden voortgezet. In de eerste 
jaren was het hoofdzakelijk de heer Meijer, aannemer alhier, 
aan wiens goede zorg de uitvoering was toevertrouwd. 

Het eerst werd begonnen met het koor, het gedeelte aan 
de Sassenstraat. Daarop kwam de muur aan de noordwest
zijde aan de beurt en zoo weid voortgewerkt vak voor vak, 
raam voor raam. 

Het is onze bedoeling niet de restauratie van jaar tot 
jaar na te gaan. Slechts enkele punten dieneu te worden 
vermeld en wel in de eerste plaats dat in de herstelling 
ook werd begrepen" de spits, op het voorportaal aan de 
noordzijde. Een wijziging van aanbelang uit een oogpunt 
van bouwstijl was het sluiten van den ingang aan de noord
oostzijde nabij de Sassenstraat. De hh. Cuypers en L . C. 
Hezen mans, de laatste architect der kathedraal van St Jan 
in Den Bosch, — beiden gedurende de geheele restauratie 
van rijkswege met het toezicht op de werkzaamheden belast, 
— drongen daar met klem op aan, wijl die ingang daar 
niet behoorde. Wel werden door kerkvoogden hiertegen zeer 
ernstige bedenkingen aangevoerd uit een oogpunt der prak
tijk en ook omdat zij vreesden de leden der kerk daardoor 
te zullen ontstemmen, maar zij moesten, hoe noode dan ook, 
eindigen met er in te berusten. Deze uitgang is dan ook 
gesloten. 

Toen in 1894 aan het uitwendige de laatste hand was 
gelegd, bleek het meer en meer noodig dat het inwendige 
van het gebouw met het uiterlijke in overeenstemming werd 
gebracht. Wel hadden kerkvoogden reeds vrij wat gedaan 
ter verbetering en verfraaiing; wel waren koorhek, preek
stoel, orgel, doophek achtereenvolgens in beteren staat ge
bracht, terwijl de roode vlammen van de portalen van Bent-
heimer steen waren weggevaagd evenals de zwarte randen 
langs de muren, maar pilaren en gewelven eischten een 
algeheele voorziening en verbetering. Kerkvoogden wendden 
zich daarom in Juni van dat jaar wederom tot den minister 
met verzoek opnieuw een bijdrage uit 's rijks kas te mogen 
erlangen, ditmaal tot voortzetting van de inwendige restau
ratie, welke zonder geldelijke hulp van het rijk noodwendig 
achterwege zou moeten blijven. De sedert opgetreden minister 
van binnenlandsche zaken, de heer Van Houten, verklaarde 
zich — na door deu pres.-kerkvoogd in een mondeling 
onderhond nader op het hoogst wenschelijke der zaak te 
7-ijn gewezen — tenslotte bereid nogmaals een bijdrage 
van f 5000 voor gemeld doel op de begrooting te bren
gen, te verdeelen over de jaren 1895 en '96. Ondanks 

den goeden wil van den minister liep evenwel de zaak 
nog gevaar. Immers de commissie van rapporteurs advi
seerde beslist tot afstemming van dien post, en zulks 
hoofdzakelijk op grond, dat de aanvankelijk toegezegde 40 
mille reeds tot 60 mille waren aangegroeid, en bij de laatste 
toezegging uitdrukkelijk was verklaard, dat daarmede de 
geheele restauratie zou kunnen bestreden worden. Het was 
ditmaal voornamelijk te danken aan den warmen steun van 
onzen stadgenoot, het Kamerlid mr. A. F. Vos de Wael, 
dat de Kamer ten slotte, ondanks het ongunstig advies van 
rapporteurs, nog met betrekkelijk groote meerderheid den 
uitgetrokken post goedkeurde. Daar de kosten der inwendige 
herstelling op f 14000 werden geraamd, diende vanwege de 
kerkelijke gemeente nog f9000 te worden bijgedragen. Daar
toe werd besloten. Omstreeks het midden van het vorig 
jaar werd met dat werk begonnen, als gevolg waarvan de 
kerk voor eenigen tijd buiten gebruik moest worden gesteld. 

Ten slotte zij nog vermeld, dat een vriend der kerk een 
bedrag beschikbaar stelde om het meubilair de noodige ver
betering te doen ondergaan. Eikenhouten banken konden 
nu worden aangebracht in plaats van de stoelen. Van andere 
zijde, die reeds herhaaldelijk van warme belangstelling had 
doen blijken, werd gelegenheid verschaft een tweetal koperen 
lichtkronen te plaatsen. 

Op een en ander komen wij nader terug als het inwendige 
van het gebouw wordt besproken. 

Thans een en ander over het gebouw zelf. 
De kerk dagteekent uit de eerste jaren der 15e eeuw. 

Op den 10 Juli van het jaar 1406 werd de eerste steen 
gelegd. 

Mille quater C sex annix Julii quoque deno 
' Fit templi Swoins primura fundatio terris. 

Vermoedelijk is er een halve eeuw met den bouw gemoeid 
geweest. Een toren, nu verdwenen, verrees er naast, dank 
zij de goede zorgen der stad. 

Die toren werd in 1548 door den bliksem getroll'en. Hij 
werd weder opgetrokken en onderging in 1600 hetzelfde 
lot. Wederom werd de ramp hersteld, maar in 1009 werd 
het gebouw ten derde male geraakt. De stomp bleef toen 
nog staan, maar zij stortte ineen in 1682. In 1080 werd 
door de stad f30,000 genegotieerd tot herstel der St. Mi
chaelskerk en toren van de ramp in 1G82, maar tot her
bouw van den toren kwam het niet. Op de plaats waar 
hij stond werd eeu consistoriekamer opgetrokken. ') 

De kerk behoort tot de hallenkerken, een ge w ijzigde vorm 
der Gothische kerken. Terwijl men in de Gothische basiliek 
naast de hoofdbeuk de zijbeuken vindt die het gewelf der 
hoofdbeuk schragen, verhellen zich hier de beuken naast 
elkander tot op gelijke hoogte. Hier geen luchtbogen met 
vrijstaande schraagpijlers waardoor aan den Gothischen dom, 
trots de zwaarte en deu omvang, zulk een licht en sierlijk 
voorkomen wordt gegeven. Zij zijn overbodig. De buiten
muren, door heeren gesteund, dragen het gewelf, terwijl 
een tweetal rijen pilaren dienzelfden dienst verrichten als 
midden steunpunten. De breede beuken, allen even hoog 
opgetrokken, geven aan het inwendige der hallenkerk een 
ruim, breed, grootsch voorkomen. Deze kerken van eenvoudige 
constructie, werden — men zie Gugel's Geschiedenis der 
Bouwstijlen — voornamelijk aangetroll'eu in landstreken, 
waar. uit gebrek aan bergsteen, de gebakken steen de 
eenige of wel dc voornaamste bouwstof uitmaakte. 

Bij de pilaren heeft men gebruik gemaakt van berg- en 
baksteen. Men heeft vermoedelijk eerst met rijker hand 
bergsteen gebruikt dan later, althans de pilaren bij het 
koor bleken, na van de witsellaag ontdaan te zijn, voor een 
goed deel uit bergsteen te bestaan. Maar bij de overige 

•) Men vindt over een en ander verschillende bijzonderheden in Elberts 
«Wandelingen in en om Zwolle" eu natuurlijk in Van Ilattum „Geschiede* 
nissen der stad Zwolle." 
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vindt men op een basement van bergsteen, om den andere, 
lagen berg- en baksteen. Bij de herstelling van het inwendige 
heeft men de bergsteen onbedekt gelaten en de lagen baksteen 
bepleisterd. De kolou netten, die langs de pilaren omhoog 
stijgen tot aan de kapiteelen, zijn geheel van bergsteen. 
Van het kapiteel af loopen de ribben langs de gewelven 
samen. Ken gedeelte der ribben en de sluitsteen waar zij 
samenkomen zijn verguld, terwijl in de aansluitende vakken 
sierlijk schilderwerk is aangebracht iu den geest als bij het 
wegnemen der witsellaag op de meeste plaatsen werd aange
troffen. De muren van het gebouw zijn in lichte tint 
afgewerkt. 

De strenge, eenvoudige constructie van het gebouw biedt 
geen gelegenheid voor uiterlijken tooi. De muren rijzen forsch 
omhoog, gesteund door stevige beeren met eenvoudige 
afdekking. Alleen bij de traceeringen der ramen — langs 
de zijde der kerk vierledig en bij het koor meest drieledig 
— zijn schoone, afwisselende architectonische figuren aan
gebracht. De ruitjes ziju in lood gevat. Het plan om in 
een paar der ramen wapens in gekleurd glas aan te brengen, 
het rijkswapeu en het wapen der kerkelijke gemeente, is 
tot dusver niet verwezenlijkt. 

Op het prachtige snijwerk van predikstoel, orgel, 
doop- en koorhek hebben wij herhaaldelijk gewezen. Nu 
een en ander in den oorspronkclijken staat is hersteld, 
ontdaau van de verflagen die beletten dat de lijnen uitkwamen, 
nu de banken daarmede goeddeels in overeenstemming zijn 
gebracht, nu de koperen lichtkronen weder de middenbeuk 
sieren, is een geheel verkregen passend bij den verheven 
indruk van het kerkgebouw. 

Als wij ons wilden begeven in een meer gedetailleerde 
beschrijving van de kerk zelf in verband met de historie 
zou ons overzicht veel te uitvoerig worden. Slechts enkele 
opmerkingen dus. Wat den predikstoel betreft moet worden 
vermeld dat men hier staat voor het werk van Adam Slraes 
van Weiburg in Nassau en dat deze stoel is vervaardigd 
vau 1G17 tot 1622. De datum staat op de trap. Het 
onderste stootbord is vlak, in de tweede is gesneden het 
jaartal MDCXV1I en vervolgens op ieder volgend MDCXVIII 
tot MDCXXII, terwijl men op het bovenste of achtste leest: so la 
ich ha gew. zoo lang heb ik gewerkt. Dat de man bloot 
heeft gestaan aan aan- en opmerkingen is af te leiden uit 
een der rijmpjes op het werk : 

Alsoo kan ment niet maken 
Onverstant komt int perek, 
Mar verstant kant wel smaken 
Pryst een goet werek. 

En dat het hier een Protestantsch werk gold, blijkt wel 
uit een ander rijmpje: 

God almachtich heer behoort 
Alleen Hem de eer, 
Na syn godlycke woort 
En geen Heylighen meer. 

Straes ontving voor zijn werk de somma van f2500 
ongeveer, slechts het dubbele van hetgeen thans de restauratie 
van den stoel kostte. Hij stierf hier ter stede doodarm, en 
zijn weduwe moest door aalmoezen tegen den hongerdood 
worden beveiligd. (Wordt vervolgd) 

B E R I C H T E N . 
— Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem werd 

gedurende de maand Augustus bezocht door 718 personen. 
Door de bizondere welwillendheid van H.M. de Koningin-

Regentes werd het Bestuur in de gelegenheid gesteld om 
gedurende eenige dagen in genoemd Museum tentoon te stellen 
de kunstvoorwerpen in zilver, die H H . MM. werden aange
boden als huldeblijken bij het bezoek van HH. MM. aan 
Zwolle en Maastricht. De tentoonstelling dezer kunstvoor 
werpen, die door den heer Brom te Utrecht werden ver
vaardigd, zal tot l t September n. s. duren. 

De lessen der aan het Museum verbonden school voor 
Kunstnijverheid zijn deu 1 September weder hervat. Nieuwe 
leerlingen uit Haarlem, Arnhem, Zandpoort, Zaandam eu 
Zandvoort werden ingeschreven. Weldra zal met de zoozeer 
gewenschte uitbreiding der schoollokalen een begin worden 
gemaakt. Bij de school zal worden aangebouwd een bijgebouw, 
bevattende acht prachtige zalen, die uitsluitend voor de 
afdeeling teekenen en schilderen zullen worden gebruikt, 
een bizondere afdeeling zal worden ingericht voor het tee-
keneu en schilderen naar het levend model. Door deze 
uitbreiding zullen verder betere lokaliteiten beschikbaar ziju 
voor de ornamentele afdeeling der decoratieschilders, en de 
afdeeling der modelleurs en beeldhouwers, tevens zal een 
lokaliteit beschikbaar kunnen gesteld worden voor de uit
breiding der boekerij, die zooals bekend is in de laatste 
jaren een zóó groote vlucht heeft genomen, dat uitbreiding 
noodzakelijk is. De boekerij zendt, zooals bekend is, boek
en plaatwerken, betrekking hebbende op het kunstambacht 
gratis door het geheele land. Door de vermeerdering der 
schoollokaliteiten gaan Museum en School voor Kunstnijver
heid een nieuw tijdperk van bloei tegemoet. 

— Te Utrecht is onlangs overleden in den ouderdom van 
42 jaren de bouwmeester van Kesteren, wiens werkzaamheid 
zich over een groot deel van ons vaderland uitstrekte. Van 
de vele kerken door den bouwmeester A Tepe ontworpen 
en uitgevoerd had de heer van Kesteren de technische 
leiding. Ook heeft hij onafhankelijk daarvan vele kleinere 
werken gemaakt en nog dit jaar het groote ziekenhuis voor 
de Broeders van St. Johannes de Deo te Utrecht aan de 
Mariaplaats gebouwd. Hij bewoonde een kleine, schilder
achtige baksteeneu villa aan de kruising van Biltstraat en 
Maliebaan. 

— Wij ontvingen een uitvoerig stuk van eene „Technische 
Vakvcreeniging" waarin om zedelijken en financiëelen steun 
gevraagd wordt 

Uit de statuten die veel overeenkomst met die van 
andere vakvereenigingen vertoouen — men houdt er ook 
aspirantleden op na — zien wij dat er ook plan bestaat 
een bureau de placement op te richten ja zelfs een fonds 
te stichten tot steun voor leden, hunne weduwen en 
weezen. 

Wij wenschen der Vereeniging alle succes op haar pogen, 
plaatsgebrek weerhoudt ons echter het lange stuk in zijn 
geheel hier af te drukken; voor belangstellenden ligt het 
ter lezing op de leestafel van ous societeitslokaal. 

— Na hetgeen in het vorige nummer over het uitwendige 
van het café „Parkzicht" werd gezegd, hadden wij nog 
gelegenheid het gebouw inwendig te bezien. De inrichting 
van zalen, dienstvertrekken enz., de ligging van trappen en 
portalen leek ons goed bestudeerd toe eu de afwerking van 
een en ander zeer te loven. Daar de decoratie — veel 
papier-stuc dat eerst later geschilderd zal worden — niet 
te vee! op deu voorgrond treedt, maakt hel inwendige van 
het gebouw een beteren indruk dan het uitwendige. Omtrent 
de kegelbanen, de 7 M. onder straat gelegen calorifère 
kelder en andere merkwaardigheden zullen onze lezers wel 
reeds door de dagbladen zijn ingelicht. 

E R R A T A . 
In het artikel „Moderne steden" enz., opgenomen in het 

vorige nummer, komen een paar zinstorende drukfouten voor: 
le. Het opschrift „Moderne steden en electrische verlich

tingen" moest zijn: „Moderne steden en elektrische gelei
dingen." 

2e. Aan het eind staat: „De moderne stijl stelt zijn 
eischen," dit moest zijn : „De moderne tijd stelt zijn eischen." 

C 0 ~ R R E S P O N D E N T I E . ~ 
Den inzender van het artikel over de wandschildering 

van Antoon Derkinderen wordt verzocht naam en adres aan 
de Redactie op te geven. 
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^ÖJRGuAAISrVïl GENOOTSCHAP 
RCHITECTURA ETAfflCITIA 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T A Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U 1 J P E R S E N C . W . N I J H O F F . . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
H . G . J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N°. 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTBN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K -
S C H E C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N ƒ 12.— 

„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N „ 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N „ 7.50 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

1°. De heer A. H . Zinsmeister heeft zijn ontslag inge
diend als lid van het Bestuur. 

2°. Als buitenlid van het Genootschap is toegetreden de 
heer G . Homan van der Heide, te Helpman, gemeente 
Haren. 

Namens het Bestuur, 
De Iste Secretaris, 

A. H . ZINSMEISTER. 

„ARCHITECTURA E T AMICITTA." 
1039STE GEWONE VERGADERI.NO VAN 

9 SEPTEMBER 1896. 

|B Voorzitter, de heer W. Kromhout Czn , 
opent met eenige toepasselijke woorden deze 
eerste vergadering, na het tijdperk vau rust. 
dat heeren leden dezen zomer hebben geno
ten, en spreekt de hoop uit, dat de leden 

opnieuw mede zullen werken tot het behartigen der belan
gen van het Genootschap, waarna de notulen der vorige 
bijeenkomst werden voorgelezen en goedgekeurd. 

Vervolgens nam de Voorzitter weder het woord om mede 
te deelen, dat de excursie dezen zomer helaas door onvol
doende deelneming niet kon doorgaan, dat er een samen
komst van de besturen der hier ter stede gevestigde kunst-
vereenigingen was geweest en dat als resultaat daarvan aan 
den Burgemeester dezer gemeente een adres was gericht, 
welks strekking men reeds uit de dagbladen heeft kunnen 
vernemeu. 

Voorts werd het aspirantlid, de heer J . v. Asperen, ge
ïnstalleerd. 

Alsnu kwam aan de orde de behandeling van de versla
gen door den heer C. W. Nijhoff uitgebracht, als afgevaar
digde van het Genootschap in de commissie van de Maat
schappij van Nijverheid. 

Het betrof in hoofdzaak het verleenen van subsidie aan die 
commissie lo. tot het doen uilgeven van een handleiding voor 
het timmervak waarvan de vervaardiging zal worden opge
dragen aan den heer II J. de Groot, directeur der A m 
bachtsschool te Haarlem, 2o. t"t het doen afnemen van 
proeven van bekwaamheid, welk punt echter nog nader uit
gewerkt moet worden. 

De heer J . H. Leliman merkte op. dat er nog verschei
dene handleidingen bestaan en noemde o.a. den cursus van 
den heer Morrc te Delft, en dien van den heer Metzelaar, 
hij was tegen het verleenen van subsidie omdat er telken
male wel corporatiën om subsidie zouden kunnen komen 
vragen, evenwe1 vond hij het een gelukkig verschijnsel, 
wanneer de kas zoo ruim voorzien is dat ze subsidiën kon 
toelaten. 

De heer v. d. Sluys Veer antwoordde hierop, dat op de 
begrooting reeds een som van f 100 voor subsidiën was 
uitgetrokken. De heer de Bazel zou allereerst wel uitgemaakt 
willen zien welk punt het voornaamste is, het uitgeven van 
een handleidiug, die z. i . door de timmerlieden toch niet 
gelezen zal worden, of het afleggen van proeven van be
kwaamheid dat spr. van veel wijdere strekking acht. De 
Voorzitter is het met dit laatste volkomen eens, doch zijne 
persoonlijke meening is dat het beter is aan het eerste, dat 
reeds in alle opzichten uitgewerkt is, subsidie te verleenen 
dan die subsidie te verdeelen over beide punten. 

Tenslotte werd het voorstel v. d. Sluys Veer, om f 75 
subsidie alleen aan het eerste punt te verleenen, zonder op 
het oogenblik verdere besluiten omtrent het tweede puntte 
nemen, door de vergadering aangenomen. 

Hierop volgde de verkiezing van een bestuurslid (vacature 
Paul •'. de Jongh en werd medegedeeld, dat van den heer 
A. H. Zinsmeister eveneens een schrijven was ingekomen, 
waaiin hij wegens drukke werkzaamheden als bestuurslid 
van het Genootschap bedankt. 

De uitslag van de eindstemming was, dat de heer J . G . 
van Gendt A.Lzn. met algemeene stemmen werd verkozen. 

A s kunstbeschouwing circuleerde de tweede aflevering 
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van het tweemaandelijksch tijdschrift voor vercieriugskunst, 
en voorts de proefdrukken der le en 2e aflevering van deu 
7en jaargang van de Architect. 

De heer J . H . Leliman vroeg nog het woord om een 
narede te houden op des heeren Kromhout's woorden aan 
het begin der vergadering, wekte vervolgens de aspirantleden 
op tot het vertalen van goede stukken uit vreemde tijd
schriften eu hoopte verder op een gelukkigen wiuter, /.on
der sneeuw. 

De heer Lambeek vroeg of de Juryleden voor de prijs 
vragen spoedig gekozen zullen worden, waarop de Voorzitter 
antwoordde, dat dit op de eerstvolgende vergadering zal 
geschieden. 

In de vragenbus werden de volgende vragen gevonden : 
l n . Is er ook constructief of aesthetisch onderscheid tus

schen een windvaan in den vorm van een zwaan zooals op 
Lulhersche of van een haan zooals op Hervormde Kerken ? 
Of zit het 'm alleen in de symboliek ? 

2". In een bestek voor een te houwen villa staat o. a. 
dat eetiige levende boomen, dik 0,10 M. moeten geleverd 
en geplant, worden, en ook . . . . dat al het hout buiten 
het hart moet zijn op boete vau f 25. Hoe moet de aan
nemer nu die boomen gedurende den onderhoudstijd in het 
leven houden ? 

Heeren leden werd verzocht eventueele antwoorden bij 
de redactie in te zenden. 

Iliovna werd de vergadering onder dankzegging voor de 
opkomst der leden gesloten. 

De \ste Secretaris, 
A. H. ZINSMEISTKIi. 

NAAST HET RIJKSMUSEUM. 

KiiiiKK aan ruimte binnen de oude grachten 
deed Amsterdam sedert lang in alle richtingen 
zich uitbreiden, zoodat geheele nieuwe stads
wijken, elk zoo groot en bevolkt als menige 
provinciestad, buiten de Stadhouderskade ont

stonden, die nu al te samen als de „nieuwe stad" worden 
aangeduid. Waar door de gemeente of door particulieren 
groote uitgestrektheden gronds werden gereserveerd gehouden 
voor eigen doeleinden, zagen we straten en gebouwen deze 
plekken omringen, die, voorheen slechts weiland buiten de 
stad, nu zoovele bouwterreinen in de kom der gemeente 
zijn geworden, waarop bouwlustigen hunne oogen gevestigd 
houden. 

De groote oppervlakte gronds naast en achter het Rijks
museum scheen voorbestemd eeu zeer bizouder kwartier te 
worden. 

Reeds lang waren de P. O en de Ruysdaalkade ter linker
en rechterzijde v/»n dat terrein volgebouwd en werd de 
omsluiting langzamerhand voltooid door de bebouwing der 
van Baerlestraat, — als nog steeds deze terreinen zich in het 
bizondere voorrecht bleven verheugen, niet door den niets-
ontzienden speculatiebouw te worden iu beslag genomen. 

Wilde het Gemeentebestuur dezen grond behouden voor 
de sportvereenigingen of voor eventueele tentoonstellingen, 
zooals het vorige jaar er eene zag ? Of achtte dit lichaam 
het noodzakelijk daar eeu terrein in reserve te houden voor 
eventueele andere gebouwen, waaraan Amsterdam behoefte 
heeft en nog zou kunnen krijgen ? Zou het inuseumterrein 
er voor bestemd zijn een koninklijke villa te zien verrijzen, 
in de as van het Rijksmuseum, en te midden van een mooien 
tuinaanleg, waaromheen andere villa's van den grooten koop
mansstand zich zouden groepeeren ? 

Of wilde men van dat geheele terrein een groot park 
maken, een groote grasvlakte, door boomen en bosschaadjes 
omsloten, aldus ruimte behoudende voor alle mogelijke groote 
gebeurtenissen, waar het Amsterdamsche volk zich vrijelijk 

zou kunnen bewegen en waar opstallen van tijdelijkcn aard 
konden gemaakt worden in verband met die groote gebeur
tenissen ? Geen dezer vermoedens werd bewaarheid. Ook 
dit terrein zon den bouwlust prijsgegeven worden, doch . . . 
onder gunstiger vooruitzichten voor het kunstlievend publiek, 
dan de vele andere terreinen, die thans zoo hideus volge
bouwd zijn. Toen het jaar kwam, waarin de plannen van 
stratenaanleg voor dit terrein aan de goedkeuring van het 
gemeentebestuur werden onderworpen, zagen we, wat we 
nog uimuier in onze goede stad zagen, dat er een edele 
wedstrijd ontbrand was, om van de Rijksmuseumterreinen 
een goed geheel tc maken, bereikbaar door een aanleg vau 
breede straten en het ontwerpen van een villa-kwartier met 
zijne tuinen en toevallige inkijkjes etc, en de noodige ge
reserveerde ruimten van groote gebouwen. 

Toen dan eindelijk het pleit beslist was ten gunste van 
het gemeente-plan, gevoelde men zich eenigszins gerustgesteld, 
want terecht of ten onrechte knoopte men aan dezen aauleg 
het denkbeeld vast van een toekomstig luxe-kwartier. 

Straten en rioleering werden aangelegd, hier en daar 
boomen geplant, kortom, het bruidskleed wachtte slechts op 
de bruid om tot zijn recht te komen en aller blikken met 
bewondering te vervullen. Maar de bruid kwam niet en is 
nog steeds niet verschenen. 

Toch, er kwam eeu tentoonstelling, die gelukkig ook 
weer is heengegaan, een herinnering aau genieten achter
latende over dat terrein. Dan daarachter, in een der blokken 
van deu ontworpen aanleg, het Suasso-museum. dat echter 
nog eenzaam en verlaten daar staat, wachtende op betere 
lijden, tot het groote gezelschap komt opdagen, voor deze 
terreinen bestemd. 

Dc illusie evenwel van villa-kwartier, eene illusie, die de 
andere van het groote reserve-park verving, toen tot bebou
wing beslist was, die illusie, waaraan we het deukbeeld ver
bonden van goede architectuur eu verstandige bebouwing, 
die illusie zal ook langzamerhand blijken niet verwezenlijkt 
te zullen worden, wanneer we den groei van deze stadswijk 
verder gadeslaan. 

Een korten tijd beloofde het begin goed te worden. 
Klinkhamer cu du Rieu begonnen den toegangsweg tot het 
grooter terrein te bebouwen. 

Daarlatende, of liet van het gemeentebestuur goed gezieu 
was, dezen toegang niet breeder te houden, of geheel 
onbebouwd te laten, hetgeen wij met het oog op het nabij-
staande Rijksmuseum voor beter gehouden hadden, kon men 
gemakkelijk constateeren, dat die eerste twee gebouwen, 
qua architectuur, het werk waren van architecten, die blijkbaar 
rekening hielden met den stand, waarop zij bouwden, en 
er naar streefden hunne panden een aangenaam aanzien te 
geven. 

Reeds kwam er blijdschap in de gemoederen diergenen, 
die vóór alles het schoon van dit stadskwartier beoogden, 
als plotseling de treurige mare door de architectenwereld 
liep, dat daar vlak naast, voor genoemde gebouwen, . . . . 
speculatiehuizen zouden worden gebouwd ! 

En ze staan daar nu, waarlijk, ze staan er, naast het 
Rijksmuseum, met hunne bannle gevels de anderen mas-
keerende . . . 

Wat parodieën op het werk eens bouwmeesters! Zeker 
zouden deze huizen geen ouderwerp uitmaken van dit opstel, 
ware het niet, dat wederom een hoop vervlogen is, een 
intieme wensch naar schoonheid en degelijkheid onmogelijk 
gemaakt en we iets in ons voelen breken, dat op vertrouwen 
geleek in het publiek en in de medewerking van autoritei
ten, om althans deze wijk rein te houden van het gewonde 
luk-raak bouwerswerk, waarmee men zich overal elders de 
maag overladen kan. 

Hoe zal eene voorzetting van de straat behandeld worden, 
wanneer de toegang reeds zoo bedorven wordt. 

Aannemende, dat het ook der autoriteiten wensch is, om 
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van dit stadskwartier iets goeds te maken, doet zich onroid-
lellijk de vraag voor, hoe langs wettelijken weg de vrijheid 
voor ieder om te bouwen beperkt kan worden of aan 
iianden gelegd. 

Ziedaar een moeilijke vraag. De bouwpolitie toch heeft 
echts op praktische uitvoerbaarheid te letten en mag dan 

slechts optreden, indien op de bestaande reglementen op 
het bouwen niet voldoende acht is geslagen. 

Maar heeft dit lichaam ook een aesthetische strekking? 
Volstrekt niet. Trouweus . . . . wie zou dit moeten beoordeelen ? 

Praktisch van top tot teen, geeft geen enkele ambteuaar, 
hieraan verbonden, den waarborg op aesthetisch gebied ge
zonde adviezen te kunnen geven. 

Doch het gemeentebestuur zou een permanente commissie 
kunnen samenstellen, die speciaal voor deze wijk werkzaam 
was, en aan wie alle plannen behoorden ouderworpen te 
worden, terwijl reeds bij deu verkoop van grond de voor
waarde kon bedongen worden, dat de vrije beschikking van 
den grond dan pas ingaat, wanneer van den opbouw, de 
plannen met details waren overgelegd eu goedgekeurd. 

Voor andere denkbeelden, die wellicht praktisch uitvoer
baarder zijn, willen we gaarne ruimte in dit blad afstaaan. 

Men vergete niet, dat de vrijheid tot bouwen, welke thans 
bestaat, er eene is, die reeds lang tot ongebondenheid het ft 
geleid. Het is die vrijheid, welke op verstandige wijze moet. 
beperkt of gecontroleerd worden, en geen vrees voor beper
king van de „artistieke vrijheid" behoeft het voorwendsel 
te zijn tot de onbeperkte bandeloosheid, die in architectuur 
— pardon, MI het bouwen thans heerscht. 

En met het Rijksmuseum-terrein zou eene proef genomen 
kunnen worden. 

DE GROOTE OF ST. M I C H A E L S -

KERK T E Z W O L L E . 

(Vervolg van bladz. 146.; 

KT oude orgel werd in 1682 met den val van 
den toren meegesleept. Het nieuwe kwam van 
1719 tot 1721 tot stand, en het is in de 
eerste plaats te danken aan den burgemeester 
Bernard Huete, die er f 14,000 voor beschik

baar stelde. 
Het koorhek is van zeer oudeu datum en draagt het jaar

tal 1597. 't Bewijst dat ook in de eerste tijden der Her
vorming prijs gesteld werd op het meer sierlijke in het 
kerkgekouw. 

Hier en daar aan de zijde van het koor vindt meu nog 
enkele overblijfselen van muurschilderingen. Ze zijn bij het 
verwijderen der witsellagen ontbloot en bewaard. Sommige 
gedeelten — o. a. een der koppen op den pilaar bij het 
koorhek — zijn vol uitdrukking. 

* * 
De strenge lijneu van den uiterlijken bouw der kerk 

worden aangenaam afgewisseld door het rijk geornamenteerde 
voorportaal — de hoofdingang der kerk — en door de 
beide gebouwtjes, die zich daarnaast, rechts en links, ver
heffen. 

Het voorportaal is uit een later tijdperk dan de kerk 
zelf, 't geen ten overvloede duidelijk bleek bij de herstel
ling. Men heeft nl. in den kerkmuur achter het portaal 
onder de kalklaag nog den vorm aangetroffen van het raam 
dat er vroeger was geplaatst. De herstelling heeft trouwens 
zelf herhaaldelijk gegevens verstrekt voor het werk. Zoo 
zijn b.v. bij de deuren de kraagsteenen weder voor den dag 
gekomen. Ze waren eenvoudig in boogvorm bepleisterd. 

Het voorportaal is uit een iets later tijdperk, het gothische, 
dan de kerk. De spitsboog heeft gedeeltelijk plaatsgemaakt 
voor den rondboog; de zuivere lijnen der ornamentiek, altijd 
streng aan het hoofdmotief gehouden, naderen het grillige, 

het meer sierlijke van den style flamboyant van een later 
tijdperk. Zoowel het raamkozijn als het groote deurkozijn 
dragen daarvan de kenmerken. Op de lijst en langs de hoeken 
zijn sierlijke pinakels aangebracht met rijke afsluitingen 
gedekt. Ook hier gaf het werk zelf inlichting nopens den 
vroegeren toestand. 

De geheele onderbouw van het portaal is van Bentheimer 
steen opgetrokken. De stijlen van het kozijn en de ornamentiek 
der bogen zijn mede van deze steen. Ten deele is dit bij de 
herstelling vernieuwd, ten deele is gebruik gemaakt van het 
bestaande. Ook de consoles en pinakels zijn van genoemde 
steensoort. In het bovenste deel brengt ouze roode baksteen 
een aardige afwisseling, terwijl het geheel bekroond wordt 
door een lijst en ballustrade va» Bentheimer steen. Op de 
spits staat het beeld van St. Michael — den Schutspatroon 
der kerk — den draak doorstekende. De meer zware vorm 
van de spits past bij den stevigen onderbouw. Groote eiken
houten deuren, mede in dien stijl gehouden, sluiten zich 
goed aau bij het geheel. Een deur die uaar het oude torentje 
voerde naast het portaal is daarvoor als model genomen. 

Dit wat de kerk zelf betreft. . 
Het gebouw rechts van het portaal vertoont den pi'tores-

ken bouwtrant der Hollandsche Renaissance. 
Dit gebouw is voor eenige jaren door 't gemeentebestuur 

in goeden staat hersteld, 't geen daardoor ook zijnerzijds iets 
heeft bijgedragen tot verkrijging van een schoon gehee*. 
Het gebouwtje dagteekent van 1614. 

„Aau de Zuid syde van de grote Markt en de muuren 
van de S Michielskerk — zegt Zwolle's geschiedschrijver 
Van Hattum — heeft men de Hoofd wagten van de Burgerye 
en Besettinge. Aan de Voorgevel van dit gebouw slaan de 
volgende woorden met vergulde letteren : 

Anno Vigilate et Orate 1614. 
Waakt en bidt. 

„Boven deese beide Wagten heeft men drie deuren of 
hooge vensters, alwaar alle Sondagen, na den geëindigden 
Godsdienst, de Kerkenspraaken worden afgelesen, door den 
oudsten Roedendraager. Voor deese Wagten worden ook ter 
uitvoer gebragt de doods vonnisseu, door de Heeren van 
de Magistraat geweesen, in tegenwoordigheid van twee Heeren 
Schepenen, nevens een Secretaris, die als dan boven uit de 
drie vensters liggen." 

Tot zoover Van Hattum. Dat gebouwtje was in den loop 
der jaren droevig misvormd. De gevel hing aan den ooste
lijken kant uit het lood. Er zaten een vijftal groote ramen 
in met houten kozijnen en kleine ruiten, vermoedelijk af
komstig van een of ander erfhuis. Het wapen op het fron
tispice was gebarsten en alles was met eeu dikke verflaag 
besmeerd. Naast de hoofdwacht stond het vroeger vermeld 
tapperijtje „het Wachtje," 't welk werd opgeruimd van wege 
de kerkelijke gemeente. Zoodra de cement was verwijderd 
kwamen de lagen berg- cn baksteen van den muur weder 
te voorschijn. De houten ramen werden daarop weggenomen 
en door steenen kruisramen vervangen, terwijl de beide 
onderste vnn eikenhouten luiken werden voorzien. Bij de 
herstelling kon men uit de gleuven in den muur opmakeu 
tot hoever de ramen vroeger waren aangebracht. 

(Wordt vervolgd.) 

|N de groote schilderijzaal van de Maatschappij Arti 
et Amieitia is de wandschildering, die Antoon Der
kinderen voor den overblij venden zijmuur van de 
vestibule in 't Bossche Raadhuis heeft uitgevoerd, 
eenigen tijd tentoongesteld. 

Dit omvangrijke werk heeft vele gemoederen in beweging 
gebracht, zoodat die tijdschriften of dagbladen, welke regel
matig van de kunst meer notitie nemen, daarover oordeel-
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veilingen bebben medegedeeld, die hemelsbreed van elkander 
verschillen. 

Daaruit blijkt al zeer zeker, dat hier een werk wordt 
getoond, dat men niet onopgemerkt voorbij kan gaan. Dit 
werk dwingt eiken toeschouwer, zich een eigen oordeel te 
vormen over vele principieele punten op kunstgebied. 

In //Architectura" moeten wij ons verheugen over 't feit 
dat Derkinderen eerder en meer dan eeu ander schilder der 
Hollandsche School aan de bouwkunst eeu groot gewicht — 
en een grooten invloed — heeft willen toekennen over de 
historieschilderkunst. 

Derkindereu wil in zijne werken bewijzen, dat de grond
slag van alle beeldende kunsten ligt in de bouwkunst, dat 
deze kunst den natuurlijkejp band slaat om de zusterkunsten. 

Het is hier de plaats niet om achtereenvolgens de ontleding 
te geven van den gedachtengang, die dezen ernstigen wer
kenden cn strevenden man geleid heeft van af zijne ge
aquarelleerde schets (de goedgekeurde) van den -//Optocht 
van het Sacrament van Mirakel" voor de Bcgijnhofskerk te 
Amsterdam, — langs den eersten aanleg dier schildering — 
en daarna tot die mysterieus stille behandeling van dien 
(afgekeurden) ,/Ommeganc" zooals die nu in 't Museum 
Lopez-Suasso hangt. Verder voorbij de nog schilderachtig-
coloristisch-mystiek-behandelde Noord-Oostwand van de 
Bossche Raadhuisbeschildering — eindelijk hier naar streng 
omlijnde, vlak getinte, archaïstisch geziene muurschildering. 

Zoo men de ontwikkeling van de ideën op kunstgebied 
onzer dagen wil vergelijken met historische perioden, waar
mede de opvattingen min of meer overeenkomen dan zouden 
we om den opvattingen van die verschillende historieschilde
ringen namen te geven, ons verplaatsen van uit de tweede 
helft der negentiende eeuw, aan de hand der groote hoofd
vormen ziende impressionisten, op eens te midden der my— 
stische monniken van het Grieksche schiereiland in de vroege 
middeleeuwen. 

Niet wij, bouwmeesters, willen onze afkeuring uitspreken 
door die vergelijking met historische karakters. Wij weten 
te goed dat de monumenteele kunst aan te vaste mathe
matische wetten gebonden is om zich plotseling in een geheel 
nieuw nog ongekend kleed te kunnen vertoonen. 

De moderne kunst, de vern euwingskunst der toekomst 
zal niet moeten zijn imitatie van oude kunst, maar de 
grondslag die iu de natuur der dingen onveranderd blijft — 
zal zekeTe overeenkomstige verschijningen telkens weer in 
't leven kunnen roepen met ook duizend jaren tusschenpoozen-

Het staat ook niet aan ons, bouwkundigen, om tegenover 
een man van zooveel talent, bezield met een buitengewoou 
noesten werk- en studielust — en toegerust met een zeer 
helderen geest, als de schilder van de Bossche Raadhuis
vestibule, — om nu met eeu penseelstreek te willen uitmaken, 
welke opvatting van de beide wanden het meest nabij eeu 
//modem ideaal" zoude staan. 

Wij willen hier vooral hulde brengen aan de beginselen 
van architectonischen aard die Derkinderen in zijne werken 
verkondigt zoo sterk, dat ze in dit laatste den modernen 
schilder als 't ware tot zwijgeu hebben gebracht, in alle 
vormen tot een schema hebben herleid, om de hoofdge
dachten der compositie zoo krachtig mogelijk uit te drukken. 
Eenvoud. Waarheid. 

Nadat in de laatste eeuwen ,/t Volk" en „de Kunst" 
zich meer en meer van elkander hebben vervreemd, is 't 
niet te verwachten dat in de tweede helft der negentiende 
eeuw eene betere richting in de kunst en in de volksont
wikkeling zeer spoedig tot eene innige ontmoeting kunnen 
leiden. Van beide zijden moest een zeer lange en moeielijke 
weg worden afgelegd. 

Waar wij strevenden ontmoeten, die hunne krachten er 
aan wijden om dat pad weer te evenen, dan is het onze plicht 
op hen te wijzen. Wanneer het volgend geslacht ook op 
breeder schaal de vruchten zal hebben genoten van een 

natuurlijker methode van teekenonderwijs, dat ook tot grond
slag dient aan zijn kunstontwikkeling zal 't publiek den 
kunstenaar beter verstaan — zal 't den verscheiden kunste
naars duidelijker nog voor oogen staan, hoe zij hunne ge
dachten moeten vertolken om begrepen te worden. 

Moge het zien van deze wandschildering bij alle bouw
meesters eene vernieuwde aansporing zijn om met even zoo 
grooten ernst vorm en kleur in al hunne werken met die 
toewijding te overwegen, welke alleen het kunstwerk kan 
tot stand brengen. T H . 

Naar aanleiding van het bijschrift onder het ingezonden 
stuk van deu heer v. Riemsdijk in ons vorig nummer bleek 
ons nader, dat de herbouw van de kerk te Asperen zal 
geschieden ouder leiding van deu heer L . Beirer, architect 
te Amsterdam, zooals ook reeds in ons nummer van 13 Juni 
was bericht. Met het oog op dit feit verklaren we hier 
gaarne deu heer B. niet onder de categorie van dorpsgroot
heden te rangschikken, al hadden we liever gezien dat die 
heer, die ook lid van A. et A. is, zich persoonlijk tot ons 
gewend had. 

B E R I C H T E N . 

— Voor de in 1897 te Brussel te houden tentoonstelling 
is men voornemens, zooals de bladen reeds vermeld hebben, 
om een reconstructie in ijzer en staff te maken van het paleis 
van de hertogen van Braband dat vroeger te Brussel stond 
en dit te doen dienen voor expositie vau de collection his
torische merkwaardigheden, die men uit diverse steden wach
tende is. 

De Brusselsche Petit Bleu du matin geeft in ziju nummer 
van 24 Aug. 1.1. een uitvoerige beschrijving van de plannen, 
waaraan het volgende ontleend is : 

Het gebouw zal 48.60 M . lang en 25 M . diep zijn en 
op een oppervlakte van meer dan 1000 M 2 . een getrouwe 
nabootsing bevatten van de groote zaal en van twee aan
grenzende kleine zalen, ingericht tijdens Karei V en waarin 
o. a. de abdicatie van dien vorst heeft plaats gehad. De 
groote zaal krijgt een afmeting van 41.35 M. lengte, 16.50 
M. breedte, bij eene evenredige hoogte, ze zal verlicht 
worden door 16 vensters van 10 M . hoogte en versierd 
met een grooten schoorsteen, waaraan vijf beelden in nissen 
moeten voorkomen ; bovendien was de historische zaal, die 
later nog dikwerf als feestzaal of als gerechtshof heeft dienst 
gedaan, behangen met 12 prachtige gobelins, die naar car
tons van Van Orley waren geweven en jachttafereelcn van 
keizer Maximiliaan voorstelden. Men hoopt nu dat de 
Fransche regeering, die in het Louvre en te Eontainebleau 
deze gobelins bewaart, te vinden zal zijn om enkele ervan 
tijdelijk af te staan opdat de nabootsing zoo getrouw mogelijk 
zal zijn. 

Ook spreekt men reeds van historische tafereelen, die in 
deze omgeving tijdens de tentoonstelling zouden vertoond 
worden, bijv. den troonsafstand van Karei V of een steek
spel tusschen Karei den Stouten en Jacques de Lalaing. 

De architect Paul Saintenoy is met de reconstructie be
last. 

— In Mexico is men voornemens eene internationale prijs
vraag uit te schrijven voor den bouw van een nieuw 
parlementsgebouw. Het congres aldaar heeft reeds een crediet 
van 250.000 piasters toegestaan voor de voorloopige uitgaven. 

Volgens inlichtingen, die het weekblad la Construction 
moderne van den fransehen gezant te Mexico ontving, zijn 
de bepalingen van het programma zeer beknopt en laten 
groote vrijheid aan de inspiratie van de mededingende 
kunstenaars. 

Wij hopen spoedig gelegenheid ie hebben nadere bizonder
heden omtrent deze prijsvraag mede te deelen. 

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

1°. De 1040e gewone vergadering zal gehouden worden 
in het Genootschapslokaal American-Hotel Leidscheplein, op 
Woensdag den 23sten September 1896, des avonds ten 
8 ure. 

Agenda: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Lezing met kunstbeschouwing van den heer J . L . M. 

Lauweriks. Onderwerp : „Egypte." 
c. Verkiezing van twee bestuursleden. 
d Behandeling van een ingekomen schrijven van deu 

heer P. H . Boersma, betreffende subsidieering van het tijd
schrift voor vercieriugskunst. 

e. Mededeeling van den uitslag der schetsprijsvragen van 
een „Ontwerp eener versiering in tegels" en een „Ontwerp 
voor de beëindiging van een vijfgaatsschoorsteen." 

f. Benoeming van een jury voor de groote prijsvragen 
1896—1897. 

Volgens art. 44 der wet wordt deze jury benoemd door 
het Bestuur in overleg met zes gewone leden door de ver
gadering uit de aanwezige gewone leden aan te wijzen. 

2o. De heer J . G. van Gendt ALzn. heeft wegens drukke 
bezigheden voor de benoeming tot bestuurslid bedankt. 

3o. In het verslag der 1039ste gewone vergadering van 
9 Sept. 1.1. opgenomen in Architectura No. 37 zijn eenige 
onjuistheden geslopen ; er staat daarin : a. „Aan den heer H . 
J. de Groot, directeur der Ambachtsschool te Haarlem," dit 
moet zijn : te Alkmaar. 

b. „De heer v. d. Sluys Veer antwoordde hierop, dat op 
de begrooting reeds een som van f 100 voor subsidie was 
uitgetrokken," dit moet zijn als volgt: 

De heer v. d. Sluys Veer diende van repliek door te ver
wijzen naar zijn advies, in antwoord op deu brief van den 
heer Nijhoff, waarin hij o.a. voorstelde op de begrooting 
van 1897 hoogstens een som van f 100 beschikbaar te 
stellen. 

4°. De eerste en tweede aflevering van den 7en jaargang 
van d'i Architect zullen binnenkort verschijnen. 

Namens het Bestuur, 
Be \ste Secretaris, 

A. H. ZINSMEISTER. 

O N D E R H O U D I N G E N O V E R 
DE BOUWKUNST, DOOR 

V I O L L E T - L E - D U C . 
(Vervolg van bladz. 138.) 

9e. ENTKKTIK.N. 

N onze dagen ziet men in Parijs en in eenige groote 
steden publieke en particuliere gebouwen oprichten, 
die getuigen van eene uitgebreide kennis en welke 
de oplossing zijn van zekere vraagstukken der kunst, 
maar in de provinciën en kleine steden daarentegen, 

verrijzen dagelijks bouwwerken geheel tegenstrijdig met de 
eerste beginselen der architectuur. Niet alleen is 't verschil 
van rijkdom opvallend tusschen een dier gebouwen van 
Parijs en 't stadhuis van deze of gene gemeente, maar vooral 
de tegenstelling van verfijnde beschaving en grove bar
baarschheid. De architecten die aangesteld zijn om de ont
werpen der gebouwen in de provinciën te beoordeelen, 
kunnen getuigen dat van de twintig plannen één dragelijk 
is, terwijl de helft onder 't middelmatige blijft en de andere 
helft de grootste onwetendheid verraadt, niet alleen van de 
kunst, maar van de eenvoudigste wijze van bouwen. Tot 
vóór 't begin dezer eeuw is in Frankrijk nimmer dit ver
schijnsel waargenomen. 

In de middeleeuwen kou 't eenvoudigste huis, de armste 
kerk evengoed onder de kunstwerken gerangschikt worden 
als de kasteden en de kathedralen. Al die werken : groot of 
klein, weelderig of armoedig, schenen uit dezelfde kennis 
voort te vloeien, door dezelfde ervaren hand geteekend te 
zijn. De kunst der architectuur schijnt zich gelijdelijk iu 
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volkrijke middelputiten terug te trekken, en hoe weelderiger 
zij in de groote steden wordt, wegens de overgroote mid
delen, die zij daar vindt, des te armoediger is haar aanzien 
overal elders ; zelfs geraakt zij geheel in verval. Dit getuigt 
van een ingekankerd kwaad door verschillende oorzaken ont
staan : lo. door eene administratieve regeling ongeschikt om 
de liefde der kunst onder de mindere klassen te verspreiden, 
2o. door een onvoldoend onderwijs, 3o door 't verminderen 
van den smaak in de hoogere klassen. Zoolang 't provinciaal 
stelsel in Frankrijk behouden was, waren er evenveel hoofd
steden als regeeringen en ieder dier hoofdsteden was 't 
middelpunt van eene bouwschool. Orleans, Poitiers, Rouaan, 
Troves, Limoges, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Dijon enz. 
hadden hunne scholen en hunne artisten evengoed als Parijs, 
eu die scholen behielden hunne eigene oorspronkelijkheid ; 
zelfs van minderen rang zijnde, waren zij nog van groot 
nut, want zij bezielden de geheele provincie en hun invloed 
drong door tot in de geringste plaatsen. Ook de gouverneurs 
der provinciën waren machtige medestrijders voor't algemeen 
belang : hynn jmeerdere ontwikkeling zoowel als hunne positie 
bracht mede, dat zij er belang bij hadden een zekeren 
luister te geven aan hetgeen onder hun bestuur werd op
gericht. Vooral bij de werklieden en kunstenaars der bouw
kunst behield men den geest der gilden, en door de gilden 
bleven de. plaatselijke traditiën in handen der meest ont
wikkelden ; zij waren onderling bekend en konden zoodoende 
elkander beoordeelen en helpen. 

Onder de regeering van Lodewijk XIV werd eene eerste 
verandering gemaakt in de vrije werking der scholen. In 
de kunst, zoowel als in de administratie werd een stelsel 
van algemeene regeling in toepassing gebracht; de vrijheid 
v>erd verdrongen door alle initiatief aan de individualiteiten 
der provincie te ontnemen. Lebrun werd benoemd tot opper
toeziener van alle kunstvoortbrengselen in Frankrijk. Deze 
navolging van 't stelsel iu het Romeinsche keizerrijk inge
voerd slaagde er wel in gedurende eenigen tijd de kunst 
een nieuwen spoorslag te geven, met een eenheid vau karak
ter geheel in harmonie met de tocumalige regeering, maar 
de architectuur, officieel bestuurd en een onderdeel van den 
regeeringsvorm geworden, verloor weldra met hare persoon
lijkheid alle oorspronkelijkheid en kracht. 

Men weet wat de oflicieele kunst van het keizerrijk ge
worden is onder Conslantijn en de monumenten, in het einde 
der regeering van Lodewijk XIV opgericht, staan op het 
punt van kunst verre beneden die der eerste helft der XVIIe 
eeuw. De voortbrengselen van den geest kunnen zich slechts 
in vrijheid ontwikkelen : de kunst, die meer bestaat uit de 
werking van den geest dan uit handenarbeid, moet dus 
onvermijdelijk verwelken in de verdrukking, en, kunstma
tig aangekweekt, verliest zij alle kracht om zich te ontwik
kelen en voort te brengen. 

De bouwkunst is thans bestuurd door een soort van 
intellectueele regeeringswijze, nauwgezetter en kleingeestiger 
dan die van Lodewijk X I V ; zij heeft haar deel niet gehad 
in de revolutie van 1789. 't Juk van Lebrun, dat ten min
ste een karakter van grootschheid en oorspronkelijkheid 
bezat, is eenvoudig vervangen door een ander, dat noch bij 
den geest van ons land noch bij dien van onzen tijd past. 
De geheele leiding is negatief : men verbiedt den kunstenaars 
deze richting te nemen, roept hun toe dat zij dwalen, zegt 
bun wat. zij niet moeten leeren, maar niemand wijst hun 
eeu richting aan ; 't licht, dat zij noodig hebben om zich te 
leiden, wordt hun onthouden en men durft hun niet open
lijk te zeggen wat men wenschelijk acht dat zij zouden we
ten. Van de oflicieele, overtuigde, dwiugelandsche maar ten 
minste grootsche leiding vau Lebrun is niets overgebleven 
dan de ondergeschiktheid aan veelvu'dige eu onkundige 
meesters. 

Men ziet thans de architectuur wankelen tusschen de 
oflicieele wereld, de akademieledeu, professoren, archeolo

gen, voorstanders der oudheid of der middeleeuwen, geleer
den, staathuishoudkundigen, aan allen concessies maken, 
weifelend iederen raad aannemen, en wanneer zij haar 
werk voltooid heeft, is niemand tevreden en vraagt de ge
heele stad zich af, waarom onze bouwmeesters geen archi
tectuur van onzen tijd maken. Meu zou een architectuur 
vau onzen tijd en van ons land willen zien en toch wordt 
de studie der bouwkunst van ons land aan de jeugd geheel 
ontzegd en dwingt men haar, na een onbeduidende opvoeding, 
de monumenten van het oude Rome te bestudeeren, hoewel die 
studie slechts van nut kan ziju na uitgebreide kennis te 
hebben verworven en steeds gesteund door een verlichte 
beoordeeling. 

Als een ontwerp verschijnt waar men nieuwe ideeën in 
vindt, wordt het ter beoordeeling voorgezet aan personen 
die bij voorhaat tegenstanders zijn van iedere nieuwigheid 
of van iedere nieuwe toepassing of wijziging van oude ge
bruiken. Het is aangenomen dat de kunst van Griekenland 
de type van het schoone is en dat hare principen eeuwig 
de ware zullen zijn, maar degenen die deze beginselen 
willen handhaven,' zelfs door ze op te dringen zonder ze te 
ontwikkelen, vergeten dat de Grieksche artisten slechts in 
vrijheid hunne kunststukken hebben voortgebracht en dat 
van af Augustus tot aan Coiistautiju, de kunst te Rome 
geleidelijk van gehalte is verminderd. 

Dank zij de vorderingen der industrie en 't gemak van 
vervoer kunnen wij thans over enorme middelen beschikken 
die vroeger onbekend waren en iu plaats van die nieuwe 
bouwmaterialen te gebruiken in toepasselijke vormen, die 
aan onzen tijd eigen zouden zijn, tracht men ze te verbergeu 
onder een architectuur van vroegere dagen. Men betreurt 
dat de artisten geen persoonlijke ideeën hebben en eeu 
ieder wil de zijne opleggen; eeu geleerde beoordeelt de 
kunst en een ingenieur geeft raad over deu vorm aan een 
kapiteel te geveu Gaat men voor een financieel punt bij 
een administrateur terade, dan verklaart hij, niet van 
pilasters te houden of om geen enkele reden schoormuren 
te willen zien, verre de voorkeur gevend aau volle muren 
die veel kostbaarder zijn — wat hem niet verhindert, wanneer 
't monument eenmaal opgericht is, te beweren dat de 
architect een dwaas is, daar die gladde muren goed voor 
een kazerne zijn en ze met lisenen versierd moesten wordeu. 

(Wordt vervolgd.) 

DE GROOTE OF ST. M I C H A E L S -

K E R K T E Z W O L L E . 

(Vervolg en slot van bladz. 149.; 

ij de meeste gevels uit het Renaissance tijd
perk vangt het antieke schema van zuilen 
en pilasters eerst aan op zekere hoogte boven 
den grond en wel bij de eerste verdieping of 
onder de lijst. Dit is ook bier het geval. De 

breede lijst wordt door consoles gedragen, welke op gebeeld
houwde mannen- en vrouwenkoppeu, zoogenoemde corbeau.r, 
rusten. Op de kroonlijst welke langs het geheele gebouw 
loopt, staat een open balustrade, waarboven zich op regelmatige 
afstanden pinakels verheffen. In de interessante artikelen die de 
heer De Kruijlf eenige jaren geleden in Eigen Haard aan 
het tijdperk der Hollandsche renaissance wijdde, wordt ook 
met een enkel woord over dezen toen nog niet herstelden 
gevel gesproken. „Jammer — zegt hij — dat Overijssel's 
hoofdstad niet wat meer gebouwen rijk is in deu trant van 
deu kleinen aanbouw van de St. Michaclskerk." 

De topgevel, het meest eigenaardige kenmerk van de 
Hollandsche Renaissance werd, al naar de breedte van het 
gebouw, geheel of ten deele opgetrokken. Hier geschiedde het 
slechts voor een deel. De met beeldhouwwerk getooide stijlen 
tusschen de drie vensters dragen de daklijst, waarop zich 

het wapen der gemeente verheft. Deze daklijst eu liet wapen 
moesten worden vernieuwd. Het. beeldhouwwerk: wapenrokken, 
trommels, geweren, pieken is iu overeenstemming met de 
bedoeling van het gebouw : een wachthuis. 

Meu zal wellicht de opmerking maken dat het geheel iets 
/edrukt is tegenover de kerk, waardoor de eigenaardigheid 
van den Hollandschen renaissancebouw — de meer horizontale 
lijn die de gebouwen breeder maakt — nog sterker uitkomt 
tegen het gothisch kerkgebouw. Waarschijnlijk viel dit vroeger 
niet zóó sterk in 't oog toen het gebouwtje hooger was, of 
juister gezegd toen de Markt nog niet was opgehoogd. De 
jast, dien Zwolle ook thans nog van het zeewater heeft als 
de noordwesten storm het opstuwt, heeft allengs geleid tot 
verhooging van de straten en bij de herstelling van het 
bebouw is gebleken, dat het vroeger meer dan een halven 
meter hooger uit den grond rees, d. w. z. dat de grond 
meer dan een halve meter lager was. 

De restauratie vau dit gebouwtje geschiedde onder toe
zicht van den gemeente-architect, den heer J . L. van Essen. 

Aan de andere zijde van het portaal zijn door het kerk
bestuur nieuwe catechisatiekamers gebouwd in een stijl zich 
aansluitende aan dien van het hoofd portaal. Ook dit heeft 
een belangrijke uitgave van wege dc kerk geëischt, daar 
eeu winkelhuis, 't welk er stond, moest worden aangekocht 
en opgeruimd. Iu 1689 bevoud zich daar het oude vleesch-
huis. 't Werd afgebroken eu de grond ten verkoop aange
boden voor de plaatsing van burgerwoonhuizen. De toeu-
malige magistraat nam de voorzorg te bepalen, dat er „allerley 
cerlijcke neringen en handwerken, uitgesonderd het tappen, 
koperslaan, timmeren of dergelijken mochten worden ge
dreven die voor 't gehoor in de kerk zouden kunnen hin
derlijk wezen." De koopers kregen verlof de ouderste balken 
in den kerkmuur te leggen en vast te maken. Sedert dien 
tijd bleven er particuliere woningen gevestigd. Niet onaardig 
is het dat bij den aankoop in 1889, iu een kelder van het 
eene een koperslagerij was gevestigd, terwijl in het tweede 

dat nog bestaat. — een drankzaak wordt gedreven, juist 
twee „handwerken" die speciaal waren uitgesloten. En hoe 
het gegaan is met het voorschrift om alleen de onder
ste balken in den kerkmuur te mogen leggen, terwijl 
het maken van andere gaten in den kerkmuur streng 
werd verboden op poene van honderd rijksdaalders, is bij 
't afbreken aan 't licht gekomen, 't Is wonder dat de kerk
muur nog is blijven staan. Het aangekochte perceel werd 
afgebroken, de leelijke zwarte schoorsteen die nog langs den 
muur der kerk liep, werd weggenomen en het kerkbestuur 
droeg zijn architect, den heer F. O Koch, die door zijn 
werkzaamheid aan de kerk zoo geheel met de eischen ver
trouwd was, op er twee catechisatiekamers te bouwen, die 
daar te plaatse zouden passen. De heer Koch heeft zich, mede 
in overleg met dr. Cuypers, uitstekend van dat werk gek we 
ten. De gevel is niet zoo rijk als die van hoofdwacht of 
voorportaal, maar het gebouw maakt met ziju beide topge-
veltjes, daklijst en overwelfde kruisramen een uitstekenden 
indruk. 

Jammer dat het andere huis er nog staat. 

* * 
• * 

Slechts weinige woorden ten besluite en eenige namen. 
Een merkwaardig bouwstuk uit vroeger eeuwen is voor 

verder verval bewaard en weder geworden tot een sieraad 
voor onze stad. Wij ineenen hier recht te doen ervaren aan 
wie dit toekomt door, vóór alles, den naam te noemen van 
jhr. mr. Victor de Stuers. Wij hebben hem reeds genoemd 
in verband met het Gids artikel dat den stoot heeft gegeven 
aan eeu betere kunstrichting ten onzent, maar wij meenen 
dien naam hier nogmaals te moeten plaatsen waar wij mel
ding maken van de voltooiing van een werk, dat onderden 
indruk van die betere richting is aangevangen, voortgezet 
en ten einde gebracht. De namen ran dr. P. J . H . Cuy
pers en van den heer Hezenmans, den reeds genoemden 

architect van de Kathedraal van St. Jan in den Bosch, 
ouder wier onmiddellijk toezicht de plannen werden ontwor
pen en voltooid, zijn reeds van zelf aau 't werk verbonden, 
terwijl die van den heer F. C. Koch alhier, onder wiens 
leiding alles werd verricht en die jaren lang, dag aan dag, 
er zijn goede zorgen aan wijdde, er eveneens aan verknocht 
blijft. Eeu opmerking mag hier nog worden bijgevoegd. Ge
durende al de jaren dat, men met den arbeid doende was, 
een arbeid van /.eer moeilijken en gevaarlijken aard, is voor 
zoover wij weten niet één enkel ongeval van de werklieden 
te vermelden geweest. Naast den bekwamen mag hier ook 
de zorgvuldige bouwmeester en zijn onderhebbeud, mede 
met het toezicht belast personeel worden geroemd, in de 
eerste plaats de heer Volkers, de aannemer van 't werk 
gedurende de vier laatste jaren en de vervaardiger der 
nieuwe banken in het ruim. 

En waar wij vermeldden tot welke oilers de leden der 
gemeente zich bereid toonden, daar dient voorzeker mede 
hulde gebracht te worden in de eerste plaats aan het college 
van kerkvoogden dat zich zooveel moeite, tijd en opoll'erin-
gen getroostte om de zaak tot een goed einde te brengen 
en voorts aan het college van notabelen, dat op zoo onbe
krompen wijze de vereischte gelden voteerde en kerkvoog
den tot het volbrengen van het groote werk in staat stelde. 

Overigens weten wij allen dat, wanneer het een belang
rijke zaak geldt, die over vele jaren loopt, in den regel 
slechts een enkele speciaal daarvoor opkomt. En daarom 
meenen wij dit artikel te moeten besluiten met den naam 
van hem die van den aanvang af de ziel van het 
werk is geweest, die gedureude, tal van jaren, trots tegen
spoed, verminderde belangstelling of ongunstige toestanden, 
rustig voorwaarts is gegaan naar het doel dat hij zich had 
gesteld, die zelf vol vertrouwen op den goeden uitslag van 
hetschoone werk anderen door zijn ijver en toewijding heeft 
weten te bezielen, — den naam van den president-kerkvoogd, 
mr. W. F. E baron van Aerssen. 

I N G E Z O N D E N . 
Aan de Redactie van het Weekblad 

ti Architectura." 
DE MUSEUMTERREINEN. 

Uw jeremiaden over de bebouwing der Museumterreineu 
in het vorige nommer van „Architectura" is zeker alleszins 
gegrond. En dat niet alleen wat de nieuwe perceelen zelf 
betreft, maar ook de plaats waar ze zijn neergezet. 

Terwijl men in buitenlandsche steden tracht de schoone 
bouwwerken te ontmantelen, doet men hier juist het tegen
overgestelde. In Keulen werd, ten koste van groote geldelijke 
oilers, ruimte gemaakt om den Dom, opdat men des te meer 
zou kunnen zien en genieten van de heerlijke gothiek van 
deze wonderbare schepping. 

Hier hoorden we nog onlangs klagen over de bebouwing 
om den N . Z. Kapel op het Rokin. De Nieuwe Kerk is 
omsloten door een gordel van leelijke gebouwtjes, — en, 
terwijl men op den Dam zich dagelijks ergert over de nauwe 
toegangen ter weerszijden van ons Koninklijk Paleis, bouwt 
men naast het Museum eeu tweede Mozes- eu Aiironstraat ! 

Moeten wij dan altijd de Ghineezen van Europa blijven ? 
Het geldt hier de laatste schakel in den keten, die in 

den loop dezer eeuw om Amsterdam werd geslagen. Deze 
zou nu eens gunstig afsteken bij al het andere. Hier zou 
een bewijs geleverd worden van ons tegenwoordig willen eu 
kunnen. Er zou volgens een vast plan gewerkt worden. 

Verschillende bouwplannen werdeu ingediend, die echter 
allen zooveel goeds, inhielden, dat het moeielijk was een 
keuze te doen, en men besloot te beginnen zonder aan een 
bepaald plan vast te houden. 

Voor den zoom vau het terrein werd de bebouwing 
vastgesteld, maar van het middengedeelte weet men niet 
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of dit doorsneden zal worden door een breeden heirweg, 
leidende naar een nieuw Koninklijk Lustslot, of dat er een 
plein zal worden aangelegd met plantsoen, zooals het Rem-
brandtsplein, of een open veld voor het houden van volks
feesten, markten enz., zooals het Amstelveld. 

Iu eeu brochure „Amsterdamsche Boulevards" door den 
heer van Glahn en mij in 1892 in het licht gegeven, wezen 
wij iu hoofdzaak op de toekomst der Museum-terreinen. 
De bebouwing daarvan is voor Amsterdam van zoo ontzet
tend groot belang, niet alleen om het tinancieele voordeel, 
dat in een hooge opbrengst der bouwgrouden is gelegen, 
maar vooral omdat het de laatste gelegenheid is tenminste 
één gedeelte van heel de nieuwe wijk, die om onze 
schoone stad getrokken werd, te doen beantwoorden aan 
haar roeping. In aansluiting met het schoon van oud Am
sterdam, moest op dit kwartier het cachet gedrukt worden 
van het artistiek leven van thans. 

Wij gaven daarom toen den raad om : lo voor alles uit 
te maken in welken geest het geheel bebouwd zou worden ; 
2o een breedopgevatten toegangsweg tot stand te brengen 
van af deze terreinen naar het hait der stad, en 3o door 
rechtstreeksche tramverbinding de nieuwe wijk in dirckte 
communicatie te brengen met de hoofdpunten onzer gemeente. 

Toen onze brochure in den gemeenteraad ter sprake 
kwam, merkte de voorzitter op dat de vele wenken daarin 
niet aan de aandacht van B. en W. en P. W. zouden ontgaan, 
doch bij deze belofte schijnt het vrijwel te zullen blijven. 

Voor zoover mij bekend is, werd omtrent de indeeling 
van het terrein nog geen nadere beslissing genomen. 

De uitvoerbaarheid van een grooten toegangsweg daarheen 
is nog niet eens in onderzoek, en toch lag het voor de 
hand, nu de tramkwestie opnieuw geregeld moet worden, 
hiervoor een oplossing te vinden, die tenminste voor de 
toekomst de bereiking van ons ideaal in uitzicht stelt. 

N i èn het Jacob van Lennepkwartier, èn buurt IJ. IJ. 
door nieuwe tramlijnen met de oude stad verbonden zullen 
worden, kan daarmee samengaan een success'ievelijken aanleg 
van de door ons bedoelde groote allee naar het Museum
terrein, waardoor dit alleen worden kan, wat men oorspron
kelijk beoogde: een luxekwartier in plaats van een gewone 
Amsterdamsche buitenwijk. 

Nauwelijks zijn de eerste gebouwen op het Museum-
terrein verrezen, of de verzuchtingen komen ons ter oore 
uit het orgaan van Architectura, de vereeniging, die de 
vaan van het schoone steeds zoo hoog heeft weten te houden. 

Daarom veroorloof ik mij nogmaals de aandacht te vesti
gen op onze plannen van '92. Was het toen tijd te bezinnen 
voor werd begonnen, ook thans kan nog veel in de goede 
richting verwezenlijkt worden en daarom beter ten halve 
gekeerd dan ten heele gedwaald. 

Met dankbetuiging voor de opname dezer regelen 
UEd. Dw. Dn. 

A. W . D E F L I N E S . 

P R I J S V R A G E N . 

Op de in 1896, door de vereeniging „Bouwkunst en 
Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven prijsvragen zijn 
ingekomen de navolgende antwoorden als : 

l n . voor een Turngebouw, 11 antwoorden onder de motto's: 
1. Op. 4 . . . 3 teekeningen en mem. van toelichting. 
2. "x" 5 „ u w n n 
3. Health 6 „ n u n n 
4. Olympia 6 „ w w w e 
5 Sous 1'influence d'une Parisienne 4 teekeningen. 
6. Rust roest 6 teekeningen. 
7. Nova 5 „ 
8. Gut Heil 2 „ 
9. Sport 5 a 

10. 
11. 

2°. 
1. 
2. 

o—o 6 teekeningen. 
1890 7 „ 
voor een Winkelpui, 2 antwoorden als : 

Bij avondlicht 1 teekening. 
Entre nous 1 „ 

—! De vereeniging „Voor Vak en Kunst" te Dordrecht, 
ontving niet minder dan zestien antwoorden op de onder 
hare leden uitgeschreven prijsvraag voor het ontwerpen van 
een reclamezegel voor de Nationale Tentoonstelling van 
Nijverheid en Kunst, in 1897 te houden. De ontwerpen 
zijn aan de jury toegezonden. 

B E R I C H T E N . 
— De vereeniging „Arti et Industria" te 's-Gravenhage 

zal van Woensdag 16 September af tot en met Woensdag 
30 September a.s. eene tentoonstelling geven in de lokalen 
van den „Haagschen Kunstkring" van schetsen eu teekenin
gen van deu architect dr. P. J . H. Cuypers, te Amsterdam. 

— De muurschilderingen zijn opgehangen, welke de heer 
Puvis de Chavannes zal zenden naar Boston tot versiering 
van de trapwandeu der bibliotheek. De eerste composition 
van dit groote werk zijn reeds op den Salon te zien geweest 
en overgezonden naar de Vereenigde Staten. Thans zijn de 
drie laatsten gereed, de Wijsbegeerte, de Scheikunde en 
de Natuurkunde, paueelen van vier en een hal ven meter 
hoog en ruim twee meter breed. 

Het eerste stelt Plato voor, zijn spiritualistische levens
beschouwing met opgeheven hand verklarend aan een leer
ling te midden van een tuin met bloemen, terwijl op den 
achtergrond het Parthenon tegen de helder blauwe lucht 
zich afteekent. Het tweede paneel, de Scheikunde, wekt nog 
meer bewondering. Het geeft een toovergodin te zien, die 
met haar gouden staf geheimzinnige lijnen beschrijft te 
midden van drie oplettende kindergestalten. Haar gulden 
lokken maken wonderschoon effekt tegen den zachtblauwen 
achtergrond. De drie kinderen zijn gegroepeerd om een vuur, 
waarbij het eene is nedergeknield, terwijl de beide anderen 
overeind staan. Deze compositie is uiterst gelukkig en maakt 
een bekoorlijken indruk. 

De Natuurkunde wordt afgebeeld in haar laatste uit
komst, de electriciteit. Twee zwevende vrouwenfiguren boven 
een afgrond doen haar vingeren glijden langs gespannen 
metaaldraden. De eene is donker gekleed, de andere is meer 
verlicht, de slechte en goede tijding neven elkaar gaande. 

— In de Wiener Morgen Presse, komen eenige mededee
lingen voor omtreut een archaeologisch genootschap te Athene, 
dat tot nu toe vrij obscuur bleef, en eerst in den aller-
laatsten tijd iets van zich laat hooren : die Gesel/schaftfür 
chrislliche Archeologie. 

Bij al de helleensch-klassieke schatten die in Athene 
werden gevonden, bekommerde men zich in het geheel niet 
om de Christelijke kunst (byzantijnsche architectuur, kerk-
schilderingen en vaatwerken) die hier te vinden was, ja zoo 
barbaarsch werd met die overblijfselen omgesprongen dat 
men in 1840 een kathedraal bouwde uit de overblijfselen 
van ruim vijftig expresselijk hiertoe neergehaalde byzantijn
sche kerken. 

Alleen een Russisch archimandriet en Mommsen, die het 
„Athenae Christianae" schreef, hebben zich met deze kunst 
bemoeid. 

Eerst in 1885 werd van Fransche zijde met Duitsche 
hulp de Société de ^archéologie Chrétienne opgericht maar 
deze was zoo arm, dat zij volgens haar eigen jaarberichten 
Sans domicile was en de gevonden schatten in particuliere 
huizen moest bergen. Eerst na 9 jaar kwam er ondersteuning 
en nu bezit zij ten minste een museum, archief, bibliotheek 
en aankoop-fonds eu begint langzamerhand eeu Christelijk 
kunst-historisch en srchaeologisch millieu te worden zoonis 
men dit in Rome heeft. Zij is in het bezit van veel schoon 
byzantijnsch vaatwerk en priesterkleedij. 

R E D A C T I ! 

JOS. T H . J 

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

C U I J P E R S E N C . W. N1JHOFI'. 
B I J D R A G E N V O O R H E L ' B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 

H G J A N S E N V A N E E G H E N S T R A A T N». 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

V A N D E R E N D T * . Z O O N M A A S S L U I S . 
VOORWAARDEN VAN HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH GEDEELTE WORDT ^ ^ ^ ^ _ „ ? ^ ^ * ^ ' ' 5 i ^ ^ ^ R i f " 
DEN A A N A L L E L E D E N VAN HEI' GENOOTSCHAP D E J A A R L 1 J K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N / ! ~ ~ 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N » 
„ BUITENLEDEN E N ASPIRANT LEDEN " 7.oO 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

1°. De heer W . v. Boven in de 1040ste gewone ver
gadering tot bestuurslid verkozen, heeft deze benoeming aan
vaard en zal de functie van 2en secretaris vervullen. 

2°. Als buitenlid van het Genootschap zijn toegetreden : 
de heer H . J . Krijthe te Oldehove, 
„ „ D. Stam Mzn. te Wormerveer. 
3°. Op de schetsprijsvraag voor een „Ontwerp eener ver

siering in tegels," is bekroond de heer Joh. Kromhout te 
Amsterdam. 

Op die voor een „Ontwerp eener beëindiging van een 
vijfgaatsschoorsteen," de heer J . Teppema te Haarlem. 

4°. In het Genootschapslocaal zijn van af Zaterdagavond 
26 Sept. een zoo volledig mogelijke verzameling situaties, 
plannen, gevels cn doorsneden tentoongesteld van ontwerpen 
en emplacementen, die in den loop der Amsterdamsche 
beurskwestie zijn gepubliceerd. 

Namens het Bestuur, 
De Isle Secretaris, 

A. H . ZINSMEISTER. 

„ARCHITECTURA E T AMICITIA." 
1040STE GEWONE VERGADERING VAN 

23 SEPTEMBER 1896. 

De vergadering werd geopend door den vice-voorzitter, 
den heer M . de Jongh, waarna de notulen der vorige bij
eenkomst werden voorgelezen en goedgekeurd. 

Hierna verkreeg de heer J . L . M. Lauwcriks het woord 
tot het houden zijner bijdrage getiteld „Egypte." Spreker 
begon een opsomming te geven van feiten, die bewijzen 
dat wij heden geen begrip hebben voor monumentaliteit, 
de grootheid der Egyptische monumenten is niet alleen 
buiten ouze macht, maar gaat ook boven ons begrip, — 
waarna hij een beschouwing gaf van het land en het volk, 
met zijn zeden eu gewoontcu. — Het land werd oudtijds 

verdeeld in Opper- en Beueden-Egypte, elk deel werd ge
symboliseerd in de faro's lotus, papyros enz. 

Aan de muts, die een koning droeg, kon men alzoo zien, 
over welk deel, of wel of hij over beide deelen regeerde. 
Ook hadden de Egyptenaren hunne pantakels of algemeene 
symbolen, zoo komt het kruissyrnbool op de oudste monu
menten voor. De priesterkasten waren altijd de voornaamste, 
de Egyptische priesters kenden niet alleen de wetten, maar 
ook hun ontstaan, zij waren geëerd en geacht door het 
volk als een vertegenwoordiger van de Godheid. 

De koning werd uit de priester- of krijgerskaste gekozen ; 
hij behoorde der natie en niet de natie hem. 

De doodeboeken, die elke doode meekreeg, legden getui
genis af vnn hunne goedheid. 

De Egyptenaren waren vooral meesters in kleur, zij 
maakten reeds glasmozaïek en waren bedreven in de muziek, 
hunne meetbare maten waren ontleend aan de maten van 
het zonnestelsel, zij kenden het 10 en 12 tallig stelsel en 
onderscheidden evenals wij vier rassen, het zwarte, roode, 
gele en blanke ras. 

ln al hunne monumenten is de piramidale vorm te 
herkennen, en deze monumenten toonen eene groote ver
wantschap, zij wijzen op een algemeenen grondslag, die 
men de kennis der waarheid zou kunnen noemen. 

Spr. wees er verder op, dat alle groote mannen naar 
Egypte gingen, om zich in hunne mysteriën in te wijden, 
en sloot zijne interessante bijdrage, die vergezeld ging van 
circulatie van een aantal fotografieën en eigenhandig ge
maakte schetsen van den spreker cn den heer de Bazel, 
door een vergelijking te geven der kunsten, waarbij men 
ziet, dat de oude tempels van Griekenland het moeten 
afleggen bij de Egyptische monumenten, dat de Romeinsche 
het bij dc Grieksche en de monumenten der Italiaansche 
renaissance het weder bij de Romeinsche monumenten 
moeten afleggen, terwijl onze hedendaagsche gebouwen zelfs 
voor den paleisbouw van Italië moeten onderdoen. 

De vice-voorzitter bracht den heer Lauwcriks dank voor 
zijne bijdrage, waarna de heer Jos. Cuypers den spreker 
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vroeg, of bij ook een vervolg op deze lezing wilde houden, 
waarin de ornamentiek en de wijze van constructie hunner 
monumenten kou gegeven worden. De spreker was zoo 
welwillend, dit toe te zeggen en stond tevens op verzoek 
zijn bijdrage ter opname in het orgaan af, terwijl hij voorts 
beloofde de volgende vergadering deze collectie fotografieën 
en schetsten met meerdere uitgebreid als kunstbeschouwing 
te zullen geven. 

Nadat de heer W. Kromhout het presidium had over
genomen, volgde punt c der agenda : 

Verkiezing van twee bestuursleden. 
Hij deelde mede dat op verzoek en aandringen van het 

Bestuur, de heer Zinsmeister van zijn besluit was terugge 
gekomen en voorloopig nog zijne functie zou blijven vervullen. 
De verkiezing van ééu bestuurslid had tot resultaat, dat 
bij eindstemming de heer W. van Boven met groote meer
derheid van stemmen werd gekozen. Genoemde heer ter 
vergadering aanwezig aanvaardde deze benoeming. 

De uitslag der schetsprijsvragen was, dat de heer Joh. 
Kromhout bekroond is voor zijn „ontwerp eener versiering 
in tegels," terwijl de heer J . Teppema de bekroning verwierf 
voor zijn „ontwerp eener beëindiging van een vijfgaatsschoor-
steen." 

De heeren de Bazel, van Boven, Cuypers, Lauweriks, 
Nijhoff en Lainbeek werden door de vergadering aangewezen 
om met het Bestuur de Jury voor de groote 'prijsvragen 
te kiezen. 

Ten slotte kwam in behandeling eeu ingekomen schrijven 
van den heer F . H. Boersma, betreffende subsidieering van 
van het tijdschrift voor vercieringskunsl. 

De voorzitter leest dezen brief voor, waarin de heer 
Boersma zegt, dat bezwaarlijk andere subsidie kan geaccepteerd 
worden dan door het nemen van eeu prachtexemplaar van 
het tijdschrift ïv f 100, terwijl in de 1024e gewone 
vergaderiug vau 9 Oct. '95, na eenige discussie door de 
vergadering de wenschelijkheid werd geuit, een subsidie zij 
het ook op bescheiden voet toe te staan, terwijl het vast-
stelleu van het bedrag aan het Bestuur werd overgelaten. 

De voorzitter stelde alzoo voor geen subsidie te verleenen, 
omdat het de kas te veel zou bezwaren, daar de op de 
vorige vergadering toegestane subsidie ook gebracht moet 
worden op de begrootiug van 1897 

De heer Lauweriks wilde, dat het Bestuur den heer 
Boersma een voorstel deed of eet subsidie die rekening hield 
met de draagkracht der vereeniging kon geaccepteerd worden. 

De heer van Boven vindt dat men met subsidieeren niet 
te ver moet gaan, daar bij tentoonstellingen men altijd zelf 
om bijdragen moet aankloppen bij de leden. 

Ten slotte werd het voorstel-Cuypers om twee exemplaren 
van het lij 'schrift voor het Genootschap aan te schaffen, 
waarvan er dau een in de portefeuille kan circuleeren, aau-
genomen, waardoor men dan toch in anderen vorm een 
kleine subsidie verleent. 

Hierna werd de vergadering gesloten. 
De Isle Secretaris, 

A. H . ZINSMEISTER. 

BEURSBOUW. 

| E Amsterdamsche gemeenteraad zal binnenkort 
te beslissen hebben over een nieuw beursplan 
of, beter gezegd, over een oud beursplan in 
een nieuw kleed. 

Men zal zich herinneren dat na de ver
werping door de Tweede Kamer van de onteigeningswet, 
waarbij voor de uitvoering van het zoogenaamde plan-Werker 
eene commissie uit den Raad benoemd werd, die in opdracht 
had te onderzoeken of de bestaande beurs kon worden ver
bouwd en vergroot; de uitslag van dit onderzoek was niet 
gunstig, althans de commissie achtte de zeer hooge kosten 

die zoodanige verbouwing zou vorderen, onevenredig aan 
hetgeen er door verkregen werd, en zij besloot ten slotte, 
waarschijnlijk om haar mandaat uiet met een negatief resul
taat te besluiten, den Raad een nieuw beursplan aan te 
bieden. Aan den architect H. F . Berlage Nz. werd opge
dragen het ontwerpen van een beursgebouw op het bekende 
trapesium-vormige terrein en het is dit ontwerp, met 
de financieele operatiën die het voor uitvoering en exploi
tatie noodig maakt, waarover de Raad zich eerstdaags zal 
hebben uit te spreken. 

Wie bekend is met de vroegere phasen van de beurs-
geschiedenis, zal zich herinneren dat vooral de vorm en de 
ligging van het emplacement indertijd stof tot kritiek ople
verden, ja dat het in de eerste plaats deze minder gunstige 
terreinsgesteldheid was, die den Raad herhaaldelijk ziju veto 
over beursbouw te dier plaatse deed uitspreken. Zijn dan 
nu, zoo zal men natuurlijk vragen, de bezwaren van toen 
eensklaps opgeheven ? of is men, het jarenlange geharrewar 
moede, eindelijk maar besloten om, conté que coute de 
quaestie tot een of andere oplossing te brengen ? Men zou 
geneigd zijn het laatste te gaan aannemen, als men de 
betrekkelijk geringe belaugstelling van heden vergelijkt bij 
de heftige polemieken, die vooral in de jaren '84 en '87 
in zake de beursquaeslie de wereld en vooral de bouwkun
dige wereld in beroering brachten. 

De terreiuquaestie is echter nog precies dezelfde als 
vóór tien jaren en uit een adres dezer dagen door 
Damrak bewoners aan den gemeenteraad gericht, kan men 
zien dat de bezwaren die vroeger geopperd werden, ook 
thans nog bij velen van kracht ziju. 

Bedoeld adres luidt als volgt : 

Ondergeteekenden, alle ingezetenen van Amsterdam, geven met versckul-
digden eerbied te kennen : 

dat zij met teleurstelling hebben kennis genomen van het plan tot stichting 
van een nieuwe Beurs op het, ook door Uwen Raad, afgekeurde terrein ; 

met teleurstelling, omdat zij gehoopt hadden dat tevens afdoende zou 
worden verbeterd de toestand van het Damrak met zijn onwelrickenden 
moddervijver, te smalle kade, te nauwen doorgang der Nieuwe Brug cn on-
oogelijke Warraoesttraat-achtergevels ; 

dat zij betreuren de stichting van een groot gebouw midden op het Damrak, 
waardoor het tot stand komen van een brecden cn frauien toegangsweg van 
het Centraal station naar den Dam voorgoed onmogelijk wordt; 

dat zij eveneens betreuren den aanleg van een smalle cn doodsche straat 
achter het Beursgebouw, die door situatie cn karakter al spoedig gelegenheid 
zal geven tot velerlei ongerechtigheden; 

dat zij, waar het geldt cn een definitieve wijziging van dit stadsdeel, èn 
een uitgaaf van 11,850,000, gaarne met belangstelling kennis zullen nemen 
van het ontwerp, dat tot zulk eene oplossing aanleiding zal moeten geven ; 

redenen, waarom ondergeteekenden zich veroorloven, u tc verzoeken, vóór 
in deze kwestie een verder besluit genomen wordt Me by het ontwerp be-
hoorende teckeuingen voor belangstellenden ter bezichtiging te stellen, evenals 
dit vroeger geschiedde met de ingekomen antwoorden op de internationale 
prijsvraag. 

Hetwelk doende, enz. 
(«. f.) H . WAltNDORFF 

AMBT., Sept. '98. EN VEI.E ANDEREN. 

Het is vooral om deu laatsten zin in dit. adres dat we 
het hier overdrukken, want o. i. behoort dit verzoek om 
tijdige publiciteit vau het ontwerp ïpet kracht tc worden 
ondersteund en wij betreuren het dat niemand van de raads
leden ook maar één woord over het billijke van dit verzoek 
gerept heeft, zoodat het adres werd ter zijde gelegd om te 
worden behandeld bij de voordracht, dus, zooals het Handels
blad terecht opmerkt, . . . . als het te laat is! 

Het komt ons voor dat die wijze van behandeling van 
een zaak van zoo bij uitstek publiek belang bedenkelijk 
mag heeteu eu zeker niet gemotiveerd mag worden door de 
vrees vooor een herhaling van al de weeën van vroegere 
openbare bespreking van bouwplannen, zooals iu de Telegraaf 
wordt vermoed. 

Wat toch hebben die weeën gebaard ? 
1°. een herhaalde ongeschiktverklaring van het Damrak-

emplacement, 2e. een afkeuring van het fameuze gemeente
plan van 1887 en 3°. het aannemen van het plan-Werker, 
dat onuitgevoerd is moeten blijven, omdat de volksvertegen

woordiging niet kon toestemmen in onteigening voor dit 
doel. 

Wij zien niet in, in welk opzicht de publieke belangstelling 
aan het beursvraagsluk heeft geschaad, wij gelooven nog 
dat de verwerping van het gemeente-ontwerp in '87, dat 
wel te zien is geweest, een wijs besluit was, daargelaten 
in hoeverre de publieke opinie daaraan schuld heeft, doch 
in elk geval mogen we niet van den Raad onderstellen, dat 
zijn leden zich door ondoordachte oordeelvellingen van de 
pers of van het publiek op een dwaalspoor zullen laten 
brengen. 

Een publieke zaak mag en moet publiek behandeld worden ; 
behalve de 39 raadsleden zullen er in de hoofdstad nog 
velen gevonden worden, wien het vraagstuk om verschillende 
redenen belang inboezemt en wier oordeel minst genomen 
gehoord mag worden; aan den Raad blijft toch ten slotte 
de beslissing. Het besluit, dat genomen staat te worden, 
handelt niet alleen over een geschikt of fraai beursgebouw, 
doch bepaalt ook de fisionomie van een voornaam stads
gedeelte en van een der hoofdtoegangswegen tot het centrum 
der stad voor een lange toekomst; en het is vooral dit 
gewichtige deel van de quaestie waarin, dunkt ons, de publieke 
opinie behoort gekend te worden. Hopen wij daarom dat 
alsnog aan het verzoek om ruime publiciteit en gelegenheid 
tot gedachtenwisseling van allen, die de zaak om een of 
andere reden interesseert, zal worden voldaan. 

ONDERHOUDINGEN O V E R 
DE BOUWKUNST, DOOR 
V I O L L E T - L E - D U C . 

(Vervolg van bladz. 152.) 

BN de bouwkundige school, die wij in Frankrijk 
bezitten, worden feitelijk geeue bouwkundige lessen 
gegeven, of ten minste als dit onderwerp aangeraakt 
wordt.bepaalt men zich tot het bespreken van eenige 
algemeene denkbeelden in betrekking tot het een 

of ander tijdperk dier kunst, 't Practische en nuttigste 
gedeelte wordt geheel verwaarloosd: nooit is er sprake 
van 't samenstellen van een werkplaats, van 't leiden van 
een werk; nooit wordt de geschiedenis der Fransche be
schaving aangeraakt of worden er vergelijkingen gemaakt 
tusschen de verschillende architecturen groepsgewijze ver
deeld, of wordt hun betrekking tot die beschaving uit
gelegd, noch hun ontwikkeling eu verval en de oorzaken 
die daartoe geleid hebben ; er wordt niet geleerd de onkosten 
te beperken door op de verschillende plaatsen de juiste 
materialen te gebruiken, huu eigenschappen en de vormen, 
die zij het geschiktst kunnen aannemen, worden niet onder
wezen ; ook niet de wijze van een ontwerp uit te leggen 
of zijn denkbeelden schriftelijk weer te geven en ze met 
duidelijke redenen te verdedigen en uiteen te zetten; — 
nimmer worden de groote beginselen voorgehouden, die de 
werkzame geesten ontwikkelen en hun helpen nieuwe vormen 
weer te geven. 

De architectuur is voornamelijk een kunst van berede-
neering, daarom is 't noodzakelijk voor de liefhebbers die 
hun smaak op dit gebied willen vormen, met artisten in 
aanraking te komen, 't Is een allereerste vereischte, dat 
de architect in staat zij uit te leggen, welke reden hem deze 
of gene richting doet volgen. Maar om zijne werken te 
kunnen verdedigen, moeten deze verdedigbaar zijn, en hoe 
zou men dat kunnen verwachten van artisten, die men van 
af hunne jeugd vormen heeft doen teekenen zonder hun er 
ooit de beteekenis of de reden van uit te leggen ? Wat kan 
men antwoorden, als degene voor wien men een huis of 
kasteel bouwt dezen of genen gevel verwerpt, als men zichzelf 
geen rekenschap kan geven, waarom men aan dezen de voor
keur heeft gegeven boven een anderen ? Trouwens alle gevoel 

van onafhankelijkheid heeft men leeren onderdrukken onder 
't academisch bestuur der school. Als de eerste burger de 
beste, voor wien men een outwerp maakt, gezegd heeft dat 
hij die „dingen" uiet hebben wil, heeft men niets te ant
woorden ; immers men weet zelf niet, waarom die „dingen" 
daar zijn. 

Langzamerhand is de liefhebber gewend geraakt aan die 
sprakelooze onderdanigheid van den kunstenaar en in plaats 
van te rade te gaan, dwingt hij zijne min of meer fantas
tische denkbeelden op, overtuigd van de juistheid en zuiver
heid van zijnen smaak. Daar de architect een solied en 
rationeel onderwijs miste, heeft de liefhebber, toen hij met 
hem in aanraking kwam, zijn smaak niet kunnen vormen, 
en 't gemis aan liefhebbers met kennis en smaak, is oorzaak 
dat de architect die zijne persoonlijkheid wil trachten te 
behouden, onmiddellijk op zijn plaats van onderdanigheid en 
afhankelijkheid wordt teruggezet. Alle steunpunt missende, 
raken wij hoe langer hoe meer op het dwaalspoor. 

Zelfs als de bouwkundige school (') in Frankrijk gelijken 
tred had gehouden met de dagelijksche vorderingen en in 
staat zou zijn aan de menigvuldige behoeften van onzen tijd 
te voldoen, zou zij toch wegens de beginselen van 
hare regeling een soort van academisch gymnasium zijn, 
waar eenige uitverkorenen tot hooge betrekkingen kunnen 
komen, terwijl 't grootst gedeelte der studenten, na tien jaren 
lang onmogelijke en onbeschrijfelijke gebouwen te hebben 
ontworpen, geen ander vooruitzicht heeft dan eene plaats 
in de proviucie, of door zich op eigen voet te vestigen en 
particuliere zaken onder persoonlijke verantwoordelijkheid 
aan te nemen. Voor dien laatsten werkkring zijn zij feitelijk 
ongeschikt, want de voornaamste vruchten die zij trekken 
van al die opleidingsjaren, in de school doorgebracht, kunnen 
in eenige regelen opgesomd worden : weinig practische ideeën 
met veel vooroordeel, geenerlei kennis der materialen van 
ons laud en van de wijze om ze te gebruiken, de minachting 
der onwetendheid voor die kunsten, welke uit de school ver
bannen zijn, volstrekt geen begrip omtrent de regeling en 
de administratie van een bouwwerk, hoegenaamd geen methode 
en de zonderlinge hebbelijkheid van monumenten te willen 
maken, daar waar slechts solide doelmatige bouwwerken 
vereischt worden, 't Is dus zeer begrijpelijk dat degenen, 
die niet het geluk hebben gehad een prix de Rome te 
behalen, terugschrikken bij het denkbeeld hunne functiën 
als architect ver van de hoofdstad uit te oefenen ; zij blij veu 
liever in Parijs in een raiddel matigen post, waar hunne ver
antwoordelijkheid niet in het spel is, dau hun loopbaan als 
provinciaal bouwmeester zonder de minste practische onder-
vindiug te beginnen. Vandaar dat er in Parijs zulk een 
overvloed van artisten is, terwijl men er in de provincie 
zooveel behoefte aan heeft. 

Een bouwkundige school behoort niet slechts de beginselen 
der architectuur te onderwijzen, maar ook bij de jongelieden 
die zich aan die kunst willen wijden, het gevoel van per
soonlijke verantwoordelijkheid te ontwikkelen en een gegronde 
kennis te bevorderen van al de ambachten, waar de houw
kunst noodzakelijk mede in aanraking komt. Men zou zeggen 
dat 't onderwijs der bouwkunst een hooger doel moet hebben 
dan ieder jaar in September écn architect officieel bekwaam 
te verklaren, en dat het van meer nut zou zijn, 't onderwijs 
en 't gevoel der plichten, die de loopbaan van architect 
oplegt met de juiste kennis der belangen, die behartigd 
moeten worden, zonder aan de waardigheid der kunst te 
kort te doen, te verspreiden ouder de jonge lieden, die in 
staat zijn diensten aan huu land en aan particulieren te 
bewijzen. 

Wat zou men zeggen van een militaire school, die slechts 
maarschalken zou weten te vormen en de opleiding der 
luitenants en kapiteins aan 't toeval overliet? 

(•) Hier wordt bedoeld de «Eoole des Beaux Arts." RED. 
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Indien de wensch om voor onzen tijd een eigen archi
tectuur te bezitten in ernst gemeend is, moet 't eenig 
doelmatig middel aangewend worden, nl. 'I vormen van 
architecten, d. w. z. van menschen die door hunne uitge
breide kennis in staat zijn hunne onafhankelijkheid te 
handhaven, waarbij de particulieren en de staat zoowel als 
de kunst hun voordeel zouden vinden. Als 't erkend moet 
worden, dat de school (') niet bij machte is of zal zijn, ooit, 
in onze tegenwoordige maatschappij zulke mannen te vormen 
en dat op 't gebied van kunst de persoonlijke vraagstukken 
steeds voor die van principieeleu aard of van algemeen 
belang moeten gaan, zou het beter zijn, die inrichting te 
sluiten en aan particulieren de zorg over te laten, archi
tecten te vormen, die in een groot land noodzakelijk zijn. 
Die maatregel zou. ten minste 't voordeel hebben, het publiek 
zijn illusiën te ontnemen, eene algeheele vrijheid aan 't 
onderwijs te laten, geen officieelen steun te geven aan 
middelmatig begaafde menschen en een ieder zijn initiatief 
en verantwoordelijkheid te lateu, in de keuze zijner studies. 

X a den werkelijken toestand van den architect in de 
XIX eeuw bij wijze van voorwoord te hebben uiteengezet, 
behoort men na te gaan vau welken aard en hoe verreikend 
de kennis van een hedendaagschen bouwmeester behoort te 
zijn. Die kennis kan in twee deelen verdeeld werden: 
't theoretisch eu 't zuiver practisch gedeelte. Nog geen eeuw 
geleden was die theoretische kennis zeer beperkt, maar door 
de oudheidkundige werken en de ontdekkingen die er uit 
zijn voortgevloeid, heeft zij zich oneindig uitgebreid. Wij 
zouden hier die ontdekkingen niet bespreken als zij slechts 
dienden om de nieuwsgierigheid te voldoen, maar op de 
ontleedkundige wijze behandeld, die aan ons tijdperk eigen 
is, hebben zij noodzakelijk een zeer sterken invloed op de 
kunst en voornamelijk op de bouwkunst uitgeoefend. Niemand 
zal betwijfelen, dat ieder werk van den bouwmeester uitge
strekte meetkundige kennis tot gronslag heeft en de studie 
der archeologie levert ons 't bewijs van de toepassing der 
meetkunde in verschillende, oogenschijnlijk zeer uiteen-
loopende stijlen der bouwkunst. Die studie leert ons in hoe 
verre de verschillende stijlen overeenkomen, hoe zij uit 
dezellde beginselen voortvloeien of liever hoe de bouwkunst 
der volken, die tot de wereldgeschiedenis behooren, slechts 
afwisselende gedaanteverwisselingen zijn, van één domineerend 
beginsel. 

(') „Ecole des Beaux Arts." 

(Wordt vervolgd.) 

BIJ D E P L A A T . 

|K hofstede //Slotzicht," gelegen onder Haar-
zuylens aan den Temater weg, aan den voet 
van de groote laan naar het kasteel van 
Bn. van Zuylen van Nijevelt, werd in 1896 
gebouwd en voltooid. 

De tegenwoordige bewoners en hunne voorzaten bewoonden 
de voormalige hofstede Slotzicht, welbekend aan bezoekers 
van de zoo schilderachtige ruïue van het thans gerestau
reerde kasteel. Door de uitbreiding van den aanleg werd 
de oude hofstede geheel in den aanleg opgenomen en tot 
het stichten van eene nieuwe hofstede overgegaan. 

De bouw werd in den aanvang van den zomer begonnen. 
De hofstede bevat ruimte voor dertig melkkoeien, 8 pinken, 
verder een stal voor twee paarden eu eeu boxsta). De deel 
is van gestampte klei, ruim 7 M . breed, en dient tot dorsch-
vloer. Voor lucht, licht en ventilatie is bijzonder gezorgd, 
zoodat het interieur van deze deel een frisch en prettig 
aanzien heeft. 

Voor, onder hetzelfde dak van de deel doorgetrokken, 
is het woonhuis voor het talrijk gezin van den landbouwer 

gebouwd en bevat behalve de woonvertrekken, ruime kelders 
met pekelbakken, kaaskamer, melkkamer, stook- en wasch-
kamer. 

De rijtuig- en wagenschuur en de varkenshokken bevinden 
zich afzonderlijk van het hoofdgebouw. 

De tweede illustratie geeft eene afbeelding van eene 
dorpsherberg, gelegen in het nieuw aangelegde dorp Haar-
zuylens. 

Het bevat gelagkamer, vergaderkamer, kleine logeerkamer, 
woonkamer, keuken en waschkamer voor de bewoners, verder 
uitspanning en paardenstal. 

B E R I C H T E N . 

— De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
heeft eene commissie ingesteld, ten einde hem van advies 
te dienen ter zake van het onderhoud en de eventueele 
herstelling van het Gerechtshof en de groote zaal op het 
Binnenhof te 's-Gravenhage. 

Deze commissie bestaat uit de heeren : C. Muysken, 
ingenieur-architect te Amsterdam, tevens voorzitter; F . J . 
Nieuwenhuis, architect-directeur der gemeentewerken te 
Utrecht; C. H. Peters, Rijksbouwmeester in het le district 
der landsgebouwen, en D. E . C. Knuttel, Rijksbouwmeester 
in het 2e district der landsgebouwen, tevens secretaris. 

Wij zien hieruit de wijze, waarop door 't Ministerie van 
Waterstaat de belangen van geschiedkundige monumenten 
worden behartigd. Het is tengevolge van het adres der Mij. 
tot Bevordering der Bouwkunst aan de He Kamer gericht 
en waartegen toen door 't Genootschap ,/Architectura" en 
vele anderen werd geprotesteerd, dat deze zaak aan het 
Ministerie van Waterstaat en niet aan dat van Binnenland-
sche Zaken werd in handen gegeven. Het ligt voor de hand 
dat hier o.a. ook heeft voorgezeten de wensch om een over
wicht van /-gediplomeerden" in de commissie te brengen. 
Maar weei de Polytechnische School dan zoo weinig liefde 
voor onze oud-Nederlandsche bouwwerken op te wekken, dat 
alleen de heer Nieuwenhuis als eeu ernstige zoeker en meer 
ontwikkeld bouwmeester tegenover middeleeuwsche werken 
te plaatsen is P 

Wij houden ons overtuigd, dat een deel dezer commissie 
met vrucht kon vervangen worden zelfs door jongere krach
ten, die beter bekend zijn met de taak die hier moet worden 
vervuld. 

— Door den Arasterdamschen gemeenteraad is aangenomen 
een voorstel van B. en W. om aan den gemeentelijken 
gezondheidsdienst op te dragen het hygiënisch toezicht op 
bebouwde erven enz. 

Naar aanleiding van dit besluit zal de gem. gezondheids
dienst, met het oog op het woningtoezicht, moeten worden 
uitgebreid en zullen worden aangesteld: een hoofdopzichter 
op een jaarwedde van ƒ 1500-2500 ; 6 opzichters op jaar
wedden van f 1200-1700 en een klerk op een jaarwedde 
van / 1200-1700. 

In dezelfde raadszitting is na lange debatten besloten om 
voortaan gemeente-gronden niet meer tot bouwterrein te 
verkoopen doch in erfpacht uit te geven tegen een jaar-
lijkschen canon van S1/* % der verkoopwaarde. 

— In het Amsterdamsche Gemeenteblad is opgenomen de 
voordracht van B. eu W. om het ontwerp-besluit tot bouw 
van een nieuwe koopmansbeurs, gelijk de commissie van 
advies voorstelt, met 's raads goedkeuring te bekrachtigen. 

Tevens is overgelegd het advies der commissie van bijstand 
in het beheer der P. W.. welke commissie zich met 6 
tegen 1 stem met het plan heeft vereenigd. Zij bestaat uit 
de heeren Treub, Van Lennep, D. Schut, Kuinders, Fabius 
en Serrurier. 
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U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T A. Z O O N M A A S S L U I S . 

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

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
H . G . J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N° . 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

MEÜEDEEL1NGEN V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

1°. De 1041e gewone vergadering zal gehouden worden 
in het Genootschapslokaal American-Hotel, Leidscheplein, 
op Woensdag 7 Oct. 1896, des avonds ten' 8 ure. 

Agenda: 

0. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Behandeling van een schrijven van den heer C. W . 

Nijhoff, betreffende benoeming van een afgevaardigde voor 
het genootschap in de commissie van de Maatschappij van 
Nijverheid tot het afleggen van proeven van bekwaamheid. 

c. Kunstbeschouwing van den heer J . L . M . Lauweriks, 
betreffende Egypte. 

2°. Tot juryleden voor de groote prijsvragen, zijnde 
een genootschapsgebouw, een dorpsstation en een bosch-
wachterswoning, ziju gekozen de heeren: H . P. Berlage 
Nzn., Jos. Cuypers en J . A. van Straaten, welke heeren 
die benoeming aanvaard hebben. 

De programma's dier prijsvragen zijn opgenomen in 
No. 25 van Architectura van 20 Juni 1.1. 

Namen* het Bestuur, 
De lete Secretarie, 

A. H . ZINSMEISTER. 

VOORWAARDEN V A N H E T L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH G E D E E L T E WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN A A N A L L E L E D E N V A N HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L I J K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N „ 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N ASPIRANT L E D E N * 7-50 

B E O O R D E E L I N G VA.N DE 
I N G E K O M E N ANTWOOR
D E N OP D E SCHETSPRIJS-
VRA.GEN N° . 7 E N 8. 

No. 8. Beëindiging van een vijfgaats-schoorsleen. 
Ingekomen zijn 3 antwoorden : 
1. Motto „Trekking." * 

2. Motto „Smook." 

3. „ ,1 2 3 4." 
De teekening ingezonden onder motto „Trekking" is met 

zorg geteekend maar als compositie erg onbeduidend uitge
vallen, daarbij zijn een paar ernstige fouten in de samen
stelling op te merken. 

le is de hardsteenen afdekking in plaa's van te zijn 
gekapt uit een stuk, samengesteld uit vier kleinere stukken, 
die met dokeu aan elkaar zijn verbonden. 

2e heeft de ontwerper zich niet afgevraagd, hoe de ronde 
terra-cotta potten op deze afdekking zullen wordeu bevestigd. 

3e zijn in de teekening van de kapconstructie de gor
dingen horizontaal en de daarop bevestigde dakbeschieting 
in dezelfde richting geplaatst; het was ook beter geweest, 
de zinken vergaarbakken onder in plaats tegen de goot aau 
te brengen, daardoor zou het niet noodig zijn, de afvoer
buizen om te buigen. 

Motto „Smook." De ontwerper heeft zich blijkbaar weinig 
moeite gegeven de eenvoudige vraag eenvoudig te beant
woorden en eenigszins na te denken over de uitvoerbaarheid 
van ziju teekenwerk; het bezien van de wijze, waarop bij 
zijn kapconstructie het spantbeen op de muurplaat neer
komt ; hoe de zware goot uit natuursteen bijna zonder 
ondersteuning aan den muur hangt; hoe de aan de kap 
geteekeude stukken natuursteen onderling, met de baksteen 
en met de schoorsteeupotten moeten wordeu verbonden, zullen 
hem spoedig overtuigen, dat een meer ernstige wijze van 
werken aanbeveling verdient. 

Motto „1 2 3 4" geeft in tegenstelling met de beide vorigen 
een vrij goede compositie te zien, vooral het boveneinde is 
zeer geslaagd, 't Zou echter wel uit vier in plaats van uit 
acht stukken steen te makeu zijn. In de teekening van de 
schuinekant afdeksteeneu heeft de ontwerper zich weinig 
druk gemaakt met het plaatsen van de voegen; de versie
ring van zwarte koppen is eveneens minder gelukkig. 
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7. Ontwerp eener versiering in tegels. 

Het eenige ontwerp, dat op deze rraag is ingekomen, is 
volgens het oordeel der jury vau zoodanige verdienste, dat 
zij daaraan ondauks verschillende gebreken de uitgeloofde 
bekroning toekent. 

Inplaats van volgens het programma, dat voorschrijft: 
„De wand 6 X 4.50 M. met in het midden een opening 
groot 2.40 X 2.40 M. en daarboven in de versiering iets 
opgenomen, dat de eetzaal karakteriseert," te werk te gaan, 
heeft de ontwerper in het midden vau de te versieren wand 
een gewone kleine deur geplaatst met aan weerszijden en 
daarboven glasramen. Om welke reden hij op die manier 
zijn taak heeft opgevat, is niet recht duidelijk; mogelijk 
wel terwille van de boven de deur geteekende enorme potten 
en schotels, die hier vooral misplaatst zijn, omdat ze staande 
op een getimmerte dat + 0.60 M. voor den wand uitsteekt, 
bijna het plafond raken ; daarbij is het verkeerd, aldus zulke 
zaken in de versieringscompositie te teekenen, omdat ze iu 
werkelijkheid nooit iu dien toestand gezien worden. 

De tegelveldeu aan weerszijden van de deur aangebracht 
zijn op zich zelf beschouwd zeer verdienstelijk, liet pro
gramma vraagt, dat de gehee'e oppervlakte na aftrek van 
de deuropening met tegels moet worden bezet, die als resul
taat, eeu op geometrischen grondslag berustend patroon moet 
vcrtoonen. Wijl nu de geometrische lijnen, waarop deze tegel
versiering geteekend is, nïet zijn outstaau uit die welke de 
overige indeeling van den wand bepalen en in dit geval 
daarmede ook geeu verband houden, wordt de harmonie 
gemist in de compositie van de verschillende deelen in 
verhouding tot elkaar. 

Zoo verdienstelijk als in vele opzichten de opvatting en 
vinding van het ornament is, zoo weinig begrepen is de 
teekening ; hout, g'as, schilderwerk, tegels, alles is op dezelfde 
manier met zwarte inktlijnen en een waterig kleurtje be
handeld, nergens is het karakter der behandelde stof uit
gedrukt. 

Bij de ensemble teekening is ter toelichting een detail 
van eenige tegels op ware grootte gevoegd, die wat ontwerp 
en teekening betreft, de verwachting wel eeuigszins be
schaamt ; slordig en weinig doordacht ontworpen en onooge-
lijk van kleur geteekend; een studie in betere richting en 
vooral een steeds zich rekenschap geven van het praktische 
resultaat zijn hier ten zeerste aanbevolen. 

W. KROMHOUT Cz. 
H. G. JANSEN. 
K. D E BAZEL. 

AMSTERDAM, 29 September 1896. 

ONDERHOUDINGEN OVER 

D E BOUWKUNST, DOOR 

V I O L L E T - L E - D U C . 

(Vervolg van bladz. 158.) 

\K architect moet, niet alleen een uitgebreide 
kennis de meetkunde hebben maar nog zoo
veel gemak in 't behandelen der perspectief, 
dat hij een ontwerp in zijn geheel en in 
al zijne onderdeelen onder al hun verschil

lende aanzichten kan teekenen. Hij moet met de perspec
tief als practische wetenschap 7,66 bekend zijn, dat wanneer 
hij zijn grondplan teekeut, hij reeds in staat zij in gedachte 
te zien, welk effect verkregen zal worden door de voorsprongen, 
de grondligging, de dikte der muren, de helling van de 
daken enz. De architecten van vroeger tijden maakten na 
hun plattegrondteekening onmiddellijk perspectiefteekeningen 
en zoodoende hebben zij zich menige teleurstelling bespaard. 
Even nuttig als de toepassing der perspectief is die der 

schaduwen ; niet der conventionneele schaduwen door 't ge
bruik aangenomen, maar der werkelijke schaduw door 't 
zonlicht veroorzaakt op de plaats, waar het gebouw opgericht 
zal worden. De ouden, de artisten der middeleeuwen en der 
Renaissance hielden zich wel degelijk met die beschouwingen 
op; 't is eerst in onze dagen dat men architecten vindt die 
een gevel, naar het Noorden gericht, overladen met fijne, 
weinig uitstekende versieringen, die slechts dienen om geld 
en tijd te verspillen, want 't zonlicht dat de lijnen moet 
versterken en doen uitkomen, zal er wegens de ligging nooit 
op kunnen schijnen. De artisten in de middeleeuwen wisten 
evengoed als de Grieken partij te trekken van het lichteffect; 
met hoeveel fijnheid en smaak wisten zij 't uitsteken der 
profiels en de reliefs van 't beeldhouwwerk, naar de richting 
van het licht, te plaatsen ! Men moet bekennen, dat thans 
die fijne onderdeelen weinig begrepen worden. Als iemand, 
die een huis laat bouwen, naar het Noorden gericht, ge-
trollen door 't aangrijpende effect van een gevel op 
het Zuiden liggend, dienzelfden gevel aan zijn huis wenscht 
te zien, zal geen architect hem zeggen dat wegens 't verschil 
van ligging 't zelfde ell'ect niet verkregen kan worden — en 
de gevel voltooid zijnde, is de liefhebber verwonderd een 
eentonige grijze massa te zien, in plaats van het glinsterend 
licht- en schaduwspel, dat hem bekoord had. Als hij dan 
beweert, dat dc bouwmeester onhandig is kan men hem 
niet geheel ongelijk geven. 

't Is niet voldoende voor een architect te teekenen en 
zijne schetsen te bewaren. Het is voorzeker een uitstekend 
werk, als hij een gebouw, dat hem bevalt, nateekent eu 
nauwkeurig opneemt, maar hij moet ook rekening houden 
met de omstandigheden, die den aard der bekoorlijkheid hebben 
veroorzaakt, want een gebouw dat zeer mooi is op een heuvel, 
met boomen of lage woningen omringd en op een zekere 
wijze aan het zonlicht blootgesteld, zal op een vlakte, door 
hooge gebouwen omgeven en in eene andere richting liggend, 
een zeer verschillenden aanblik leveren. De Grieksche tempels 
en de kerken der middeleeuwen moesten in een zekere 
richting gebouwd worden; hoewel dit uit eeu godsdienstig 
oogpunt geschiedde, moet men bekennen, dat de artisten er 
grootelijks hun baat bij vonden. 

De beschouwing der ligging en der schaal is nog vau 
grooter gewicht als 't de verhoudingen geldt. De publieke 
gebouwen in de oudheid waren iu vergelijking met de wo
ningen betrekkelijk groot, daarenboven stoudeu zij nooit 
alleen, maar omringd door bijhoorende gebouwen, waardoor 
hunne afmetingen beter uitkwamen. Evenzoo was het in 
steden gedurende de middeleeuwen gesteld; de woningen 
waren klein, zoodat de gebouwen tot een godsdienstig of 
burgerlijk doeleinde bestemd, betrekkelijk van groot belang 
werden. In zulke gunstige omstandigheden hield het als 
't ware alleenheerschende gebouw, zijne eigene proportiën, 
waarvan de harmonie door geen mededingende omgeving 
werd verbroken. In onze groote steden wordt op die omstan
digheden niet gelet. Als men de noodzakelijkheid bemerkt 
om 't een of ander gebouw op te richten, wordt een terreiu 
gezocht, dat aan alle kanten door huizen van gelijkmatige 
hoogte omringd wordt, waarna de architect bedenkt dat een 
gevel in den geest van 't mooie paleis van t t t goed zou 
voldoen. Toch zijn de eischen zeer verschillend : het paleis 
van t t t is 20 meter lang, 't nieuwe gebouw zal een lengte 
van 40 meter moeten hebben ; 't paleis staat op een klein 
plein en is omgeven door lage, gewelfde zuilengangen met 
een enkele verdieping verhoogd, terwijl men hier moet bouwen 
op een kaai of boulevard van 30 meter breed; de openingen zijn 
van 1,50 meter, hier zullen zij noodig 3 meter moeten be
reiken. Niettegenstaande al deze moeielijkheden worden de 
schetsen te voorschijn gehaald en met behulp daarvan 
moet de „inspiratie" worden opgewekt, een aanvang nemen 
d. w. z. dat 't voorbeeld, zoo mooi op zijue oorspronkelijke 
plaats geradbraakt • wordt, totdat 't kant noch wal raakt. 
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't Teekenen en verzamelen van voorbeelden moet dienen om 
den "eest te verrijken en daarin te prenten de middelen, 
door de meesters gebruikt om op een zekere plaats en onder 
bijzondere omstandigheden, een zeker effect te verkrijgen eu 
niet om op min of meer samenhangende wijze bij elkander 
bevoegd te worden. Men kent alles wat gezegd en geschre
ven is geworden sinds Vetruvius en misschien voor hem, 
omtrent de verhoudingen vau de architectuur. 

Al die bladzijden kunnen hierin worden samengevat, dat 
de proportiën, die men in de oudheid schoon vond, thans 
no» als zoodanig beschouwd kunnen worden. Waar om elk 
misverstand te vermijden, behoort hier eerst aangeduid te 
worden van welke oudheid sprake is. De proportiën, onaf
hankelijk van de afmetingen, die men in Athene voor de 
bouwordes aannam, worden nog wel steeds erkend, maar 
gedurende ongeveer anderhalve eeuw schijnen de Grieken 
ze niet streng gevolgd te hebben. Die begaafde artisten 
hebben een harmonisch stelsel aangenomen en geen formule 
vastgesteld, zooals later geschied is door de Romeinen, die 
meer ingenieurs waren dan werkelijk beoefenaars derkuust. 

Wanneer men de monumenten van Egypte bestudeert, 
vindt men den invloed terug van een harmonisch stelsel, 
maar de artisten van Thebe schijnen zich niet aan een for
mule te hebben onderworpen, 't Komt ous trouwens voor, 
dat 't ongelukkig zou zijn, als men 't bestaau dier formules 
bij een artistiek volk zou kunnen aanduiden, want wat zou 
er worden van de kunst en van de verdiensten van den 
kunstenaar, als de verhoudingen in een formule omsloten 
konden worden ? De Italiaansehe architecten der Renaissance 
hebben, in hunne boeken ten minste, zekere proportiën 
voor de bouworders willen vaststellen, maar slechts voor 
de bouworders, wat de inrichting betreft, kunnen wij nagaan 
dat zij werkten volgens de ingeving van hun verstand of 
naar gelang de omstandigheden 't hun toelieten. Toch kan 
men haast met zekerheid zeggen, dat in de middeleeuwen 
en waarschijnlijk ook in de oudheid zekere methoden 
bestonden om de proportiën der gebouwen vast te stellen, 
't Is moeielijk, dit punt met volkomen zekerheid te behan
delen, want de verloren overleveringen en 't verval van 't 
officieel onderwijs, hebben den leiddraad verbroken, waarmede 
de architecten vroeger tot de mysterieuse kennis, zoo in eere 
gehouden door de gilden, wisten te geraken. De methodes, 
waarmede onze voorgangers in de kunst der architectuur 
zooveel meesterstukken hebben voortgebracht, zijn sinds twee 
eeuwen zeer veronachtzaamd; waarschijnlijk wilde men door 
minachting zich over de ontbrekende kennis wreken, maar 
men heeft vergeten, dat in de X I X eeuw bewijzen meer 
kracht hebben dan minachting. De rijpelijk bestudeerde 
meetkundige middelen, na eene lange ondervinding vastge
steld, heeft men vervangen door eenige empirische formules, 
waarvan wij noch de reden, noch den oorsprong kennen, omdat 
wij ze slechts uit de tweede of derde hand ontvangen hebben. 
Eenigszins uit den hooge beschouwden onze vaderen die 
eenvoudige meesters, die de kunst der oudheid niet trachtten 
ua te maken, maar eenige vau hare groote principen veel 
beter schijnen gekend te hebben dan wij thans. Om te 
trachten dit te bewijzen, zijn wij verplicht, wat ver terug te 
keeren, iets dat ons ter wille van het onderwerp wel vergeven 
zal worden. Plutarchus zegt iu zijne verhandeling over Iris 
en Osiris : „Men zou met eenig recht kunnen veronderstellen, 
dat de Egvplenaren de natuur vau het heelal met den drie
hoek hebben willen doen vergelijken; 't schijnt zelfs dat 
Plato in zijne boeken over de Republiek diezelfde gedachte 
gebruikt, om een bruiloftsbeeld voor te stellen; de verhou
ding van den -driehoek is zoo verdeeld, dat de lijn, die den 
rechten hoek vormt, drie is, tegen de grondlijn vier en de 
derde lijn of hypotenusa vijf. Deze laatste heeft evenveel 
macht als de twee anderen, die den rechten hoek maken, daarom 
moet men de liju, die loodrecht op de grondlijn valt, met 
het mannelijk geslacht vergelijken, de grondlijn met het 

vrouwelijke en de verbindende liju met wat van de beide 
anderen voortkomt." Dit onderwerp van groot belang, zooals 
men zal zien, zullen wij later verder behandelen. 

De studies van eenige Duitsche geleerden en van eeu 
zeer klein aantal onzer landgenooten hebben eenig licht 
geworpen in de duisternis, waarin de gebiedende en weinig 
beredeneerde leerspreuken der groote eeuw ons gewikkeld 
hadden. Iu zijn werk „Theorie des proportions appliquées 
dans 1'Architecture" heeft Henszlmann reeds uitvindingen 
van onbetwistbare waarde besproken. Hoewel wij op het punt 
van gebouwen zijn stelsel niet in zijn geheel kunnen hul
digen, is het toch ontegenzeggelijk, dat hij den weg baant 
voor degenen, die zijn beginselen willen volgen. Het werk 
van Aurès : „Nouvelle théorie déduite du texte même de 
Vitruve" in 1862 te Nimes uitgegeven, is een zeer belang
rijke studie over de verhoudingen iu de bouworden, waarin 
de schrijver onder andere onomstootelijk bewijst, dat de 
Grieken hunnen maatstaf in 't midden van een kolom 
stelden en niet aan het voetstuk, zooals men tot nu toe 
verondersteld had. Daardoor kan hij op wiskundigen weg 
de juistheid bewijzen der maten door Vitrivius aangegeven. 
Het kan zeer zeker van groot nut zijn, de verhoudingen te 
kennen, die de ouden aan de bouworden toepasten, maar het 
is waarschijnlijk van grooter belang de hoofdbeginselen te 
zoeken der verhoudingen van de gebouwen der oudheid,der 
middeleeuwen en zelfs der Renaissance, hoewel deze laatste 
te dikwijls de zuivere traditiën verlaat om fantastische in 
gevingen te volgen. In de bouwkunst moet men de verhou
dingen volstrekt niet als 't gevolg van eeu instinct be
schouwen. Zij zijn vastgesteld door volstrekte regels en 
meetkundige beginselen en 't feit, dat 't gevoel van 't gezicht 
zich met die principen vereeuigt, bewijst slechts, dat 't 
gezicht even gevoelig is als 't gehoor. Een wanklank schokt 
't gehoor zelfs van iemand, die zeer weinig kennis der muziek 
heeft. De wanklank hindert hem, hoewel hij niet weet om welke 
reden; maar iemand, die de harmonie kent, kan op wiskun
dige wijze aanduiden, dat het gehoor geschokt moest wordeu. 

VRAAGBUS. 

)EN ik gistermiddag te 's Gravenhage het voor
recht had, onder geleide van den bouwmeester 
G. Brouwer, het Luthersche weeshuis, dat 
door hem met den heer Ehnle werd ontworpen 
en uitgevoerd, uit- en inwendig te bezichtigen, 

vond ik daar de oplossing van de onlangs gestelde vraag: 
Waarom Luthersche torens met Zwanen pronken en Her
vormde torens Hanen tot windwijzer hebben ? 

Boven deu hoofdingang van dit gesticht ziju in 't glas 
vier wapenschilden aangebracht, — een daarvan vertoont 
den zwaan, als zinnebeeld van Luther, den zwaan van Eis--
leben, — de dichter te Eisleben geboren. 

Dit weeshuis is ruim en solide aangelegd. De lange poort 
aan de straat, in baksteen met natuursteenbanden opgetrokken, 
is sober en zorgvuldig gedetailleerd, eu daardoor vol karakter. 

De Hervormde kerken hebben over 't algemeen hunne hanen 
boven 't kruis behouden, zooals die daarop geplaatst waren 
toen die kerken nog in Katholieken dienst waren. De haan 
beduidt immers de waakzaamheid enz. (*) Terwijl het gebouw 
georiënteerd is, wijst dus de dwarsarm van 't kruis steeds 
ongeveer naar 't Noorden, waardoor zulk een windwijzer 
goed te lezen is. 

JOSEPH T H . J . CUYPERS. 

(*) Welke beteekenissen al aan den Haan gegeven werden bij den mid-
delcenwschen kerkbouw kan men lezen op bladz. 147 van Albcrdingk-Thijm's 
Heilige linie : de wakkere kerkbeheerder, de voorganger en zielzorger 
de wekker tot den arbeid, herinnering aan den val de» uitverkorenen 
onder de Apostelen enz. 

1 
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D E ST. M I C H A E L S K E R K T E 

Z W O L L E . 

AAR aanleiding der bescb rij ving van bovenge
noemde kerk schrijft W. uit N. aan De 
Opmerker: 

Ik wil in het midden laten, of „hallen
kerk," als vertaling vau het Duitsche „Hal-

leukirche," wel gelukkig, wel goed Nederlandsch is. Mis
schien zou „zaalkerk" duidelijker de bedoeling der Duit-
schers weergeven. 

Maar waar ik tegenop moet komen is, dat er verband 
zou bestaan tusschen het maken van kerken met even hooge 
beuken en het gebruiken van gebakken steen. Want niet 
alleen is de Domkerk te Paderborn, die nog uit de 12de 
eeuw dagteekent, en die het eerste complete voorbeeld van 
een kerk met evenhooge beuken geeft, geheel van bergsteen, 
doch ook bij andere Westfaalsche kerken, naar dit systeem 
gebouwd, bv. die te Dome bij Dortmund . . (enz.) is vau 
gehouwen steen gebruik gemaakt. 

Zijn deze kerken nog allen Romaansch, ook vele uit den 
Gothischen tijd kunnen als bewijs dienen (Worden. 
voorbeelden genoemd: St. Elizabethskerk te Marburg, St 
Stephanskerk te Weenen enz., allen waarbij gebakken steen 
geen rol speelt.) 

In Noord-Duitschland, waar de baksteenbouw tot zoo 
groote hoogte kwam, zijn kerken met evenhooge beuken 
volstrekt geen regel. 

Bij Nederlandsche kerken is van gebakken steen alleen 
dan gebruik gemaakt, wanneer het aan gehouwen steen 
ontbrak (aan de middelen om die te bekostigen.) 

Veel van de groefsteen der kerken, in den Gothischen 
tijd hier-te-lande gebouwd, is afkomstig van de vroegere 
Romaansche kerken . . . Dat ook te Zwolle eene Romaansche 
St. Michaelskerk bestaan heeft, wordt bewezen door het 
tympan, dat nog bewaard is, en dat, uit de 12e eeuw afkom
stig, later in het bestaande gebouw werd ingemetseld. 

Hoewel de keuze der bouwmaterialen in de opvolgende 
eeuwen heeft afgewisseld, moet er in 't algemeen op worden, 
acht gegeven bij het besluiten tot den ouderdom van een 
monument in hoeverre de materialen uit twee perioden 
vermengd kunnen voorkomen. In de streken, die door Rijn 
en IJsel doorstroomd worden, was de aanvoer van tufsteen 
weinig kostbaar en geheel overheerschend in de Romaansche 
periode. De meer gelede profileering van de Gotische bouw
werken eischte een bouwsteen, die met scherpe kanten van 
onder den beitel te voorschijn treedt. 

De zandsteen won dus toen hoe langer hoe meer veld 
voor de hoofddeelen van den bouw, de tufsteen wordt dan 
nog veel toegepast voor de vlakke vullingen der muren, 
waarin dit materiaal door den groven korrel na eenigen tijd 
tijd zulk een schoonen grauwen toon verkrijgt. 

UTRECHT. 

N 't centrum der stad verrees in den vorigen zomer 
een sigarenmagazijn met bovenwoningen, dat zich 
tusschen de nieuwere bouwwerken kenmerkte door 
zijn grooten eenvoud. En toch was zelfs 't groote 
publiek niet ongevoelig voor dit gebouw, dat door 

de goedgekozen kleurenstelling der materialen en de lijnen, 

die in de omgeving goed aansluiten, 't oog behaagt. In de 
Architect zal dit werk worden geïllustreerd. 

Een nog belangrijker punt der stad is thans in handen 
van een ander bouwmeester, die reeds meerdere werken van 
wisselvallige verdienste hier heeft opgericht. Tegenover het 
stadhuis worden twee nieuwe hoekpanden opgericht, die veel 
goeds beloven. Al zijn ze nu eerst ter halver hoogte opge
trokken, dan kan dc wandelaar langs onze vischmarkt, — 
waar schendende handen jaar op jaar de oude luifelhuizen 
vertimmeren tol naakte en zonnige vischwinkels, — wanneer 
hij den blik werpt langs 't nauwe grachtje tot onder den 
boog der brug, — daar waarnemen, dat deze bouwmeester zich 
goed rekenschap gegeven heeft van de omgeving. De onder
verdiepingen der huizen, die naast de brug hunne voeting 
in 't water hebben, zijn aangelegd, alsof ze door dezelfde 
hand werden omlijnd, die den boog der brug heeft geteekend ; 
de forsche onderbouw verbindt zich tot een vleugel van de 
brug. Indien de oplossing der omtrekken van gevels en 
daken even goed slaagt, dan is een schilderachtig punt onzer 
stad (voor zoover 't stadhuis nog op den achtergrond treedt), 
door dezen nieuwen bouw nog veel verbeterd. 

P R I J S V R A G E N . 

Het ons uit Petersburg toegezonden programma van den 
internationalen wedstrijd voor een Schouwburggebouw te Kiew 
heeft eerst een reis over den oceaan gemaakt, waarschijnlijk 
doordien de Russische postambtenaren zich het American 
hotel slechts in de Vereenigde Staten konden denken. Thans 
is het stuk echter, zij het ook langs een omweg, in ons 
bezit gekomen en is het voor belangstellenden op de lees
tafel gedeponeerd. 

B E U R S B O U W . 

De heer A. W . de Plines heeft eene brochure in 't licht 
gegeven, waarin hij de voordracht tot het bouwen van een 
beurs op het bekende Damrakterrein, op verschillende gron
den bestrijdt. Zooals men weet, heeft de heer de P. jaren 
lang met taaie volharding gestreden voor het plan-Werker 
en in verband daarmede den aanleg van een stationsboule
vard over het gedempte Damrak. Te verwonderen is het 
dus niet, dat de thans aanhangige voordracht, waarbij de 
beurs midden op het Damrak geprojecteerd is, hem weinig 
aantrekt. De slotsom van zijn beschouwingen is de vol
gende : 

Moge dan ook het plan-W. P. W., zooals het door den 
Gemeenteraad werd aangenomen, de voorkeur verdienen 
boven het p'.an-Emmingmaun, nu de Tweede Kamer ont
eigening onmogelijk heeft gemaakt neme men, wat men 
onder de gegeven omstandigheden kan verkrijgen. 

De gewijzigde situatie-Prins is van dit standpunt bezien 
een oplossing, die men met gerustheid kan aanbevelen. Dat 
daardoor het belang van Amsterdam beter zal worden be
hartigd dan door het voorstel der commissie, zal duidelijk 
blijken, wanneer men de beide plannen met elkaar kan 
vergelijken. 

Vóór dat een beslissing in deze kwestie geuomeu worde, 
stelle men daarom de volledige teekeningen ten toon van 
beide plannen. 

Moge dit Amsterdam behoeden voor een wanhopig besluit, 
dat men tot in de verste toekomst zou blijven betreuren. 

U I T G E V E R S : V A N D E R E N D T efc Z O O N M A A S S L U I S . 
R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN., H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , 
JOS. T H . J . C U I J P E R S E N C. W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
H . G . J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N°. 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F ! 1 , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

„ARCHITECTURA E T AMICITIA." 
1041STE GEWONE VERGADERING VAN 

7 OCTOBER 1896. 

De vergadering werd geopend door den voorzitter, den 
heer W. Kromhout, waarna de notulen der vorige bijeen
komst werden voorgelezen en goedgekeurd. Medegedeeld 
werd, dat de heer J . Koflieberg, bibliothecaris, doo- onge
steldheid zijn functie gedurende eenigen tijd niet zal kunnen 
waarnemen, doch dat de heer W. v. Boven zich zoolang 
daarmede zal belasten. De heer W. v. Boven, die dezen 
avond voor het eerst aan de bestuurstafel plaatsnam, werd 
daarna door deu voorzitter geïnstalleerd, waarbij hij niet 
alleen hoopte maar ook vertrouwde, in genoemden heer een 
ijverig bestuurder voor het genootschap te zullen vinden. 

Van den heer C. W. Nijhoff was een schrijven ingekomen, 
inhoudende dat van de Maatschappij van Nijverheid thans 
de samenstelling van een geheel nieuw comité uitging, dat 
de belangen der „proeven van bekwaamheid" zal behartigen, 
terwijl verder werd verzocht, zoo het Genootschap daaraan 
wenscht deel te nemen, een vertegenwoordiger voor dat 
comité te kiezen. 

Naar aanleiding van dit schrijven was aan den heer H. 
L . Boersma, secretaris van bovengenoemde maatschappij, 
geschreven of het zenden van een afgevaardigde ook preju-
dicieert op later te verleenen linancieelen steun. 

Hierop werd o. a. geantwoord, dat „toen in de jongste 
algem. verg. van afgevaardigden der samenwerkende vereeni
gingen, de afgevaardigde van eene nieuw toegetredeu ver
eeniging haar meende te moeten excuseeren, dat zij althans 
vooreerst slechts rooreelen steun kon toezeggen, is deze 
steun dankbaar aanvaard." 

De voorzitter vraagt alzoo de meening der ledeu omtrent 
het benoemen van een afgevaardigde, doch zegt dat ook 
het genootschap geen linancieelen steun kan verleenen en 
vindt z. i., dat het voor een afgevaardigde uiet aangenaam 
moet zijn, wanneer deze zich voor de zaak eenmaal heeft 
geïnteresseerd, hij zich later moet terugtrekken, wanneer 
het 't verleeneu van subsidie geldt. De heer de Bazel had 

VOORWAARDEN V A N HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH G E D E E L T E WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
D E N A A N A L L E L E D E N V A N HET GENOOTSCHAP. D E J A A R L I J K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR H E T LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 18.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N » 10.— 
, BUITENLEDEN E N ASPIRANT L E D E N » 750 

op een der vorige vergaderingen reeds uitgemaakt willen 
zien, welk punt het voornaamste was, daar hij dat van 
„proeven van bekwaamheid" veel belangrijker vond om te 
subsidieeren, en vroeg hoeveel tijd er mee verloopen zal. 
Hij meende verder, dat dit punt niet zooveel geld zal 
kosten als het uitgeven van een werk en vindt dat wel een 
afgevaardigde benoemd kan worden. De voorzitter zeide, dat 
de naam van deu heer Boersma hem borg is, bij diens 
voortvarendheid als secretaris, dat deze zaak ook spoedig 
zijn beslag zal krijgen en deukt wel in het voorjaar van 
1897. Hij had er niets op tegen een afgevaardigde te 
benoemen doch zeide, dat deze zich vooral in acht moet 
nemen omtrent subsidieeren en noodigde tenslotte na eenige 
discussie den heer de Bazel uit, de benoeming als afgevaar
digde dan op zich te uemen. De heer de Bazel, die aan
vankelijk weigerde, zeide dit nog iu beraad te willen houden 
om binnen drie dagen bescheid hierop te geven. 

Hierna gaf de heer J . L . M . Lauweriks eene kunstbe
schouwing betreffende Egypte, terwijl hij onder de circulatie 
door toelichtingen gaf, o. a. wees hij op het groote verschil 
tusschen het Egyptische en tegenwoordige beeldhouwwerk. 
Terwijl wij de beelden aan den steen hangen, maakten dc 
Egvptenareu als het ware eeue verdiepte teekening op den 
waud, na vooraf de oneffenheden der oppervlakte met pleis
ter te hebben vlak gemaakt. 

Hij wees voorts op de groote eenvoudigheid van hun 
werk, maar tevens op den ongeëvenaarden rijkdom, die 
daardoor verkregen werd. 

Bij beschildering maakten zij meestal gebruik van twee 
of drie kleuren en ook bij hen was het ornament gebaseerd 
op een geometrischen grondslag. 

Bij de kunstbeschouwing voerden de leden onderling een 
geanimeerd debat. 

Hierna bracht de Voorzitter den heer Lauweriks dank 
voor zijne zeer uitgebreide cn belangrijke kunstbeschouwing 
en werd de vergadering gesloten. 

De \ste Secretaris, 
A. H . ZINSMEISTER. 
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ARCHITECTURA-SCHETSPRIJSVRAGEN. I 

9°. O N T W E R P V A N E E N STOOKPLAATS-OMMAN-
T E L I N G IN DE W A C H T K A M E R V A N E E N 

OPENBAAR G E B O U W T J E . 
Prijs / 12.50. 

Tijd van inlevering : Zaterdag 31 October e.k. 

10°. O N T W E R P V A N E E N GLAS IN-LOOD R A A M . 
Prijs / 12.50. 

Tijd van inlevering: Maandag 9 November e.k. 

11". O N T W E R P V A N E E N PARAPLUIES- E N STOK-
K E N S T A N D A A R D IN G E S M E E D IJZER. 

Prijs / 12.50. 
Tijd van inlevering : Zaterdag 28 November e.k. 

12°. O N T W E R P VOOR D E BEËINDIGING V A N E E N 
RONDEN T R A P T O R E N . 

Prijs / 12.50. 
Tijd van inlevering: Maandag IJ. December e.k. 

A L G E M E E N E BEPALING. 
De ontwerpen moeten uiterlijk te 12 uur op den middag 

van den datum van inlevering voor de verschillende prijs 
vragen hierboven genoemd, vrachtvrij ontvangen zijn aan 
het adres van den heer A. H. Zinsmeister, le Secretaris van 
het Genootschap //Architectura et Amieitia," Americnn-Hötel 
te Amsterdam 

Alle ontwerpen moeten vergezeld zijn van een verzegelden 
naambrief, met vermelding van het motto, waaronder het 
project is ingezonden, en tevens voorzien zijn van een ge
heim teeken, tegen opgave waarvan het ontwerp later aan 
den vervaardiger zal worden teruggegeven. Daarenboven moet 
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 eene 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 verdeelen tusschen die ontwerpen, 
welke volgens haar oordeel op eene dergelijke belooning 
kunnen aanspraak maken. 

De Juryleden zijn de heeren W. Kromhout Czn., II. G. 
Jansen en K. de Bazel. 

P R O G R A M M A 's. 

9". Ontwerp van een Stookpfaats-ommanteling in de 
wachtkamer van een openbaar gebouwtje. 

In deze wachtkamer, ter grootte van 4 x 5 Meter, bij 
eene hoogte van 3.00 M. tusschen vloer en plafond, is een 
stookplaats gedacht aan een der lange wanden, waarin zich 
geene lichtramen bevinden. 

Beneden- en bovenvloer zijn beiden op ijzeren balken 
geconstrueerd. 

De stookplaats-ontmanteling mag niet het karakter hebben 
van de gebruikelijke marineren schoorsteenmantels. 

Marmer, hout en tegels als materiaal zijn buitengesloten. 
Verlangd worden : 

</. een voor- en zij-aanzicht op de schaal vau 1 a 10. 
b. een beneden horizontale doorsnede op de schaal van 1 a 10. 
Behandeling der teekeningen in inktlijnen. 

10°. Ontwerp van een g)'as-in-lood raam. 
Voor de verlichting van een portaal is in den buitenmuur, 

ter dikte van 0,33 een lichtopening gehouden, met gemet-
selden middenstijl, ter breedte en dikte van 0.22, waardoor 
twee lichtvlakken ontstaan, die beiden halfcirkelvormig zijn 
afgesloten, terwijl een halfcirkelvormige ontlastingsboog de 
eind-cantelaven verbindt. 

De dagmaten van elk der lichtopeningen zijn: breedte 
0.80 M. , hoogte in het midden gemeten 2 M . 

Deze openingen te bezetten met gekleurd glas in lood, 
waarvan de lijnen en kleuren zoodanig ontworpen zijn, dat 
beide ramen een naar elkander wijzend patroon vormen en 
te zamen als ornament, één geheel uitmaken. 

Gevraagd worden : 
a. een opstand op de schaal van 1 a 5 (waarvan eene 

helft afgeteekend en de andere in hoofdlijnen.) 
b. een horizontale en een verticale doorsnede op 1 a 5. 
c. een detail vau eeu deel van het ornament op ware grootte. 
Behandeling der teekeningen, wat de opstand en het detail 

betreft: in kleur. 

11°. Ontwerp van een parapluies- en stokkenstandaard 
in gesmeed ijzer. 

De hoogte van dezen standaard moet bedragen 0.65 M. , 
en de doorlaatwijdte 0.56 M . , die naar verkiezing rechthoekig 
of elliptisch zijn mag. Aan den voet een bak met opstaanden 
rand. Het geheel moet er op ingericht zijn, om vlak tegen 
een muur te worden gezet. 

Worden gevraagd : 
a voor- en zij-aanzicht op halve ware grootte. 
b verduidelijkende doorsneden op 1 a 5. 
Behandeling der teekeningen naar verkiezing. 

12°. Ontwerp voor de beëindiging van een ronden trap foren. 

Een spiltrap van hardsteenen bloktreden geeft toegang 
tot de opperste verdieping van een gebouw. Spil-diameter 
0.25, afmeting tusschen spil en muur 1.10 M . , totale bin-
nenafmeting derhalve 2.45 M . , muurdikte 0.33 M . Deze 
trapruimte wordt overwelfd en afgedekt met leien dak. 
Uitwendig mag de ronde torenromp overgaan in een veel
hoek vorm. De spits met zeer eenvoudige beëindiging. 

Worden gevraagd : 
de plattegrond, verticale doorsnede en opstand op de 

schaal van 1 u 10. 
NB. In de doorsnede moet duidelijk de constructie aan

gegeven worden. 
Behandeling der teekeningen in duidelijke potloodlijnen, 

geheel als const ructieteekening. 
Het Bestuur van het Genootschap, 

W. K R O M H O U T C/.N., Voorzitter. 
A. H . ZINSMEISTER, \ste Secretaris. 

E E N BESTEK V A N STAATS-
SPOORWEGEN. 

yBLI 

KT zal aan vele lezers van Architectura wellicht 
niet bekend zijn, dat te Westervoort door 
Staatsspoorwegen eene nieuwe brug over den 
IJsel gebouwd wordt, waaraan meer bouw
kundig — architectonisch — werk te zien 

zal komen, dan 't geval is bij de meerderheid onzer groote 
rivierbruggen. 

Niet de ijzeren overspanningen zijn hier alleen aan 't 
woord, maar men heeft ook de baksteen ruimer gebruikt, 
eenerzijds voor eenen boog van 5 M . aan 't rechter land-
hoofd, anderzijds voor een viaduct met 2 spanningen van 
20 M. opening elk aan 't linker laudhoofd. 

Het gebruik van een nationale grondstof, die veel minder 
aan verweering is blootgesteld dan ijzer, verdient allen lof. 
Bij alle goede, eigenschappen, welke de zoogen. moderne 
materialen onderscheiden, blijft baksteen toch maar een van 
de meest duurzame materialen. 

Eenige minder opwekkende overpeinzingen moeten ons 
echter van het hart bij 't doorbladeren van 't Bestek No. 
III met de daarbij behoorende teekeningen op de schaal 1 
a 100 zeer duidelijk behandeld. 
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Aangezien volgens 't gebruik bij 's Rijks Waterstaat en 
Staatsspoorwegen — noch bestek — noch teekeningen de 
handteekening of den naam van den ontwerper dragen — 
kan deze bespreking nog zuiverder zakelijk blijven. 

Het algemeen aspect der teekeningen toont weer de afwe
zigheid van eenig goed begrip van bouwvormen. De bruggen 
bij Oosterbeek over den Rijn en bij Nijmegen over de Waal 
hebben eene zeldzame en loffelijke uitzondering gemaakt als 
bewijs van den goeden smaak van onze spoorweg-ingenieurs, 
maar te Westervoort is de profileering en gansche detail
leering van landhoofden, viaductpijlers en wachthuisjes 
zoo weinig doeltreffend voor 't gewenschte krachtige effect, 
dat wij met leede oogen zooveel kostbaar materiaal zien 
verknoeien midden in de schoone natuur. 

Met den bouw der nieuwste groote stations is men een 
weg ingeslagen, die ten minste 't bewijs levert, dat men uit 
den sleur wil komen — door de persoonlijke opvattingen van 
particuliere architecten aan 't woord te laten. Of nu al die 
gebouwen door veel goede eigenschappen uitmunten, willen 
we voor 't oogenblik daarlaten. De tijd zal dienaangaande 
beter oordeelen. Maar waarom nu niet aan een dier archi
tecten gevraagd, om de constructie-teekeuing van den ingenieur 
door enkele lijnen en profielen den waren goeden vorm te geven? 

Wanneer wij nu lezen in § ' 3 van 't Bestek, dat de 
aannemer onder leiding der Directie de detailteekeningcn 
moet doen vervaardigen en tijdig aan de directie aanbieden 
(juist andersom als 't bij. ons bouwmeesters gaat) dan rijst 
weer de hoop, dat de aannemer door toeval of door goe
den smaak geleid, die teekeningen wel kan laten ver
vaardigen door een teekenaar, die meer begrip van vormen 
heeft dan de ongenoemde ontwerper der brug. 

Op die wijze konden deze bestek-bepalingen een zeer gun-
stigen invloed op 't aanzien dier brug uitoefenen. — Daarbij 
zullen dan het bogenfries der landhoofden en pijlers, de 
zware bossage steenen, die de schoone lijn van de gewelven 
breken, de kraagsteenen, lisenen, buiklijsteu en nisjes der 
wachthuisjes alle kunnen verdwijnen. Het schijnt alsof men, 
onkundig van alle pes '̂w/bouwkunst, juist de middelen heeft 
gezocht om elk projectiel dat tegen die wachthuizen kon 
worden gericht, zooveel mogelijk op te vangen om beschadi
ging te veroorzaken. 

Hier was de gladde, ronde, etren vorm practisch aange
wezen, en als elfect veel monumentaler. 

Maar in § 17 vindt de bouwkundige vijf bladzijden met 
voorschriften, die op 't gebied van gevelbouw een heel nieuw 
gezichtspunt openen. 

Het merkwaardige van 't geval is, dat deze gewelven op 
de meest mogelijk kostbare wijze moeten worden uitgevoerd. 

Het gansche is te lang om te beschrijven. De volgende 
aanduidingen mogen volstaan : Terwijl beiderzijds de breede 
fundeeringen der pijlers aanwezig zijn, zullen 6 rijen palen 
over de gansche breedte moeten wordeu ingeheid, om de 
formeelen die van grenen\wui (4 maanden op 't terrein aan
wezig !) worden vervaardigd, te steunen, vervorming der 
formeelen te voorkomen en de 170 stuks electrisch werkende 
vijzels in de twee bogen te dragen. De vijzels electrisch 
verbonden, voorzien van krachtmeters onder bijlevering van 't 
verlangde personeel, zullen worden beproefd. De hulpcon
structies moeteu dus voor twee spanningen van 20 M . ope
ning en 25 M. breedte meerdere tienduizendtallen van 
guldens verslinden. 

„Blijken bij die beproeving de vijzels niet aan het doel te 
„beantwoorden of deelen van de formeelen versterking te be-
„hoeven, dan moet daarin eu ten koste van den aannemer 
„voorzien worden, met wegneming en wederopbreuging van 
„deu last, zoo dikwijls de Directie noodig of wenschelijk zal 
„blijken, enz. 

„Eerst zes maanden nadat de gewelven gesloten zijn, wordt 
ii overgegaan tot het lossen van de formeelen naar de voor-
«schriften van de Directie." 

Wanneer wij de bladzijden, waaruit deze aanhalingen, 
doorlezen, ontvangen wij den indruk, dat de Directie wel 
zeer soliede wil werken — maar toch eigenlijk bij al de 
kosten die ze doet maken, niet zeker is van haar zaak, en 
alsdan voor al die eventualiteiten van zettingen en vervor
mingen zich wil verzekeren op kosten (niet ten koste) van 
den aaunemer. Is 't redelijk om hem verantwoordelijk te 
stellen voor handelingen die in de kleinste bijzonderheden 
gereglementeerd zijn door de Directie ? En wat zou nu wel 
het oordeel van dien verantwoordelijken aannemer zijn omtrent 
de methode door de Directie voorgeschreven ? Wij kunnen 
ons best voorstellen, dat mannen van ondervinding in de 
uitvoering van zware gewelven liever hun eigen weg — 
zonder die omslachtige voorschriften zouden volgen — en 
onder aanbod van een zeer merkbare besparing in kosten 
zouden willen aannemeu om deze gewelven goed op le leveren 
— wanneer ze die mogen uitvoeren volgens eigen over
tuiging — onder toezicht alleen op de kwaliteit hunner 
materialen. 

Volgens het systeem Monnier of het verbeterde en meer 
outwikkelde cement-ijter werk van Hennebi((ue te Brussel 
zou men bv. formeelen kunnen slaan die minder kostbaar dan 
deze houten formeelen eene aanmerkelijke kracht zouden 
uitoefenen, welke op den duur aan de brug ten goede kwam. 

Of zou men hier niet naar 't voorbeeld van onze Ant-
werpsche buren de gewelven over aardbogen kunnen slaan 
iu deze wintermaanden. Of de boog na uitvoering enkele 
centimeters hooger of lager staat, komt ons voor van geeu 
belang te zijn. 

De schoonste brug naar 't ons voorkomt, over den Rijn 
geslagen, is die voor gewoon verkeer, welke Mainz niet Cassel 
verbindt. Deze werd gebouwd op eene plaats door de Regeering 
aangeduid, met een bepaald aantal overspanningen en met 
een voorgeschreven draagkracht — door aannemers en volgens 
de plannen eu details door de aannemers gemaakt. Bij den 
bouw werd op de juiste uitvoering en kwaliteit en afmetingen 
der materialen alleen toezicht gehouden van regeeringswege — 
orders werden daar niet gegeven. De aannemers waren de 
firma Holkmann & Co. te Frankfort — welke architecten 
en iugenieurs in hunnen dienst hebben, die op 't. terrein 
der vrije concurrentie zich veelzijdig hebben ontwikkeld. 

Het kan zijn nut hebben, dat ook bij onze openbare 
werken wordt overwogen in hoeverre, naast den systematisch 
opgeleiden ambtenaar, de ontwikkeling van den vrijen tech
nicus, die door zwaarder verantwoordelijkheid steeds wordt 
aangespoord, praktisch en voordeelig kon worden benut. 

BEURSBOUW. 

E Amsterdainsche gemeenteraad besloot deze 
week, met 25 tegen 10 stemmen, ten gunste 
van de voorstellen der Beursbouw-coinmissie, 
waarbij dus uitgemaakt is, dat een nieuw 
Beursgebouw volgens de plannen van den 

P. Berlage Nzn. zal verrijzen op het gedempte 
hetzelfde emplacement, dat bij de prijsvraag 

van 1884 voor den bouw was aangewezen. (l) 
Ofschoon wij het blijven betreuren, dat aan den tamelijk 

algemeen uitgesproken wensch tot meerdere publiciteit en 
gelegenheid tot gedachtenwisseling niet is tegemoet gekomen, 
doet het ons genoegen dat — de terreinbezwaren eenmaal 
op zij gezet zijnde — de bouw is opgedragen aan een mau 
van erkende talenten. 

Den heer Berlage bieden wij daarom ouze gelukwenschen 
aan, en wij hopeu, dat zijn Beursgebouw eenmaal voltooid 

(') Onze ruimte gedoogt niet om ook maar een beknopt overzicht te 
geven van alle beschouwingen, ingezonden stukken, adressen enz., welke 
naar aanleiding van de bcursquacstie in dc laatste veertien dagen zijn vcr-
gchenen en die ook nu grooten deels hunne actualiteit verloren hebben. 

Architect H. 
Damrak, op 
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zijnde, alle ontevredenen met de thans wel wat autocratisch 
doorgedreven beslissing zal verzoenen. 

Het beginsel om voor het stichten van belangrijke open
bare bouwwerken de hulp van particuliere architecten in te 
roepen, kunnen wij niet anders dan toejuichen, daarom te 
meer hopen wij, dat deze proefneming naar wensch moge 
slagen. 

BIJ B E P L A A T . 

Het woonhuis voorgesteld op de bij dit nummer behoo-
rende plaat werd gebouwd voor rekening van den heer 
A. P. Nielsen te Amsterdam. 

Het soubasement van deu gevel bestaat uit gepolijst 
noorsch graniet van donkerroode kleur ; hoogerop is de gevel 
gemetseld van gele verblendsteen met drempels, banden eu 
verdere détails van roode zandsteen ; de paneelen iu de 
fries zijn bezet met vullingen in glas- en stiftmozaiek. Het 
souterrain is geheel onderwelfd eu het vlakke gedeelte der 
bekapping gedekt met houtcement. 

H . G. JANSEN, 
Architect. 

B O U W K U N D I G E KRITIEK. 

ET geheim der aantrekkingskracht die schuilt 
in het werk van den bouwmeester is zeker 
duidelijk op te sporen voor al wie zich de 
moeite geeft van dat werk eenigszins te be
st udeeren. Het is niet afhankelijk van het 

gebruik van een of ander bijzonder materiaal — noch 
overdreven vasthouden aan een of ander type van historische 
stijlvormen, — noch die originaliteit welke niets anders is 
dan excentriciteit ouder een edelen naam gemaskerd, — 
noch vernederende vereering voor voorbeelden, die niet 
anders zou zijn als vermomd pedantisme. 

Maar eene grondige kennis van de bouwkunst van ver
vlogen tijden wordt zeer juist op hare ondergeschikte plaats 
teruggehouden door eene gelijke en volledige erkenning van 
de veranderde omstandigheden van den tegenwoordigen tijd, 
waaruit gezond en praktisch werk wordt geboren, dat nu 
ook het voordeel heeft van schoon te zijn, omdat de na
tuurlijke frischheid door een man van studie er aan is 
gegeven, en de praktische leiding beheerscht is geworden 
door den intuïtieven zin (gevoel-begrip) van den kunstenaar 
voor de juiste verhouding van — eu de juiste plaats waar 
aan te brengen — ornament. 

Het is niet genoeg om te weten, wanneer de geest zich 
moet breidelen — ook moet de bouwmeester begrijpen in 
welke gevallen hij de vormen kwistig mag ontwikkelen. — 

Uit deze woorden, waarmede , / G " eene reeks van artikelen 
besluit over de werkeu van de architecten Ernest George 
en Peto in no. 42 van the Studio is meer leering te trekken, 
dan uit het doorbladeren van de schoone verzameling 
bouwkundige teekeningen,. welke als illustratie daarbij ziju 
afgedrukt. 

Wij zien hierin zulk eene eenvoudige omschrijving van 
een goed deel der strevingen van den bouwmeester, aange
duid op eene wijze, waarbij allerhande stijlgevit buiten spel 
blijft, dit uit de kritische overweging dezer opmerkingen 
evenveel heil kan geput worden als uit de opmerkzame 
lezing van 't lange geïllustreerde artikel over deze zoo 
gevierde Engelsche architecten. 

B E R I C H T E N . 

— Utrecht. De vereeniging voor de Kunst zal in den loop 
dezer maand eene expositie openen van gedreven gouden en 
zilveren voorwerpen, uit de werkplaats der firma G. Brom 

alhier, waaronder zullen zijn de symbolische beelden door 
Maastricht en Zwolle aan de Koninginnen geschonken en 
door deze thans afgestaan voor de tentoonstelling. 

In November wordt op 't gebied der bouwkunst eene 
uitgezóchte verzameling tentoongesteld. 

— Zulphen. Bij het verwijderen van de eentonige port-
landcementlaag, die de buitenmuren der Boterhal evenals de 
andere panden van ons Raadhuis overdekt, zijn niet alleen 
aan den zijmuur de bovendorpels der oude vensters terug
gevonden, maar in den deerlijk misvormden en afgeknotten 
voorgevel zijn ter hoogte der verdieping onder de planken 
kroonlijst de oude vormen geheel teruggevonden. 

Zooals naar aanleiding van eene gravure uit eene oude 
Stadsbeschrijving kon worden vermoed, had de topgevel drie 
vensternissen met spitsbogen overspanuen, waarbinnen tegen 
de horizontaal afgesloten boveuvelden nog bogen en tooten 
als trek werk in geslepen geprofileerde baksteenen waren 
ingemetseld. Een der hoekfiolen van den trapgevel geeft nu 
ook het spoor aan waarlangs de plaats der andere juist te 
bepalen is. Al deze werken, uit 1450—51 dagteekenend, zijn 
met zeer spaarzame aanwending van natuursteen in baksteen 
— reuzenmoppen van 27—28 cM. — uitgevoerd. De her
stelling kan aan de hand dezer gegevens nu zeer nauwkeurig 
worden voltooid. 

W I L L I A M MORRIS, t 

Heel bekend was William Morris bij ons niet, al heeft 
hij eens, toen hij bij eeu socialisten-opstootje gearresteerd 
werd — hij was een overtuigd socialist — aan den com
missaris van politie, die hem niet met genoeg eerbied be
handelde, verklaard dat hij iemand was van europeesche 
reputatie. Maar wie hem niet kende, heeft daardoor slechts 
verloren en zal goed doen, zijn schade nog zoo gauw en 
zoo goed mogelijk in te halen. 

Want Morris was een kunstenaar, op end' op. Hij heeft 
geschilderd, geteekend, novellen geschreven en gedichten 
gemaakt; hij was op zijn tijd drukker, fabrikant van be
hangselpapier en kunstcriticus. En in al die vakken, mis
schien de schilderkunst uitgezonderd, heeft hij iets bijzonders 
tot stand gebracht. 

Morris is 62 jaar geleden te Walthamstow geboren; hij 
kreeg zijn opvoeding op de Marlborough school en te Oxford. 
Het schilderen, waarin hij eerst veel lust had, liet hij spoedig 
varen. In 1858 gaf hij zijn eerste vers nit, The Defence 
of Guinevere, en daarna volgden er meer, totdat hij in 1868 
met The Earthly Paradise ziju naam als dichter voorgoed 
vestigde. Morris was financieel onafhankelijk; hij kon zich 
dus wijden aan zijn liefhebberijen. En zoo heeft hij prachtig 
drukwerk laten maken, mooie behangselpapieren geteekend 
en op nieuwe manier laten drukken enz. 

PRIJSVRAAG SCHOUWBURG T E K1EW. 
Aan geïnteresseerden bij deze internationale prijsvraag 

zij nog medegedeeld, dat op aanvraag van een groot aantal 
concurrenten de schaal, waarop de teekeningen moeten worden 
ingeleverd, is gewijzigd zoodat de plans, dwarsdoorsnede, zij-
en achtergevels thans worden verlangd op de schaal van 
0.005 M . per Meter. De schaal voor de lengte-doorsnede en 
den voorgevel blijft 1 iï 100. 

E R R A T A . 

In ons nummer 40 van 3 Oct. zijn op bladzijde 162 de 
aanhalingsteekens weggevallen, die moesten staan voor aan 
den 6den regel : «Ik wil in het midden laten . . . . 

en evenzoo die welke behooren aan 't einde van den 36sten 
rege l : . . . . later in het bestaande gebouw werd ingemetseld." 
aangezien daar bet citaat ophoudt. 
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VOORWAARDEN VAN HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH GEDEELTE WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN A A N A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. DE J A A R L I J K -
SCI1E CONTRIBUTIE VOOR 11 E l ' LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 18.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N 10.— 
„ BUITENLEDEN E N ASPIRANT L E D E N „ 7-50 

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

1". De 1012e gewone vergadering zal gehouden worden 
in het Genootschapslokaal, American-Hotel Leidscheplein, 
op Woensdag 21 October 1896, des avonds ten 8 ure. 

Agenda: 
a, Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Tentoonstelling van teekeningen der in aanbouw 

zijnde St. Bavokerk te Haarlem, roet toelichting door den 
heer Jos. Cuypers. 

e. Behandeling van een ingekomen vraag: 
„Welke eischen stelt een bouwkundige aar. het onderwijs 

voor jeugdige ambachtslieden, met betrekking tot het hand-
teekenen ?" 

(I. Kunstbeschouwing der laatst verschenen aflevering 
van het tijdschrift voor vercieringskunst. 

Namens het. Bestuur, 
Be Iste Secretaris, 

A. H . KINSMEISTER. 

ONDERHOUDINGEN O V E R 

DE BOUWKUNST, DOOR 

V I O L L E T - L E - D U C . 

(Vervolg van bladz. 161.) 
IET zou werkelijk vreemd zijn, als de bouwkunde, 

die rechtstreeks uit de meetkunde voortvloeit, 
niet meetkundig zou kunnen aanduiden, waar
om een fout in de verhoudingen van een ge
bouw 't oog hindert. De empirische methodes 

van Vignola en zijn opvolgers beschouw ik niet als een be
toog. Men moet die zaak van eeu hooger en vooral meer 

op goede bewijzen gevestigd oogpunt beschouwen. Dc tekst 
van Plutarchus in deze ,/Entretien" aangehaald, bewijst dat 
de Egyptenaren, die de meetkundige studies zeer ver hadden 
gebracht, den driehoek voor een volmaakt figuur hielden. 
De gelijkzijdige driehoek is onder allen, degene die het best 
deu geest kan voldoen, want zijne veelvuldige eigenschappen 
waaronder men noemen kan : drie gelijke hoeken, drie gelijke 
zijden, de verdeeliug van den cirkel in drie deelen, gelijke 
verdeeling der basis door de loodrechte lijn van deu top 
afgetrokken, vorming van deu zeshoek die in den cirkel 
past, zijn oorzaak dat geen geometisch figuur zoozeer de 
oogen kan behagen door zijne regelmatigheid en vastheid. 
Nu zien wij de Egyptenaren den gelijkzijdigen driehoek ge
bruiken om in belangrijke gedeelten van hunne gebouwen 
verhoudingen tc verkrijgen, die het oog aangenaam zouden 
aandoen. Als zij een platten band moeten bouwen, onder
steund door pilaren waartusschen men evenveel ruimte leeg 
laat, als door de pilaren is ingenomen, (zie teekening I) 
zooals men in hunne oudste gebouwen aantreft, is dikwijls 
de hoogte van die pilaren, in verband met hun breedte en 
de leege ruimten, door gelijkzijdige driehoeken aangegeven, 
(zie schets A). Die kolommen ziju zóó verdeeld, dat de top 
van den driehoek haar as raakt, zooals de lijn aa aanduidt 
of ten minste, als men eene meer slanke verhouding heeft 
willen verkrijgen, reikt de basis van den gelijkzijdigen drie
hoek nooit verder dau de zijkanten van de kolom, zooals de 
lijn b. aantoont. Door te zorgen dat 't gedragen en 't dra
gende voorwerp niet dc hoeken van den gelijkzijdigen drie
hoek overschrijden wordt aan eene behoefte van 't gezicht 
voldaan. Van dit beginsel afwijkend (schels B) vinden wij 
niet meer de gewenschte verhouding. In dat geval is er voor 
't oog een gemis aan vastheid, omdat het verlangt dat de 
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as c zijdelings op gelijken afstand twee solide punten vindt 
aan de basis van den driehoek, dus van d. naar d'. 't Zelfde 
geval doet zich voor in een gevel. De gevel van eeu basiliek 
bijvoorbeeld, (d.w.z. van een gebouw bestaande uit een schip 
met twee zijbeuken), zal een geheel van een aangename verhou
ding geven als het in een gelijkzijdigen driehoek is beschreven. 
Om in dien gevel openingen te plaatsen, die in gunstige 
verhouding inet 't geheel zullen ziju, moet men ze weer in 
gelijkzijdige driehoeken beschrijven. Onwillekeurig trekt men 
met het oog, de denkbeeldige lijnen aa'b, ca'd, ac'd, ca'f die 
niet door openingen onderbroken worden, en die behoefte 
van het oog is altijd overeenkomstig met de regels der 
stabiliteit. De Grieken kenden ook dit eenvoudige beginsel; 
bijv. in de bouworde van den tempel van Corinthe (Zie teek. 
3, schets A) is de top van den gelijkzijdigen driehoek ge
plaatst onder de as van het dekstuk, punt a, terwijl de 
twee andere hoeken op de as aan den voet van de kolom 
rech's en links neerkomen, op b en f. De Doriërs, die in 
den tempel der Concordia te Agrigente eene slankere ver
houding wilden verkrijgen, hebben de hoeken van den ge
lijkzijdigen driehoek niet verder uitgezet dan de buitenlijn 
der kolom, of wel als zij meer ruimte tusschen de kolommen 
wilden laten, zooals in den tempel van Erina (schets D) 
hebben zij den top van den gelijkzijdigen driehoek op het 
bovenste en niet op het onderste gedeelte van het dekstuk 
geplaatst. Tot het vaststellen der verhoudingen (proportion) 
gebruikt men niet alleen den gelijkzijdigen driehoek, maar 
ook de piramide met vierkant grondvlak, waaraan de lood
rechte doorsnede van den top afgetrokken, evenwijdig aan 
een van de zijden van het grondvlak, een gelijkzijdigen 
driehoek vormt. De doorsnede vau die piramide over een 
van de diagonalen van het grondvlak, zal den gelijkzijdigen 
driehoek ede vormen (schets C). Die driehoek is van 
toepassing op eenige inrichtingen der oude gebouwen van 
Egypte, nl. op de Zuilengang van den tempel van Khons 
te Karnac (20ste dynastie). Als men dien driehoek ede 
loodrecht op de diagonaal van het vierkant voetstuk eener 
piramide genomen en ontstaan uit een gelijkzijdigen driehoek, 
toepast, bijvoorbeeld op 't Parthenon, kan men zeer interes
sante opmerkingen maken. De gelijkzijdige driehoek schijnt 
onvoldoende of te spits te zijn voorgekomen om de ver
houdingen (proportiën) van een uitgestrekt gebouw aan te 
kunnen geven, of wél die driehoek op de diagonaal van 
het kwadraatvormig grondvlak eener piramide gevormd en 
waarvan de loodrechte doorsnede evenwijdig aan een der 
zijden van het grondvlak een gelijkzijdigen driehoek vormt, 
schijnt door zijne hellende zijden 't oog aangenamer te 
hebben aangedaan ('t domiueerend silhouet van zulk een 
piramide is eerder door dc diagonalen gevormd, dan door 
de loodrechte doorsnede evenwijdig aan het grondvlak). Het 
blijkt dat die driehoek juist beschreven is tuschen de twee lood
rechte lijnen neergetrokken van 't middenpunt der buitenlijn 
der hockkolommen en 't toppunt der fronton (teek. 4) en 
dat de doorsnede der zijden van den driehoek met den 
onderkant vau de architraaf de assen aangeeft van de derde 
kolom rechts en links. Verder, dat de tusschenruimte ab 
in drie gelijke deelen verdeeld en écu dier deelen naar rechts 
en links overgebracht, de assen der zes middeukoloramen aan
geeft, dat de hoeken A vau deu driehoek de horizontale 

lijn B van de architraaf vaststelt en dat de horizontale lijn 
CD, getrokkeu door de doorsnede van den zijkant van den 
driehoek en der as der tweede kolom, de modulus aangeeft, 
d. w. z. de hoogte die gediend heeft om de betrekkelijke 
proportiën van het gebouw vast te stellen. 

In een gebouw bestaande uit vrije steunpunten die een 
horizontaal balkenstelsel dragen is de stabiliteit van die 
steunpunten met hun individueele draagkracht niet voldoende 
voor het oog. Het zoekt tusschen hen eene wederzijdsch 
verband, vaste steunpunten aan 't onderste uiteinde der 
beenen vau den driehoek, getrokken volgens een zekeren 
hoek door 't verstand aangegeven, want als die hoek te ver is 
uitgezet wordt aan de eischen der stabiliteit niet meer voldaan. 
Bijvoorbeeld iu schets C van teekeuing 3 ziet men dat de 
artist de onmogelijkheid heeft ingezien om eene ordonnantie 
van slanke dichtbijeengezette steunpunten te verkrijgen eu 
de twee punten vau een gelijkzijdigen driehoek op de as der 
kolommen gh of zelfs op den omtrek van den voet harer 
schacht te doen vallen. Daarom heeft hij om de assen cd 
der tweede kolommen te plaatsen de grootste opening geno
men vau den top van den driehoek gevormd op de diagonaal 
van het vierkant grondvlak eener piramide uit een gelijk
zijdigen driehoek ontstaan. Als die steunpunten goed zijn 
aangegeven is 't oog bevredigd, want 't is gewoon zekere 
lijnen te volgen door de wetten der statica vastgesteld en 
daar zoekt het instinctmatig het steunpunt dat de stabiliteit 
van het gebouw waarborgt. De Atheners hebben op eene 
uitstekende wijze in die behoefte voorzien toen zij den gevel 
van het Parthenon geheel hebben beschreven in dien driehoek, 
waarvau de twee zijkanten zulk een alvolkomen indruk 
van vastheid geven en de assen der tusschenkolommen plaat
sten op de doorsnede der zijkanten van den driehoek op de 
architraaf, 't Zijn als 't ware twee steunpunten halverwege 
geplaatst om 't oog te leiden. 

De alleenstaande monumenten die geen nuttig doel hebben 
maar zuiver uit 't oogpunt van kunst zijn gebouwd, zooals bijv. 
de triomfbogen zoo kwistig door de Romeinen opgericht, moeten 
volmaakt van evenredigheid en harmonie zijn, wat slechts 
door een nauwgezette studie der proportiën verkregen kan 
worden. In dat geval is de kunstenaar geheel vrij in zijn 
ontwerp, want er is geen behoefte, van welken aard ook, 
die hem belet de verhoudingen naar willekeur vast te stellen. 
Een groot aantal Romeinsche triomfbogen zijn ous bekeud 
en hoewel vele bewonderenswaardig zijn wegens eeue zekere 
grootschheid, eeue statige steenschikking of mooie onderdeelen, 
zijn er zeer weinig geheel bevredigend op 't punt per pro
portiën. De triomfboog van Trajanus onder Constantijn her
steld is van onzekere proportiën, die van Septimus Severius 
is veel te zwaar, die te Orange levert, wegens zijn ineenge
drongen massa op dunne rechte pooten gedragen, eeu zeer 
onaangenaam silhouette. De triomfboog van Titus te Rome 
hoewel zeer klein heeft een harmonieusch geheel wegens zijn 
aangename proportiën. Laten wij dus onderzoeken naar welke 
principe de verhoudingen van dit gebouw zijn vastgesteld. 
De gelijkzijdige driehoek is hier de hoofddiagram geweest. 
De sluitsteen van het gewelf is geplaatst op den top van 
een gelijkzijdigen driehoek, waarvan de basis ab als lengte 
heeft den afstand, die de assen der twee kolommen scheidt. 

De opening van deze doorgang cd tot aan het begin van 
den boogvorm ef is een kwadraat. De onderkant van de 
kroonlijst gaat door den top van een gelijkzijdigen driehoek, 
die als middellijn de doorsnede ef heeft. De onderste laag 
van de kroonlijst der attica gaat door den top van een ge
lijkzijdigen driehoek, waarvan de basis gh tot grondslag 
heeft de geheele breedte van het gebouw, op de hoogte van 
de basementen der kolommen. Daar de profielen dezer base
menten zich duidelijk afteekenen tegen het massieve van 
het gebouw, vormen zij eene zeer in 't oog loopende lijn. 

De bovendorpels der vierkante nissen tusschen de kolom
men rusten op den top van een gelijkzijdigen driehoek, die 
den zuilenafstand als basis heeft. Zelfs de inschriftplaten 
hoven de nissen rijken niet verder dan den top van den ge
lijkzijdigen driehoek waarvan de basis door de breedte der 
kolommen is aangegeven. Het is onaannemelijk dat 't toeval 
die meetkundige schikkingen heeft voortgebracht en als men 
zou willen beweren, dat de bouwmeester van den triomfboog 
van Titus door zijn zuiver gezichtsvermogen die combinatie 
heeft verkregen zonder op meetkundige wijze gewerkt te 
hebben, zal men moeten toegeven, dat zijn instinct op eene 
wonderlijke wijze met de meetkundige ontleding overeenstemt. 
Te St. Chamas bij Marseille vindt men een kleinen Ro-
meiuschen triomf-boog op een brug gebouwd. Dit gebouw, 
dat meer nog dan de monumenten van het keizerlijke Rome, 
van een zeer lijn kunstgevoel getuigt en van uitstekende 
proportiën is, wordt geheel in een gelijkzijdigen driehoek 
beschreven, (zie teek. C) Daar raakt de boogrand van den 
doorgang de zijkanten van den driehoek volgens het stelsel 
in de tweede teekening aangegeven. Zulke uitkomsten kuunen 
niet aan het toeval toegeschreven worden. 

Als men die methodes toepast op monumenten der oudheid, 
der middeleeuwen of der renaissance komt men tot de 
slotsom, dat de proportiën meer volmaaktheid bereiken, 
naarmate zij door dergelijke gegevens zijn aangegeven. Bijv. 
de gevel van de Notre-Dame van Parijs is in een gelijkzijdigen 
driehoek beschreven, waarvan de basis den afstand aangeeft, 
die de assen der twee buitenste steunberen verdeelt, terwijl 
't lijstwerk onder de opengewerkte galerij op den top van 
den driehoek rust. De tekst van Plutarchus hierboven aan
gehaald, komt ons hier weer ten nutte. Zooals Daniel Ramée 
in zijn : „Histoire Génerale de 1'Architecture" en Jomard 
in zijn: -/Description de 1'Egypte" 't duidelijk uitgelegd 
en bewezen hebben, is de groote piramide van Cheops te 
Giseh ontworpen volgens de methode door Plutarchus aan
gegeven. De volgende uitlegging wordt hier noodzakelijk 
(zie teek. J). De lijn A B wordt in vier gelijke deelen 
verdeeld en op punt B wordt een loodlijn getrokken die 
als lengte | gedeelte krijgt van de basis AB. Als nu de 
punten A en C door een lijn verbonden worden, zal die lijn 
AC of hypotenusa, vijf deelen hebben d. w. z. de lengte 
der basis A B plus J van die lengte. Dit is bij uitnemendheid de 
driehoek door Plutarchus naar de Egyptenaren beschreven, 

In 't raidden der basis A B op punt D wordt een lood
rechte lijn D E getrokken, waarvan de lengte gelijk is aan 
de helft der hypotenusa A C ; die lijn DE zal de helft 
van vijf deelen hebben dus twee en een half. Als men nu 
de punten A en B met E door twee lijnen vereenigt, verkrijgt 

men den driehoek van de groote piramide van Cheops, want 
de lijn D E geeft haar hoogte aan eu de lijn AB een der 
zijden van het vierkant grondvlak. Een loodrechte lijn van 
punt B naar de hypotenusa getrokkeu, zal eveneens de 
hoogte van die piramide aangeven, want de lijn A F is van 
gelijke lengte als eeu der beide lijnen A E , BE. Als men 
de loodrechte lijn BF tot aan den omvang van den cirkel, 
waarin de driehoek ABC beschreven is, dóórtrekt, verkrijgt 
men de lijn HB. Door punt F met de zijde BC van den driehoek 
te verbinden verkrijgt men de lijn F K . Als men ieder der 
vier deelen van de basis A B door twee deelt en die deelen 
weer door zes verkrijgt men 48 deelen; de lijn BC op 
dezelfde wijze verdeeld geeft 30; de 2J deelen van lijn 
D E geven 30 ; de hypotenusa op dezelfde wijze verdeeld 
geeft 60 ; — 60 = 5 X 12 ; 30 = 2 - f 12 -j- 6 (J van 12); 
36 = 3 X 12 en 48 = 4 X 12 dus verkrijgt men op 
die wijze de proportioneele verdeeling door 4, 3, 5 en 2$. 

Als men ieder deel der basis AB door 100 deelt ver
krijgt men 400 deelen; de lijn BC op dezelfde wijze be
handeld verkrijgt 300 deelen ; de lijn DE 250 ; de aan
haling B H 480 ; 't gedeelte van de hypotenusa van A 
tot F 320 en van F tot C 180 ; de lijn F K 144 of 12 x 12. 
Door middel van deze teekening verkrijgt men dus tiental
lige en twaalftallige verdeelingen. Om proportiën te bere
kenen heeft 't twaalftallig stelsel 't voordeel gemakkelijk 
door 2, 3 en 4 gedeeld te kunnen worden. Op onze teeke
ning toegepast verkrijgt men door die twee stelsels te mengen 
zeer nuttige overeenkomsten. Bijvoorbeeld de basis AB, die 
volgens 't twaalftallig stelsel verdeeld tot 48 wordt 
gebracht, is in proportioneele verhouding met de aanhaling 
B H , die door 't tientallig stelsel tot 480 of. 48 wordt gebracht. 
Misschien hebben de bouwmeesters der oudheid dit figuur 
gebezigd, maar 't is zeker zooals men verder zal zien, dat 
de meesters der middeleeuwen volgens dit stelsel eenige 
hunner groote gebouwen opgericht hebben. 

De bij deze onderhouding bchoorende plaat wordt bij het volgend nommer 
verzonden. 

P R I J S V R A G E N , 
uitgeschreven door de Vereeniging „Bouwkunst en 

Vriendschap" te Rotterdam. 
E uitslag van de door B. en V. dit jaar uit

geschreven prijsvragen voor een Turngebouw 
en een winkelpui is als volgt : 

a. voor een Turngebouw. 
Aan de ontwerpen Op. t en Nova is elk 

toegekend de zilveren medalje met het getuigschrift der 
Vereeniging benevens f 50,—; de ontwerpers daarvan zijn 
respectievelijk de heeren C. B. van der Tak te Rotterdam 
en Alb. Otten te Brussel. Het ontwerp Sport vervaardigd 
door den heer J . van "Wijngaarden te Amsterdam ontving 
het getuigschrift der Vereeniging benevens f 25,— en het 
ontwerp o—o, welks ontwerper zich niet bekend maakte, 
werd het getuigschrift der Vereeniging toegekend. 

b. voor een winkelpui. 
Het ontwerp „Bij Avondlicht" vervaardigd door den heer 

Alb. Otten te Brussel verwierf den eersten prijs bestaande 
in de bronzen medalje met het getuigschrift der Vereeniging 
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benevens f 50,— , en het ontwerp „Ent re nons" van den 
heel .Tolis. J . Gort te Rotterdam den tweeden prijs be
staande iu het getuigschrift der Verceniging. 

Het jury-rapport zal in een volgend no. worden opgenomen. 

In de Opmerker vinden we. de volgend,: aanvulling op de 
mededeeling van Joseph Cuvpers omtrent de svmboliek van 
„de Luthersche zwaan !" 

Ik geloof echter dat de oorsprong daarin niet is te zoeken 
maar deel het volgende mede, hetwelk ik nagespoord heb. 

Het eigenlijke symbool van Luther is de zwaan op een 
rood veld en op de volgende wijze ontstaan : 

In 't begin der X V eeuw had Johannes liuss in Bohème 
vde ouvervalschte waarheid naar het woord Gods geleerd, 
^zonder zich te bekommeren om de dwaalleer vau het Paus— 
«dom." 

De Roomsc.be geestelijkheid kon hem dit niet vergeven. 
1 Tij wenl voor het Concilie van Constanz geroepen en als 
ketter veroordeeld om levend verbrand te worden. 

Zijn aanhangers grepen naar de wapenen doch werden na 
eeu verbitterden krijg ten ouder gebracht! Toch bleven zij 
hopen, dat 't licht van 't Evangelie weder eenmaal helder 
zou schijnen, gesteund daarin door het verhaal, dat fluisterend 
onder de afvalligen rondging, dat Huss op den brandstapel 
zou gezegd hebben : 

//Thans braadt gij een gans (dit is de beteekenis van 't 
„woord Huss in 't. Boheemsch), maar na honderd jaar zal 
„er een zwaan verschijnen, dien gij niet zult kunnen braden." 

Geen wonder dat toen een eeuw later Luther zijne stellingen 
openbaar maakte en de hervorming begou, een ieder zeide : 
ziedaar nu den zwaan dien Huss heeft voorspeld. 

Ik achtte deze verklaring van genoeg belang om haar 
openbaar te maken. 

A . R. F R E E M , Architect. 

ARNHEM, 7 October 1896. 

De heer A. H. Kiehl, die in het Haagsche Dagblad de 
zaak bespreekt, vermeldt daarbij nog het volgende : 

Huss spotte dikwijls met zijn naam, en toen hij op den 
brandstapel stond, moet hij gezegd hebben : 

„Heut bratet ihr 'ne Gans, aber nach hundert Jahren 
wird kommen ein weisser Schwan. 

Den wird man ungebraten lan (lassen)." 

In het „Bouwkundig Weekblad" van 10 Oct. 1.1. vinden 
wij het volgende ingezonden stuk : 

Aan de Redactie van het 

„Bouwkundig Weekblad." 

Wel Edele Heeren 1 

Beleefd verzoek ik U plaatsing van het volgende in Uw 
blad: 

v Ik wensch nu te verklaren, niet meer gerekend te willen 
worden tot degenen, die door onderteekening van het adres 
van adhaesie, hun sympathie betuigden met het adres der 
Maatsch. tot Bev. der Bouwkunst, in zake de grafelijke 
zaal. Omstandigheden hebben mij verhinderd indertijd mijne 

handteekening in te trekken, of wel, toen dat niet meer 
ging, eerder deze verklaring tc geven." 

H . P. B E R L A G E Nz. 

B E R I C H T E N . 

—- lu de lokalen der Haagsche Kunstkring is. eeu ten
toonstelling geopend van cretonnes, vervaardigd naar ontwer
pen van den heer M. Duco Crop te Haarlem, in de fabriek 
van de firma O. J . van Vlissingen & Co. te Helmond. De 
tentoonstelling blijft tot 20 October geopend. 

— Deze week bezochten de, heeren Posthumus Meijjes, 
architect te Amsterdam ; Schouten, civiel-ingenieur te Delft 
en Brodrick, architect van kerkgebouwen te Hull in Engeland, 
het kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente te Ter Aa , ten
einde iic herstellingen en vernieuwingen op tc nemen, Ju 
voor rekening van den heer G. H. Earle te Torquai in 
Engeland zullen verricht worden. Er zal een kapitale som 
geld aan ten koste gelegd worden, terwijl dc kerk tevens 
een prachtig pijporgel met monumentaal front ten geschenke 
krijgt. [Tel.) 

— Bij Kon. besluit is met ingang van 1 November 1896 
aau jhr. W. Hora Siccama, op ziju verzoek, eervol ontslag 
verleend als onder-directeur van 's Rijks Prentenkabinet te 
Amsterdam. (St.Ct.) 

— Te Haarlem is weder een nieuwe coöperatieve bouw. 
vereeniging opgericht. Zij is de 26e ! en draagt den naam 
„Nut door spaarzaamheid." 

— Bij George Bill & Sons verschijnt binnenkort eeu 
boek van E. F. Strange, over Japanese Illustration. Het 
werk is een geschiedenis der houtsneekunst- en kleurendruk 
in Japan ; behalve een groot aantal gekleurde en ongekleurde 
illustraties zal het ook een volledige lijst van de Japansche 
signaturen geven. (Tel.) 

— De herstelling aau de brug vau het slot te Muiden 
is gereed. In middeleeuwschen stijl gebouwd, bestaat zij uit 
een steenen gedeelte met lage leuning aau de landzijde en 
een houten klap met leuningen aau de slotzijde, welke, in 
plaats van de vroegere poortdeuren, toegang tot het slot 
geeft. Deze klapbrug wordt bij elk bezoek, met behulp van 
een windas en twee kettingeu, opgehaald en neergelaten, 
terwijl, wanneer de klap is opgehaald, eeu ketting wordt 
gespaunen over de breedte van het steenen voorgedeelte, ter 
voorkoming van ongelukken. (II.blad) 

— De voorbereidende werkzaamheden voor den Beu rsbouw 
zijn in gang. De architect, de heer Berlage, is bezig met 
het in détail uitwerken van de gevelteekeningen, welke, naar 
wij vernemen, wanneer zij geheel voltooid zijn, openbaar 
tentoongesteld zullen worden. 

Reeds deze of de volgende maand zal het aangewezen 
terrein op het Damrak van een schutting voorzien worden 
en zal met den bouw van een directiekeet begonnen worden. 

De aanbesteding van de fundeering zal zoo spoedig moge
lijk, uiterlijk in Januari plaats hebben. Die van den boven
bouw zal dan woldra volgen. (/V. v. d. D.) 

QPGAAJSTVH GENOOTSCHAP 
RCHITECTURA ETAMICITIA 

m . 

U I T G E V E R S : J . V A N D E R E N D T ct Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN.. H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H . 
JOS. T H . J . C U I J P E R S E N C . W . N I J H O F F . 

B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 
n. G . J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N». 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTKN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N H E T 

GENOOTSCHAP. 

1°. Als gewoon lid is voorgesteld de heer N . J . Woud, 
door de heeren J . van Leeuwen en J . G. F . Wiggers. 

Als aspirantlid is toegetreden de heer J . E . Rood. 
2°. De heer K . de Bazel heeft de benoeming als afge

vaardigde in de commissie ter veredeling van het ambacht 
door proeven van bekwaamheid aanvaard. 

So. De termijn van inzending voor de 9e schetsprijsvraag 
een „Ontwerp van een stookplaatsommanteling in de wacht
kamer van een openbaar gebouwtje" is bepaald op Zaterdag 
31 October des middags ten 12 ure. 

Nament het Bestuur, 

He \tte Secretaris, 

A. H . ZINSMEISTER. 

„ARCHITECTURA E T AMICITIA." 
1042STB GEWONE VERGADERING VAN 

21 OCTOBER 1896. 

E vergadering werd door den heer J . A. v. d. 
Sluijs Veer als waarnemend Voorzitter ge
opend, waarna de notulen der vorige bijeen
komst werden voorgelezen en goedgekeurd. 
Van den heer K . de Bazel was een schrijven 

ingekomen, waarin hij mededeelde de benoeming als afge
vaardigde in de commissie ter veredeling van het ambacht 
door proeven van bekwaamheid te zullen aanvaarden. Hierna 
verkreeg de heer Jan Stuijt het woord om de uitgebreide 
serie téekeniugen der in anubouw zijnde Sint Bavo te Haar
lem, welke in de zaal geëxposeerd was, toe te lichten, daar 
de heer Jos. Cuypers verhinderd was ter vergadering te 
komen. Spreker meent niet beter te kunnen doen dan eene 
lezing te houden van de woorden van den heer Cuypers, 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E J A A R L I J K -
S C H B C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
V O O R G E W O N E L E D E N ƒ l * - — 

. K U N S T L I E V E N D E L E D E N » 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N » 7.50 

destijds in He Tijd terneergeschreven, en gaf eene uitge
breide beschrijving van het nieuwe bouwwerk, zoomede ver
gelijkingen met oude bestaande kathedralen. De nieuwe 
Sint Bavo bevat een middenschip met transeptarmen beide 
van 13 M . breedte. Het presbyterium is cirkelvormig afge
rond en omsloten met een dubbele granieten zuilenrij, 
waarachter de zijbeuken door een 7 M . breeden omgang 
verhouden zijn, die toegang verleent tot de 7 transkapellen. 
De bouw, eenmaal voltooid, zal 100 M . lengte hebben, 
overeenkomende met die van de kathedraal Sint Jan te 
's Hertogenbosch, zonder deu Westelijken toren, terwijl de 
oude St. Bavo 108 M . laug is. De breedte van het mid
denschip komt overeen met die van St. Jan en den dom te 
Keulen en is slechts een meter smaller dan de zeer breede 
oude St. Bavo, het is ongeveer de grens van de ruimte, 
die met niet buitengewoon zware steenen gewelven overdekt 
behoeft te worden. De zijpijlers, die het middenschip van de 
zijbeuken scheiden, ziju hier op 10 M. uit elkander geplaatst 
of 3 M . wijder dan in de oude hoofdkerk. 

Laatstgenoemde kerk heeft 3 beuken, terwijl de nieuwe 
kathedraal er 5 zal tellen door A rijen pijlers van elkander 
gescheiden. Het streven naar groote hoogte-ontwikkeling is 
hier vermeden, de sluitsteenen van het middenschip liggen 
op 22 M . uit den vloer, de eerste zijbeuk, die S,30 M. 
breed en 18 M . hoog is, komt reeds overeen met het mid
denschip van menige ruime parochiekerk, vau de buitenste 
zijbeuken liggen de sluitsteenen op 0,80 M. boven den vloer. 
De middentoren rijst met een open koepel inwendig, hoog 
boven de gewelven uit op het doorsnijdingspunt van mid
denschip en kruisspant, terwijl aan het westelijk gedeelte 
der kerk op de hoeken van het middenschip twee vierkante 

i torens zijn ontworpen en negen traptorens op verschillende 
! puuteu van af den beganen grond zullen opstijgen. De bui-
' tenmureu worden in hoofdzaak opgetrokken van gewone 
I baksteen, terwijl inwendig fijner bewerkte en kleuriger soor-
! ten gebruikt worden, afgewisseld door veelvuldige toepassing 

van terra cotta. Voor gevelafdekkingen en bekroningen wordt 
de zeer grof-korrelige Roche d'Euville gebruikt, terwijl een 

http://Roomsc.be
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hechte grondslag gelegd is uit ruwe blokken breuksteen 
met toepassing van ijzermaassteen voor het plint. 

De kathedraal wordt echter niet in eens geheel voltooid 
maar is van het oosten uit te beginnen in heifundeering 
over 70 M . lengte aangelegd en tot de hoogte van den vloer in 
het transept. De acht hoofdpijlers zullen snede over de 
geheele hoogte worden opgetrokken, teneinde de paal fun
deering gelijkmatig te belasten. Verscheidene fotografieën 
van den bouw circuleerden, waarna den heer Stuijt dank 
werd gebracht voor deze interessante bijdrage. Nadat de 
voorzitters ter vergadering waren gekomen, werd het presi
dium verder geleid door den heer Kromhout en kwam in 
behandeling de ingekomen vraag: „Welke eischen stelt een 
bouwkundige aan het onderwijs voor jeugdige ambachtslieden 
met betrekking tot het handteekenen," voor welker beant
woording de heer M. de Jongh zich beschikbaar stelde. 

Hierna circuleerden nog als kunstbeschouwing de laatst 
verschenen afleveringen van bet tijdschrift voor vercierings-
kunst, waarna werd medegedeeld dat als gewoon lid, door 
de heeren J. v. Leeuwen en J . G. F. Wiggers voorgesteld 
is de heer N. .1. Woud, ter vergadering aanwezig, en dat 
de heer J . E. Rood als aspirantlid is toegetreden. 

Ten slotte stelde de voorzitter de vergadering in kennis 
met het binnenkort in het orgaan verschijnen van een 
nieuwe serie prijsvragen. De heer van der Endt, uitgever 
van het Orgaan, wil een bouwkundig werk het licht doen 
zien, waarin verscheidene kleine ontwerpen van woonhuizen, 
winkels en dergelijken zullen voorkomen, dat een praktische 
hulpbron moet zijn voor de vele, bouwkundigen in steden en 
dorpen, die behoefte gevoelen aan goede voorbeelden. Ge
noemde firma heeft daartoe de medewerking van het Bestuur 
ingeroepen, dat zich bereid verklaarde deze uitgave te 
bevorderen door het uitschrijven van eenige prijsvragen, 
welke zullen beoordeeld worden door een jury bestaande 
uit de heeren W. Kromhout Czn., H . G. Jansen en K. de 
Bazel. Nadere bizonderheden zullen tegelijkertijd met het 
verschijnen der programma's dier prijsvragen verschijnen. 
Nadat de voorzitter voor deze uitgave een beroep deed op 
de goede krachten van het Genootschap, werd de ver
gadering onder dankzegging voor de talrijke opkomst der 
leden gesloteu. 

De \ste Secretaris, 

A. H. ZINSMEISTER. 

RAPPORT DER JURY 

benoemd ter beoordeeling der antwoorden ingekomen op de 

prijsvragen, in 189(1 uitgeschreven, door de Vereeni

ging „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. 

De jury benoemd ter beootdeeling der antwoorden, ingekomen op de prijs-
vragen in 1M)0 door de Vereeniging „Houwkunst en Vriendschap" uitge
schreven, lieert de eer D onderstaand rapport all resultaat van haren arbeid 
aan tc bieden. 

Voor de eerste prijsvraag nl. het ontwerp van een Turngebouw zijn inge
komen elf antwoorden onder de navolgende motto's 

1. Op. 1 8 teekeningen en mem. v. toelichting. 
2. Nova 5 . 
8. Sport 5 . 
4. o—o 8 „ 
5. Health 6 „ en mem. v. toelichting, 
fl. 1S98 7 
7. Olympia 6 „ . „ „ „ 

8. " x " 5 » . » 

9. Sous 1' inlluence d' une Parisicnnc 1 teekeningen. 
10. Kust roest 8 teekeningen. 
11. Gut Heil 2 . 

Hij het eerste globale, overzicht dat over de ingezonden ontwerpen genomen 
werd, bleek dat over 't algemeen met ernst naar deze prijsvraag was mede
gedongen, en zij dus zeer geslaagd kan genoemd worden. 

Vooral de 5 eerstgenoemde ontwerpen vertoonden zeer goede kwaliteiten, 
die hen al dadelijk boven de overige onderscheidden, terwijl alleen van de 

twee laatstgenoemde ontwerpen kan gezegd worden, dat ze de middelmatig
heid zelfs niet bereikten. 

Hij eene meer gedetailleerde cn vergelijkende studie van elk der ontwerpen 
afzonderlijk, kon het navolgende vastgesteld worden. 

„Op. 1." De planverdeeling van den beganen grond is zeer goed. De onder
linge rangschikking en de afmetingen der verschillende vertrekken, aangenaam 
gegroepeerd rondom eene ruime vestibule met trap, zijn goed. Alleen de 
kleedkamer had ruimer kunnen zijn. 

De conciërgewoning en hare afzonderlijke toegang zijn goed geprojecteerd, 
en staat op behoorlijke wijze met het overige van het gebouw in verbinding. 
Zij heelt echter een vertrek te weinig, tenzij dit in de kapverdieping gepro
jecteerd is Dc planverdeeling op de verdieping zou eveneens verdienstelijk 
genoemd kunnen worden, ware het niet dat de aldaar geprojecteerde tribune 
bepaald ongeschikt voor 't gebruik is; slechts de voorste rij toeschouwers 
zou iets van dc verrichtingen in dc zaal kunnen waarnemen. Eene amphi-
thealcrsgewijze inrichting der zitplautscu cn eene wijdere opening naar tie 
zaal zou bij deze hooggelegen tribune bepaald noodzakelijk zijn, om aan een 
niet al le beperkt aantal toeschouwers gelegenheid tot toeschouwen te geven. 
Dit bezwaar weegt te meer, daar het plan uiet toelaat daarin verbetering te 
brengen. 

De buitenarchitcctuur is zeer goed van opvatting, de vele sprongen in den 
gevel verbreken de eenheid wel een weinig. Dc travee met den ingang tot 
de conciërgewoning werkt, door het groote uantal kleine details, storend, 
desgelijks ook de uitgemctselde schoorsteen tegen ccn der zijden van den vcel-
hoekigeu uitbouw van den voorgevel, welke zij door hare afmc'ingen tc veel 
domineert. Het hoofdlokaal, dc turnzaal, is zeer goed in den gevel uitgedrukt 
cn goed van karakter. Zeer dc vraag is het. of dc horizontale begrenzing van 
het bovengedeelte van een tuilgevel, eu het daarboven aangebrachte wolfciud 
van de kap. vooral op korten afstand gezien een aangeuamen indruk zal 
maken. 

De doorsneden vertoouen eenvoudige en zeer goede architectonische vormen. 
Het streven om materiaal en constructie iu ' l algemeen te laten zien, zoowel 
bij de gevels als bij de binnenarchitectuur, verdient lof. 

Op leer lofwaardige wijze is o.a. in de vestibule en boven dc vensters vau 
de turnzaal gebruik gemaakt van ijzereonstructie in daarvoor zeer geëigende 
vormen. De details bewijzen dat het den ontwerper op vele plaatsen gelukt 
is, voor bet verwerkte materiaal patsende vormen te vinden. De constructie 
van de kapspanten van tie turnzaal is nabij de steunpuuten niet hoven beden
king verheven. 

Als toeken werk is het geheele ontwerp zeer verdienstelijk en getuigt het 
van eene geoefende hand. 

Platte grontlen cn doorsneden zouden zeker nog aan duidelijkheid gewonnen 
hebben, indien ze op de gewone bekende wijze de tloorsneden der moren in 
zwatt, arceering of kl ur hadden doen zien. 

ilvova." De planverdeeling van dit ontwerp, zoowel begane grond als 
op de verdieping, is door de klare groote dispositie hoogst gelukkig en zeer 
origineel Dit is het eenige ontwerp, waarin tb: tribune voor toeschouwen 
op waarlijk practische wijze is geordonneerd. 

Doordat dc schermzaat op de verdieping ligt, is hel noodig. dat het daar
naast liggende vertrek tot kleedkamer wordt ingericht, wat trouwens zeer 
gevoegelijk kan, daar het voor bergplaats alleen overvloedig groot is. 

DJ bergplaats voor turnt lestelleu is te klein, daarentegen de ruimte voor urinoirs 
cn privaten overmatig groot cn onnoodig in tweeën gedeeld. Het plan zou nog ge
wonnen hebben, indien dc beide gangmuren .10 ;'i 10 c.M. naar de zaalzijde 
werden omgetchoven, waardoor de vertrekken van dc conciërgewoning en 
de daaronder liggcude betere afmetingen zouden hebben verkrijgen, en uls dc 
trap in plaats van met drie, met twee, maar dan brcederc armen, ware 
ontworpen. Een gebrek is het ook dat de conciërgewoning te weinig van 
het overige gedeelte van het gebouw is geïsoleerd. Alle vertrekken er van 
toch komen op de bovcnvestibule uit. 

De gevels van dit ontwerp maken geen naugenamen totaal-indruk De ge
bruikte vormen zijn niet alle „aus cincm Gusz." Dc interessante hoofdingang 
met de aan beitic zijden daarvan geplaatste ramen, welke laatste uiterst 
gezocht vau vorm zijn, contrastccren sterk met dc overige ranmordonnanticn. 
De silhouet van het geheele gebouw is verre van aangenaam. Wel is waar 
brengt de blijkbaar gebruikte houtccmentalïlekking eene horizontule begren
zing der gevels mede, doch deze behoeft daarom nog niet in nuchterheid te 
ontaarden. De doorsneden geven behoudens de originccle tribune-opening 
weinig bizonders te zien. De ijzeren armatuur der kapspanten is wel zeer 
constructief doch lang niet sierlijk. 

Het detail van den gevel doet dc zeer oorspronkclykc ordonnantie van den 
hoofdingang goed uitkomen. 

Het in het bovenlicht aangebrachte gekleurde glas, de gesmeed ijzeren 
versieringen, de wijze van bewerking van den gehouwen steen getuigen 
van eene goed begrepen constructicf-artisticke opvatting; slechts gedeeltelijk 
is dit ook het geval met het stijl- en regelwerk der deuren. Dc van het 
ijzer daarop overgeplante vormen zouden constructief nogal wat bezwaar 
ondervinden bij uitvoering. Ook de overdreven gezochte vorm der-venster
openingen maakt die der houten kozijnen en ramen zoo niet onuitvoerbaar 
dan toch enorm kostbaar. 

- Eene zeer origineele conceptie laat het détail van den zaalwand met de 
tribuneopening zien. Dc eenvoudige goed in 't karakter van het materiaal 
versierde ijzeren kolommetjes met het in sierlijke lijnen ontworpen daarop 
rustende raamwerk, dat de smaakvol verdeelde, gekleurde glasversiering 
bevat, vormen een hoogst aantrekkelijke begrenzing van de tribuneopening. 
De rondom die opening aangebrachte eenvoudig uit lijnen bestaande be
schildering vormt een aangenanien overgang tot den vlakken wand. Hij al dat 
schoons is het echter tc betreuren, dat de Ijzeren binten die den wand boven 
de tribuneopening moeten dragen niet zichtbaar gehouden zijn cn als clement 
in de versiering zijn opgenomen. Het staat toch vast dat het raamwerk. 
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zooals dat nu gcconatrneerd is, den laat van den daarop rustenden muur 
„ie, zou kunnen dragen. 

II, [ teekenwerk van het geheele ontwerp is verdienstelijk, met name dat 
van de détails. 

II, t geheele ontwerp getuigt van een lofwaardig streven naar originaliteit; 
t l i r | i Tiieenen we den ontwerper te moeten waarschnwcn tegen het te sterk 

,i;" bij de willig vaardige hand, waarover hij bly'kbaar beschikt, leidt 
zoo lieht tot gekunsteldheid. 

„Sport" De planverdeeling is niet eenvoudig, en de ruimte te veel ver
snipper01 ; dc kleedkamer is veel te Klein cn jammer genoeg kan zy' geen 
dienst doen voor de schermzanl. Bergplaatsen voor turntocstellen behoorden 
„„k ruimer tc zyn. De privaten cn urinoirs zyn alléén bereikbaar van uit 
(I, vestibule, zoodat de turners steeds een meestal tochtige vestibule moeten 
nasseeren om er gebruik van te maken; door een zeer kleine wijziging in 
| t , . i plan zou aan dat bezwaar tegemoet te komen zijn. Of de turnzaal aan 
hel achtereinde wel voldoende verlicht zal zijn door het viertal kleine hoog
staande ramen boven de douchekamer en de bcrgplants valt te b twijfelen. 
IV tribune is wat klein en ook hier zal alleen dc voorste rij toeschouwers 
I D Iinen zien wat in de zaal voorvalt. De conciërgewoning is goed, doch de 
verbinding met het overige van het gebouw lastig cn omslachtig. 

De arehitectuur der gereis is in al haar eenvoud zeer verdienstelijk wegens 
hare beknoptheid, duidelijkheid en aantrekkelijke!! vorm. Het hoofdlokaal spreekt 
ziel «eer goed in den gevel uit, de vensterreeks herinnert volgens enkele 
juryleden wel een weinig te veel aan een schoollokaal, andere juryleden 
vinden dit juist een verdienste De doorsneden vertoonen eenvoudige doch 
zeer goede vormen. De détails, hoewel ze uitgebreider konden zijn, lichten 
,!, bedoelingen vnn den ontwerper voldoende toe cn geven getuigenis vau 

rationeels vormenkeus. Niet overbodig zou het zijn, indien aangetoond 
ware, hoe het horizontale plafond van de turnzaal geconstrueerd is gedacht. 
Hel teekenwerk is sober en zeer goed. 

„o—o." De ontwerper heeft zich niet strikt gehouden aan de afmetingen 
van het bouwterrein, in liet programma voorgeschreven. De trap en stoep 
vnór den hnofding'ng en die voor de conciërgewoning vallen buiten de vast-
gestetdd tooling. Dc lange corridor langs de turnzaal scheidt deze zaal van 
&r tevens veel te kleine, bergplaats vo >T turntoestcllen eu van de ruimten 
voor privaten en urinoirs, waardoor het gebruik van beide zeer ongeriefelijk 
wordt. De kleedkamer is wel wat klein en kan ook weer geen dienst doen 
bij de scherm zaal, wat hoewel niet in 't programma uitdrukkelijk vereiseht, toch 
«eer w mseln lijk is, tenzij daarvoor eene afzonderlijke kleedkamer worde aange-
bracht, dok de bergplaats bij de scherm saai is te klein. De galerij is goed 

. doch klein en ook hier weer het gebrek, dat alleen de voorste rij 
toeschouwers ecu voldoend overzicht in de zaal heeft; zeer noodig zou het 
ook zijn met het oog op tocht, dat de galerij van de trapruimte ware afge
scheiden De conciërgewoning cn de verbinding ervan met het overige vau 
het gebouw zijn zeer goed. 

De architectuur der gevels heeft goede kwaliteiten. Het giootc aantal 
sprongen in den voorgevel doen echter afbreuk aan de gewenschte rust. De 
aansluiting van den halven topgevel tegen het dak van den ronden toren is 
nil t gelukkig ; dc hoogopgaande zijmuur, die het kleine schild van het achter 
dien topgevel en toren gelegen dak draagt, zal geen aangenaam aspect ople
ver, u. eu het veel lagere naastgelegen gedeelte sluit zich zeker niet schoon 
daartegen aan. Hy de binnenordonnantie is een lofwaardig streven op tc 
mi iki li, de gebruikte materialen in hunne natuurlijke kleur cn constructie 
!• laten zien. De algemeene indruk van dc zaal met name van dc zijwanden 
is gunstig; de ordonnantie van den korten wand. waarachter de tribune ligt, 
i- onmatig en door de pijlers onpractisch met het oog op het zien in de 
null, Het protiel van het zaalplafond is niet gelukkig doch zou veel winnen, 
audit u het middenveld breeder genomen werd. Dc trekstangen van de kap 
waren rationcelcr op de hoogte van dc goot geplaatst. 

Het teekenwerk, waaronder de perspectief teekening het zwakst is, getuigt 
in eene bedreven hand. 

iHealth." Kvcnals in de meeste plans is ook hier dc kleedkamer tc klein 
ui behoorde de bergplna's voor turntocstellen grooter te zijn; ook hier het 
gebrek dat dc scherm zaal niet in verband met dc kleedkamer staat of een 
afzonderlek kleedvertrek heeft. Dc douchekamer is overvloedig groot. De 
privaten en urinoirs zyn ook hier weer alleen van uit de vestibule of anders 
door de douchekamer heen te bereiken. De tribune is volmaakt ongeschikt 
om aan een voldoend aantal toeschouwers gelegenheid tc geven in de zaal 
te zien. door hare groote diepte en het gemis van amphitheatersgewyzen 
aanleg der zitplaatsen Dc verlichting van dc groote zaal heeft, in strijd met 
den eisch van het programma, hoofdzakelijk plaats door daklichtcn en zal. 
ook al wordt de verlichting aangebracht zooals de variant kapconstructie 
langeeft, niet in overeenstemming met de bedoeling van het progrnmma zijn 
en veel te wenschen overlaten. De conciërgewoning op zich zelf is goed, 
doch de verbinding ervan met het overige van het gebouw op de verdieping 
"lit breekt. 

De gevels, die blijkbaar geheel in gehouwen steen zyn ontworpen, maken 
" ii aangrimmen indruk en hebben een bepaald Engelsen karakter. Het groote 
aantal tuiten, pinakels, schoorsteenen enz. maken op vele plaatsen de gevels 
ietwat onrustig. Ook by minder gebroken gevellijn zou een pitoresk silhouet 
'e verkrijgen zyn geweest. Ook in dc gevels treft het geringe der af netin
gen van dc lichtopeningen voor de turnzaal. Dc binnenordonnantie is in 't 
zeilde karakter als die der gevels ontworpen en is dientengevolge wat zwaar. 
De boog boven de zitbank en schoorsteenmimte in dc groote zaal zou 
moeielijk geconstrueerd kunnen worden zooals bij geteekend is. Verschillende 
• Hai l , zooals dc vullingen vnn gebrand glas, dc schilden of cartouches tegen 
«ie balustrade cn andere zyn minder geslaagd te noemen. 

Het teekenwerk is flink; het perspectievisch aanzicht in 't bizondcr is 
lober en met eene geoefende hand uitgevoerd. 

,,1896." Vet'ibule en corridors in dit plan zyn te bekrompen, de kleed 
kamer is te klein en kan ook geen dienst doen voor de schrrmza.il. De 
tribune is nitt buiten de eigenlijke zaalruimtc gelegen doch goed aangebracht 
en ingericht; wel ware het wenschclijk dat dc trap uitkwame op eene ves
tibule of een ruimer portaal, dat toegang tot de tribune verstrekte; ditzelfde 
geldt ook voor de bestuurskamer. 

De 'conciërgewoning is veel te ruim en de verbinding ervan met het 
overige van het gebouw, alleen beganegronds cn dan nog dóór de scherm-
zaal, is slecht. 

De gevels vertoonen eene, door de ontelbare uitgcmctseldc lizencn, onrus
tige architectuur. Het groote venster dat dc turnzaal verlicht, hoewel is 
beginsel om dat deel van 't gebouw naar buiten te brengen zeer goed, iu 
hier echter van zoo reusachtige afmetingen dat het in de constructie zeker 
aanleiding tot groote moeiclijkhcdcn zou geven ; bij een orkaun b.v. zou dat 
venster aan een winddruk van tien a vijftien duizend kilo weerstand moeten 
bieden. 

Door het insluiten van de tribune in de zaalruimtc heeft deze eene breedte 
verkregen, die haar met eene daaraan geè'venredigde hoogte tot eene ai te 
reusachtige hal voor een turnzaal heeft omgeschapen. De binnenarchitectuur 
is evenals die der gevels te rammelend en tc overladen met détails. Het 
teekenwerk is zwak. 

irOfyiiipia." Het plan begnnegrond heeft, wat betreft tic ligging van turn
zaal, bergplaatsen, kleedkamer en douchekamer wel verdienste. 

Dc kleedkamer, die grooter kon zijn, zal zeer slecht verlicht zijn door 
de twee miniatuurruampjes in den voorgevel. De ruimte voor douchekamer, 
lavabo's enz. is veel te groot. Ecu bezwaar is ook iu dit plan weer tint dc 
privaten cn urinoirs alleen van uit dc vestibule bereikbaar zijn en dat tic 
scherm zaal op de verdieping liggende, niet le voorzien is van eene afzonder
lijke kleedkamer. De onderste galerij, aan het einde der zaal geprojecteerd, is 
goed, indien tenminste de achterste rijen zitplaatsen successievelijk verhoogd 
worden aangelegd. De bovenste galerij te dier plaatse ligt veel te hoog om 
fonder ccn zeer sterk amphilheatersgcwijzen aanleg der zitplaatsen aan hare 
bestemming te kunnen beantwoorden. Dc lange ealcrij langs den buitenmuur 
der zaal zou zeer ongeriefelijk in 't gebruik zijn, daar de toeschouwer, die 
iu tien hoek bij den voorgevel zijn plaats heeft, die eerst na eene wandeling 
van !lö Meter over tie galerijen zou kunnen bereiken. 

Het achtergedeelte van tic zaal zal zonder twijfel te duister zijn. Het zestal 
kleine hoogstaande liehtraampjes zal niet voldoende ziju om dat te voorkomen. 
De conciërgewoning heeft het gebrek, dat een der vertrekken op tien heganc-
grond ligt en dc andere waaronder de keuken op de verdieping. 

De gevels zijn niet geslaagd; het blijkbare streven naar eenvoud en kracht 
is ontaard in lompheid. Het domineerende gedeelte van den gevel is de hoek, 
waar beganegronds de douchekamer en op de verdieping de seherinzaal ge
legen zijn, cn niet dat waarachter het hoofdlokaal zich bevindt. 

De hoven 't dak uitkomende lantaarn boven dc vestibule is blijkbaar alleen 
ter wille van het silhouet op de gcvclteekening zoo hoog opgetrokken Blij
kens de doorsnede zou de lichtschepping voor de vestibule minstens fi Meter 
lager hebben kunnen genomen worden door een vlakke lantaarn, wal dan ook 
meer in overeenstemming met aard en karakter van 't gebouw zou zijn geweest. 

De binncnordnnnnntic geeft niet anders dan zeer nuchtere vormen te zien. 
en voor zoover 't uit de doorsneden en dc détnilteekening is op te maken, 
zal de overkapping van dc turnzaal zeker geen aaiigi-iiamen indruk maken, 
ware 't maar alleen omdat de langsriehting der kap nut tie ilwarsriehting 
der zaal samenvalt. 

liet détail van den gevel doet de geestlooze plompheid tier architectonische 
vormen nog meer uitkomen. Het teekenwerk is correct genoeg, doch buiten
gewoon hard. De perspectief-tcekeniug is als aquarel niet slecht, doch wat 
zwaar van kleur en uitvoering. 

o o 
i. X " Dc planindeeling is iu alle opzichten slecht ; de kleedkamer is veel 

te klein, privaten en urinoirs te gering in aantal en alh-eu van uit een cor
ridor bereikbaar. De bestuurskamer is veel te klein, daarentegen is aan de 
conciërgewoning eene zeer groote ruimte opgeofferd. Alleen dr kinken er van 
heeft zonder dc kasten eene oppervlakte gelijk aan die van genoemde be
stuurskamer. Dij de schermzaal op de verdieping is eene kleedkamer ont
worpen -, dit is op zichzelf zeer goed, doch tl'4 verbinding er van met de 
seherinzaal moet plaats hebben door oen der ontelbare corridors 

De tribune is om eenige der reeds herhaalde malen bij vorige ontwerpen 
genoemde redenen ongeschikt. 

De gevels hebben in veel opzichten het karakter van een builcnsociëtcit 
doch allerminst van een gebouw dat een turnzaal huisvest, afgescheiden nog 
daarvan dn» de overstekende houten dakbetimmeringen veel te zwaar zijn. 
De overgang van den schuinen hoek beganegronds naar den rechten op de 
verdieping is merkwanrdig slecht van conceptie; ook dc „blinde ramen" 
in den zijgevel, die waarschijnlijk ontworpen zijn voor het traditioneelc 
.breken" van den gevel, getuigen van het nog steeds voortwoekeren van 
verkeerde begrippen bij het conccpiecren van gevels. De binnenordonnantie 
houdt gelijken tred met die der gevels wat architectonische waarde aangaat: 
Het teekenwerk is zeer correct doch mist alle artistiek cachet. 

,So«.i rinjtuenre time Parititnne." In dit plan is veel te veel ruimte 
opgeofferd aan de enorme vestibule niet trapruimten. Twee groote drienrmige 
trappen naar dc bnvenvcstibiilc is overbodig. Ontwerper schijnt dat zelf 
eenigszins gevoeld te hebben, daar hy de boveninnen van een tier Irappen 
aan het gebruik wil onttrekken, blijkende uit de woordjes „afsluiting" die 
daarbij zyn geschreven. Bergplaatsen, kleedkamer enz. zijn 'aarentcgen veel 
tc klein, privaten en urinoirs alleen van uit gangen of vestibules bereikbaar. 
By dc schermzaal zon eene kleedkamer gewenscht zyn daar die van dc 
turnzaal daarvoor niet gebezigd kan worden. De bestuurskamer met daarbij 
gelegen overbodig vertrek is veel te groot. De tribune is goed van ligging 
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en inrichting doch kon grooter zijn. De conciërgewoning is slecht en mist 
bovendien een keuken. 

De architeotunr der gevels mist Mie karakter. De opeenstapeling van 
plinten, lijsten en banden en nog eens banden, lij-icn en plinten, ontelbare 
malen omgekornisi om pilaster., sprongen ens., maken liet geheel tot een 
rammelend allegaartje tonder eenig cachet. De binncnordonnantic sluit zich 
volkomen bij het uiterlijk aan. Het teckcnwerk is nauwkeurig cn netjes, 
doch zielloos ; het verkregen effect staat niet in verhouding tot den daaraan 
besteden arbeid. 

»Rust roest" liet denkbeeld om dc groote zaal met huur lengteas in de 
richting van de diagonaal vau het bouwterrein te orduuuceren is niet kwaad, 
de daaruit volgende (wel is waar minder gemakkelijke) oplossing der verdere 
onderdeelen van het plan is den ontwerper echter volstrekt niet gelukt. 
De entree in het midden van den rechtergevel, blijkbaar alleen ontworpen 
om de symmetrie met den ingang voor dc conciërgewoning, is volkomen 
overbodig, dc gangen en trappen zijn wat afmeting cn ordonnantie aangaat 
juist geschikt voor een niet al te royaal burgerwoonkuis. 

De kleedkamers zyn niet in onmiddellijk verband met de turnzaal gebracht, 
de privaten cn urinoirs zijn te weinig in getal en bekrompen van afmeting, 
en de bergplaatsen zijn veel te klein. De tribunes zijn goed van inrichting. 
De uiterste zitplaatsen van die langs den langen wand zijn echter te ver van 
den toegang tot de tribunes verwijderd. Een koffiekamer is in een gebouw 
vnn zoo weinig publicken nard als het onderhavige geen noodzakelijkheid. 
De hokjes van dc conciërgewoning, die in eene halve verdieping daarboven 
nog een? in miniatuur herhaald schijnen te /ijri, zijn veel te klein om op 
den nauin van kamers aanspraak te mogen maken. 

De gevels zijn het toonbeeld van gebrek aan architectonische vormeu-
kcunis en couceptievermogen cn dc bmnenordonnantie sluit zich daar vol
komen bij aan. Het teckcnwerk is zonder eenig cachet, met de constructie 
heeft dc ontwerper, zoo hij die al machtig is, een danig loopje genomen. De 
goede wil en de ijver, waarvan de groote hoeveelheid geleverde arbeid ge
tuigen, zyn prijzenswaard doch zouden door den ontwerper vermoedelijk 
met meer succes in eene andere richting gepraesteerd hebben kunnen worden. 

«Out Heil." De ontwerper heeft de vrijheid genomen in de twee muren 
die aan de naburige erven grenzen lichtramen te maken, wat door de Neder* 
lundsche wet, zooals bekend, verboden wordt. A l ware dus dc planverdeeling 
overigens goed, zou dit reeds een onoverkomelijk bezwaar tegen den platte
grond zijn, want als die lichtramen als niet bestaand gedacht worden, zyn 
kleedkamer, privaten en urinoirs volkomen en de groote zoal zoo goed als 
geheel in duister gehuld. Het drielicht in den voorgevel alleen zal die zaal 
ten minste lang niet voldoende verlichten. Gevels en doorsneden wijzen op 
een totaal gemis aan architectonische vormenkennis en gevoel voor conceptie. 

Het teekenwerk is hoogst slordig. 

Resumeercndc komt de jury tot de conclusie dat, ondanks de goede kwa
liteiten van het meerendcel der ontwerpen, niet één in alle opzichten boven 
de anderen uitmunt. De beide eerste ontwerpen „Op 4" en „Nova" ko
men het meest in aanmerking voor de 1ste bekroning. Waar echter het eerste 
plan wat betreft de oplossing der tribune niet in de schaduw van het tweede 
kan staan, moet daartegenover het tweede voor het eerste onderdoen in de 
conceptie der gevels, zoodat dc jury meent die beide ontwerpen als gelijk 
in waarde te moeten stellen. Als in waarde op de beide genoemde ontwer
pen direct volgende en voor eene onderscheiding in aanmerking komende 
plaatst de jury eerst het ontwerp «Sport" en daarna het ontwerp „o—o." 

De jury stelt U dus voor, dc beide uitgeloofde pryzca als volgt tc verdeelen : 
Aan „Op. 4" en „Nova" elk de zilveren medalje met het getuigschrift der 
Vereeniging benevens ƒ 50. Aan „Sport" het getuigschrift der Vereeniging 
benevens ƒ 25 en aan „o—o" het getuigschrift der Vereeniging. 

Voor de tweede prijsvraag nl. het ontwerp van een Winkelpui, zijn inge
komen twee antwoorden, onder dc motto's : 

1. Bij avondlicht. 
2. Entre nous. 

„Hij avondlicht." Dit ontwerp trekt onmiddelijk dc aandacht om dc 
sierlijke cn origineele opvatting. 

Voornamelijk in gehouwen steen en ijzer gedacht, vertoont het geheel eene 
compositie, waarin de oudcrdceleu goed in hunne respectievelijke waarde zyn 
uitgedrukt. De winkelpui, een dotninecreudc onderbouw in korfboogvorm, is 
door de ranke ijzeren kolonnetten goed met den kronenden erker der 
tustchenverdieping verbonden en door een elegant baloon afgesloten. Heel 
deze hoofdparty'is van aangenaam silhouet en van goeden vorm. behandeling 
en constructie. De bewerking van het ijzer is karakteristiek. 

Ook dc ingang met bovenlicht is fraai van vorm. Door het boogvormige 
steenen middenkalf onder den middenstijl iets zwnardcr te nemen, znl dit 
gedeelte winnen in rustiek aanzien. Het glasraam is zeer decoratief. De 
vormen over 't algemeen zijn geïnspireerd op de werken van den Brussel-
schen architect Horta. zonder, behoudens eene enkele uitzondering, in copic 
te vervallen. Het raam boven den ingang is niet in 't karakter van het 
overige, beter ware 't geweest het geheel weg te laten. 

De vormen, waarin het hout is bewerkt, zyn veel te gewrongen om 
overeenkomstig den lard van het materiaal genoemd te kunnen worden; 
behalve bij de deuren komt dit in 't bizonder uit bij het bovenlicht van 
bet winkelraam ; de ingewikkelde vorm daarvan moet tot bezwaren bij dc 
constructie aanleiding geven. 

Bij al de verdienster, die dit ontwerp bezit, meenen wy' den ontwerper 
in zijn zoeken naar originaliteit voor gezochtheid en overdrijving te moeten 
waarschuwen. 

Het geheel is met vaardige hand geteekend en knap in kleur gebracht. 

«Entre nou»." Dit is een eenvoudig en zeer goed ontwerp. De muurdiim. 
die de winkelkast iu tweeën scheidt, waardoor dus schijnbaar twee winkel
kasten gevormd worden, ia iu 't algemeen niet gewenscht. Voor enkele 
artikelen, zooals bv. boeken, waarmede niet in den misten zin van het 
woord eene étalage gemaakt wordt, is het echter geen bezwaar. Dc omlijs
ting van de beide magazynramen op de entresol is wut te zwaar tegen
over het benedendeel. De vormen der gebruikte materialen zyn in 't alge
meen in overeenstemming met het karakter daarvan, doch maken geen 
aanspraak op oorspronkelijkheid. Ietwat vreemd zal het afbreken van de 
plmilijst tel' plaatse van de kelderramen doen en aanleiding tot beschadiging 
geven. Het teekenwerk is zeer serieus en frisch behandeld en getuigt van 
eene geoefende hand. 

Ingevolge bovenstaande beschouwingen stelt de jury U voor, den eersten 
prijs bestaande iu de bronzen medalje en het getuigschrift der vereeniging 
benevens f 50.— toe te kennen aan het ontwerp „ Bij avondlicht" en den 
tweeden pry's n.1. het getuigschrift der vereeniging aan het ontwerp : ,Entn 
non»." 

De Jart/, 
HENRI EVERS. 
W KROMHOUT ('z. 
Eu. CUIJPESS. 
KAREI, MULLER. 
C. N. VAN GOOR. 

Rotterdam, October 1896. 

B E R I C H T E N . 

— In het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem zal 

begin van het volgend jaar een belangrijke tentoonstelling 

gehouden worden van teekeningen en ontwerpen van Eugel

sche kunstenaren, waaronder werk van Morris, Walter 

Crane, Richelle, the Birmigham, Guildschool en anderen 

vertegenwoordigd zijn. 

De tentoonstelling zal zeker bij de Nederlandsche artisten 

en bij hen, die de Engelsche versieringskunst naar waarde 

weten te schatten veel belangstelling wekken. 

— De vereeniging „Voor Vak en Kunst" te Dordrecht 

wenscht de aandacht van het publiek te vestigen op de 

Nationale Tentoonstelling van Nijverheid en Kunst, die in 

'97 te Dordrecht zal worden gehouden. Daartoe heeft zij 

een prijsvraag uitgeschreven voor een reclame biljet, dat 

door sobere maar pakkende voorstelling de attentie trekt. 

Uitgeloofd worden 2 prijzen, één f 250 en één van f 50. 

De jury bestaat uit de heeren R. Lary te Dordt eu A. 

le Comte en A. F. Gips te Delft. 

Voorwaarden van mededinging verschaft het tentoonstel-

lings-bureau Vischstraat 17. 

— Het door den beeldhouwer A. W. M . Odé Jr. te 

's Gravenhage vervaardigd marmeren borstbeeld van den 

Nederlaudschen toonkunstenaar Richard Hol is voltooid en 

zal binnenkort in 's Rijks Museum worden geplaatst, als 

geschenk van het comité voor de aanbieding van eeu 

huldeblijk bij gelegenheid vau Hol's 70sten verjaardag. 

— De regeering van België gaat een proef nemen met 

een minimumloon voor metselaars. De minister van openbare 

werken De Bruyn heeft gelast, dat voortaan bij openbare 

inschrijvingen rijkswerken alleen zullen worden gegund aan 

onderaannemers, die zich verbinden geen lagere lootten te 

zullen betalen, dan . het gemiddeld arbeidsloon van de streek, 

waar het werk moet worden uitgevoerd. 

Aannemer^ 

OIÏGAANVH GENOOTSCHAP 
RCHITECTURA ET AM1CITIA 

U I T G E V E R S 
J . V A N O E R E N D T &. Z O O N M A A S S L U I S . 

R E D A C T I E : W. KROMHOUT Cz*., H . G. JANSEN, M . DE JONGH, 
m , .ni | i f iTi jPERS EN C. W. N U HOEP. 

B U D \ G E N I V O O R HET B L A D T E ZENDEN A A N DEN HEER 
„ O JANSEN'V VN EEGHENSTRAAT N°. 1 TE AMSTERDAM EN ALLES, 
WAT DE ADMINISTRATIE VAN HET GENOOTSCHAP BETREFT, A A N 

\ 1 , SECRETARIS. AMERICAN-HOTEL TE AMSTERDAM. 

v n n l i W A A H H F N VAN HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MKT 

SCHE (ONTRl lU-TIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N J ~_ 

„ KUNSTL1 KV EN DE L E D E N . . - - 1 » ~ 
BU1TENLEDEN EN ASPIRANT LEDEN 7 j " 

MEUEDEEL1NGEN V A N H E T 

GENOOTSCHAP. 

1°. De 1048e gewone vergadering zal gehouden worden 
in het Genootschapslokaal, American—Hotel Lcidscheplein, 
op Woensdag 4 November 1896, des avonds ten 8 ure. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Kunstbeschouwing van den heer C. W. Nijhoff, be

tredende «Deutsche Kunst." 

c. Ballotage van den heer N . J . Woud, voorgesteld door 
de heeren .). v. Leeuwen en J . G. F . Wiggers. 

Namens het Bestuur, 
he Isle Secretaris, 

A. H . ZINSMEISTER. 

M E D E D E E L I N G . 

Door de firma J . VAN DER ENDT & ZOON, uitgevers te 
MAASSLUIS, wordt eene uitgave voorbereid van een bouwkundig 
plaatwerk, dat voornamelijk bestemd is, een praktische 
hulpbron te worden voor de vele bouwkundigen in steden 
en dorpen, die bij hunne samenstellingen van kleine ge
bouwen, woonhuizen, winkels en dergelijken, behoefte ge
voelen aau goede voorbeelden, die praktische uitvoerbaarheitl 
vereenigen met eenvoudige schoonheid. 

Dit werk zal 50 platen bevatten in photolithographic en 

uitgegeven worden in afleveringen. 
Op verzoek van genoemde firma, heeft het Bestuur van 

het Genootschap zich bereid verklaard deze uitgave te be
vorderen, door eenige prijsvragen uit te schrijven en bezitters 
van teekeningen, die iu het kader dezer uitgave vallen, uit 
te noodigen, deze teekeningen voor dit doel aftestaau, waartoe 
door de uitgevers eene vergoeding gesteld wordt van f 10 
voor elke plaat. 

Voor dit doel is door het Bestuur een permanente jury 
aangewezen, aan wier oordeel alle ingekomen antwoorden 
en teekeningen voor deze uitgave bestemd, zullen worden 

onderworpen. Deze jury bestaat uit de heeren W. KROMHOUT 
Cz., H . G . JANSEN en K . DE B A Z E L . 

In overleg met de uitgevers zullen alleen leden van het 
Genootschap en abonnés van het Weekblad »Architectura" 
aan deze prijsvragen kunnen meedingen of hunne teekeningen 
„en portefeuille" voor deze uitgave kunnen afstaan. 

In afwijking van het gewone prijsvragenstelsel zullen 
hier geene prijzen worden uitgeloofd, doch elke teekening 
of serie teekeningen, die de jury voor het, doel geschikt acht, 
worden gepremieerd met f 10 elk, terwijl bovendien door 
de uitgevers eene som van f 50 is beschikbaar gesteld, om 
door de jury verdeeld te wordeu over de ontwerpers der 
vijf beste teekeningen. 

De ontwerpers van teekeningen, welke met een kleine 
wijziging of toevoeging geschikt kunnen gemaakt worden 
voor deze uitgave, zuilen door de jury hiertoe worden 
aangezocht. 

Het Bestuur van het Genootschap 
iiArchitectura ct Amvitia," 

W. K R O M H O U T C / .N . , Voorzitter. 
A. H . ZINSMEISTER, \ste Secretaris. 

De Jur// voornoemd: 
W. K R O M H O U T Cz. 
II. G. J A N S E N . 
K. D E BAZEL. 

lste uitga ve-p rijs vraag. 
a. Het ontwerp van een kleine vrijstaande biiitenwoning, 

ongeveer bevattend f kamers, keuken, bergplaats, zolder 
met zolderkamer. 

Gevraagd •. 
pr°. een teekening met platte gronden, schaal I a 100, 

gevels en doorsneden schaal 1 ü 50. 

sec", een teekening met details van de gevels schaal 1 

20, bijzondere details schaal 1 a IU. 

b. Het ontwerp van de onderpui voor een kruideniers

winkel, met details en doorsneden. 
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Gevraagd: 
eene teekeuing van het geheel op de schaal van 1 a 20 

en van de details op 1 a 10 en grooter. 
De gerelbreedte moet de 6 M. niet overschrijden. 

c. Het ontwerp van de ouderpui voor een winkel van 
ijzerwaren. De gevelbreedte max. 7.50 M . 

Gevraagd : 
eene teekening met details en doorsneden. Schaal voor 

het geheel 1 a 20, voor de details l a LO eu grooter. 

d. Het ontwerp eeuer herberg voor een kleine stad met 
kegelbaan enz. Breedte van het terrein aan de straat max. 
15 M . , diepte naar verkiezing. 

Gevraagd: 
pr". eene teekening met plattegrouden schaal, 1 a 100 en 

opstanden en doorsneden schaal 1 ii 50. 
See0, eene teekening met geveldetails op de schaal van 

1 h 20 en schaal 1 ik 10. 
Tc.rn. eene teekening met details voor de gelagkamer met 

bullet, schoorsteen, diverse eenvoudige betimmeringen, ver
sieringen etc. 

e. Het ontwerp voor eeu muziektent op het marktplein 
van een provinciestad. 

Gevraagd : 
een teekening van het geheel (plan, opstand en doorsnede) 

schaal 1 a 20, benevens details schaal 1 a 10 en grooter. 

A l g e m e e n e b e p a l i n g . 

l ü . Daar de gekozen ontwerpen gereproduceerd zullen 
worden binnen een rand groot 0.25 X 0.35 M. op een blad 
papier groot 0.83 X0.46, zullen de tcekeuiiigen eene grootte 
moeten hebben, van minstens het 5/4 dezer maten. 

2". De behandeling der teekeningen kan zijn : 
in zwarte inktlijnen, ook in inkt lijnen, ingevuld met 

vlakke tinten. 
3". Behalve de op- en bijschriften, moet de inzender, zoo 

noodig, op den rechter bovenhoek der teekening, binnen 
den rand eene korte toelichting geven in eeu eenvoudig 
lettertype. 

Op alle teekeningen moet de geteekende schaal aangegeven 
zijn, waarop gewerkt is. Zijn op ééue teekening meerdere 
schalen gevolgd, dan moeten de geteekende schalen voor
komen onder of naast de desbetreffende gedeelten. 

1 '. Leden van het Genootschap en abonnés van het 
Weekblad „Architectura" die in het bezit zijn van tee
keningen van uitgevoerde of onuitgevoerde ontwerpen, 
welke, iu de termen vallen van de hierboven genoemde 
onderwerpen, kuunen deze eveneens inzenden, mits beant
woordende aan de bepalingen in sub l , 2 en 3, 

5°. Alle teekeningen blijven het eigendom der inzenders. 
Gepremieerde teekeningen echter worden eerst ua de repro
ductie teruggegeven. 

De teekeningen mogen niet opgespannen of op carton 
worden ingezonden. 

ü. Teekeningen, die onder de prijsvragen wordeu inge
zonden, moeten van een motto zijn voorzien en geheel vol
doen aan de gewone voorwaarden bij de overige prijsvragen 
van het Genootschap in acht genomen. 

Teekeningen als bedoeld in sub 1 kunnen naar verkiezing 
onder motto, of onderteekeud, worden ingezonden. 

7. De tijd van inlevering van ontwerpen op deze eerste 
serie is gesloten op Zaterdag 2.'1 Januari 1897 des voor
middags ten 12Y, ure. 

De inzending geschiedt aan den heer W. KROMHOUT CZ. 
Reguliersgracht 120 Amsterdam. 

De Jury. 

D E HEMBRUG-GESCHIEDENIS. 

EN 22sten September j.1. werd door de Genie 
in de stelling Amsterdam aanbesteed het 
maken van de artillerie-inrichtingen aan de 
Herabrug (4de gedeelte). Dit werk was door 

_ de ontwerpers van het bestek geraamd op een 
bedrag van f 334,500. Elf biljetten kwamen in. Het hoogste, 
dat van den heer Ph. A Warners te Amsterdam, meldde 
een cijfer van f 399,680, het laagste, dat van den heer 
H. R. Hendriks te Amsterdam, een bedrag van f 362,200, 
zoodat dit nog altijd f 27,000 boven de begrooting was. 

De oorzaak van deze hooge cijfers moet gevonden worden 
in de A. V. der Genie, die nog van 1870 dagteekeuen, en 
waarin bepalingen voorkomen, welke, worden zij streng en 
letterlijk toegepist, — en men kan van de officieren der 
Genie niets anders verwachten — bij eeu eenigszins lage 
inschrijviug, b. v. gelijk aan de raming, den aannemer on
herroepelijk aan geldelijk verlies zouden bloot stellen. Nu 
is dc concurrentie wel groot en bij eeu werk kuunen zich 
allerlei onvoorziene tegenspoeden voordoen, maar willens en 
wetens in het ongeluk te gaan, daarvoor bezit de aauueraer 
geen offervaardigheid genoeg. 

De Genie, niet tevreden met de cijfers der laagste in
schrijvingen — de heer C. Eckhardt te Almelo verschilde 
met den heer Hendriks slechts f 90 — schreef tegen Vrijdag 
23 October j.1., eene herbesteding uit en scheen dus de 
aannemers tc willen dwingen om zich aan hare raming, met 
de gevolgen daaraan verbonden, te onderwerpen. 

Het bestuur van den Nederlandsehen, Aannemersbond riep 
toen alle gegadigden op tot eene bijeenkomst iu het café 
De Karseboom te Amsterdam, te houden op den dag dat de 
biljetten des middags voor 3 uur zouden moeten worden 
ingeleverd. 

Ongeveer honderd aannemers hadden aan die oproeping 
gehoor gegeven ; na een breedvoerig debat, waaruit de vol
komen overtuiging van allen bleek, dat het onder de be
staande A. V. der Genie onmogelijk was werken uit te voeren 
tegen de lage ramingen, waardoor zich in den regel de 
begrootingen der Genie kenmerken, werd besloten, bij wijze 
van protest, om bij deze herbesteding niet in tc schrijven. 
De vergadering achtte het echter wenschelijk, dat de beide 
laagste inschrijvers in hunne handelingen werden vrijgelaten. 

De uitvoering was gelijk aan het besluit. Vrijdagmorgen 
j.1. te 10 uur werden drie biljetten in de bus gevonden. 
Een dezer was in blanco, de twee anderen waren van dc 
heeren Hendriks en Eckhardt die, met een luttel verschil 
— de laatste had er een rond sommetje van gemaakt, 
f 303,000 — hun vroegere cijfers handhaafden. 

De vraag is thans : wat zal de Genie doen ? Dit ligt nog 
in den donkeren nacht der toekomst opgesloten. 

Ook was nog in de bijeenkomst van Donderdag j.1. be
sloten dat het bestuur van den Bond in een adres aan den 
Minister van Oorlog de motieven kenbaar zou maken, welke 
tot het besluit der vergadering hadden geleid, terwijl het 
tevens er op zou wijzen dat door arbitrage in de bestekken 
op te nemen bet aannemen van werken voor de Genie in 
de toekomst mogelijk zou kunnen gemaakt worden. 

Het bestuur van den Bond heeft zich gehaast aan deze 
opdracht gevolg te geven en reeds Zaterdag j.1. het volgende 
adres aan Z. E den Minister van Oorlog verzonden : 

„Geven met verschuldigden eerbied te kennen de onder
geteekenden, vertegenwoordigende het bestuur vau deu 
Nederlandschen Aannemersbond, gevestigd te Amsterdam, 
goedgekeurd hij Kon. Besluit van 27 April 1896, No. 54 ; 

„dat zij ingevolge een hun verleende opdracht, krachtens 
besluit eener vergadering van gegadigden tot de op heden 
gehouden herbesteding van artillerie-inrichtingen aan de 
Herabrug IVe gedeelte, welke vergadering door ongeveer 

een honderdtal aannemers, uit verschillende oorden des lands, 
werd bijgewoond, de eer hebben het volgende onder de 
t-indacht van Uwe Excellentie te brengen. 

„Reeds herhaaldelijk werden door aannemers-vereenigin-
gen, zoowel als auderen aan de Hoofden van verschillende 
Departementen van Algemeen Bestuur, verzoekschriften ge
richt tot het wijzigen der Algemeene Voorwaarden voor de 
uitvoering der werken onder hun beheer vastgesteld, alle 
welke rekwesten — met uitzondering van eenige kleine 
wijzigingen in de A. V . van het Departement van Water
staat, — steeds zonder gevolg bleven. 

„In het bijzonder werd van alle zijden sedert jaren er op 
gewezen, — wij raeenen hierbij de aandacht van Uwe 
excellentie te moeten vestigen op het adres, met begelei
dende brochure door onzen Bond in dato 19 October j.1. 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal verzonden en 
van welke stukken wij de eer hebben Uwe Excellentie een 
afdruk aan te bieden — hoe onhoudbaar vooral de voor
schriften zijn, waarbij aan de Directie alléén de beslissing 
van alle mogelijke geschillen wordt opgedragen, terwijl de 
aannemer gehouden is zich bij die beslissing neer te leggen, 
zonder eenig recht op hooger beroep, daar het beroep op 
den Minister zeiven voor hem uit den aard der zaak niets 
anders kan zijn dau een weerklank van de uitspraak der 
Directie, met wie hij het geschil had. 

„Waar nu vooral bij de uitvoering van werken ouder het 
beheer der Genie, zoowel aan die uitvoering zelve als aan 
de daarbij te leveren materialen eischen wordeu gesteld, die 
inderdaad het onmogelijke naderen, daar springt het onmid
dellijk in het oog dat dan ook de inschrijvingssommen voor 
die werkeu in vele gevallen aanmerkelijk zullen moeten 
verschillen met de prijzen onder andere Directies voor soort
gelijk werk gesteld. 

„En nu is zeer zeker, hetgeen blijkt uit de aan het 
bestek toegevoegde begrooting, in geen enkel opzicht reke
ning gehouden met die buitensporige eischen, en werden 
zelfs voor enkele onderdeelen prijzen gesteld, die ook vol
gens billijker voorschriften van uitvoering nog te laag 
zouden ziju. Dat dus de inschrijver de begrooting door de 
Directie opgemaakt, verre overschreed, was alleenlijk de 
wijten daaraan, dat die begrooting niet in overeenstemming 
was en geen rekening hield met de eischen voor dc uit
voering van het werk gesteld. 

„Waar er nu bij de herbesteding in geen enkel opzicht 
werd voldaan aan het herhaaldelijk en met zooveel klem 
gedaan verzoek, af te wijken van de vicieuse opvatting, dat 
de aannemer is een wezen geheel buiten de wet staande 
en voor wien het beginsel „niemand zij rechter in zijn eigen 
•aak," niet behoeft te worden toegepast, waar de beslissing 
van geschillen als altijd wederom geheel en alleen bleef aan 
de directie cn waar arbitrage ten eeuenmale werd buitenge-
sloten, daar achtte het bestuur van den Nederlandschen 
A . B . zich verplicht de gegadigden tot de herbesteding op 
te roepen, ten einde te voorkomen, dat weder geschiedde, 
wat, helaas, reeds zoo dikwijls het geval was, n.1. dat de 
aannemer, die wellicht voor eene enkele maal hoopte op 
billijker toepassing der voorwaarden, daartoe geleid door de 
te lage cijfers der begrooting zelve, daarom zoude trachten 
in te schrijven voor prijzen die ten langen leste opnieuw 
het aantal diergenen zouden vermeerdereu, die reeds tenge
volge van dergelijke aannemingen hun linancieelen ondergang 
tegemoet gingen. 

//De vergadering meende dan ook eenparig zich bij die 
herbesteding te moeten onthouden, overtuigd dat reeds bij 
oorspronkelijke aanbesteding uit de verschillende cijfers dui
delijk was gebleken, dat de concurrentie op het bedrag der 
inschrijvingssom van den minsten inschrijver voldoenden 
invloed had uitgeoefend, terwijl zij het aan de beide minste 
inschrijvers overliet naar eigen oordeel te handelen. 

„Het bestuur van den Nederlandschen Aannemersbond meent 

dan ook naar aanleiding van een en ander er bij Uwe 
Excellentie nogmaals op te moeten aandringen, dat tot 
invoering van arbitrage worde overgegaan. Het vraagt dit 
met te grooter klem, daar toch ook bij de leverantie van 
goederen onder beheer vau Uwe Excellentie ingeval vau 
afkeuring en van geschillen door Uwe Excellentie de eind
beslissing is gelegd iu handen van eene commissie, tot wier 
samenstelling ook de aannemer zijne medewerking verleent. 

'tWelk doende enz." 
Amsterdam, 23 October. (Volgen de handteekeningen.) 

Wij kunnen ons natuurlijk niets anders dau verheugen 
over dit gezamenlijk optreden. Een wettelijk protest zal 
altijd indruk maken eu bij herhaling eu nog eens herhaling 
er eindelijk toe moeten voeren om aau den ongewenschten 
toestand een einde te maken. De Aannemer. 

D R I E H O E K E N BIJ O N T W E R P E N V A N O R N A M E N T 
is de titel van een boekje, samengesteld door J . H . eu 
J . M. de Groot, dat dezer dagen bij den uitgever Joh. G. 
Stemler het licht zag. Iu dit werkje wordt, een stelsel van 
ornament-compositie volgens geometrischen grondslag ont
wikkeld, waarvan de heer J . H. de Groot reeds vroeger, 
ook op een onzer genootschapsvergaderingen, een korte expli
catie gaf; door ruim 50 platen, waarvan sommigen gekleurd, 
wordt de tekst toegelicht. 

In een volgend nommer hopen wij uitvoeriger op deze 
uitgave terug te komen. 

D E K E R K TE- K A P E L L E . 

KN schrijft aan de Telegraaf: 
Het fraaie kerkgebouw van Kapeile op Zuid-

Beveland behoort tot de meest bezienswaardige 
onder de oudste monumenten der vaderlandsche 
kunst. Het dagteekent van den jare 1 1-27. 

goeden doen, de zitplaatsenhuur is zeer De kerk is in t 

laag, bijna niets en gecollecteerd wordt er nooit. De kerk
voogdij heeft 't voorrecht over de noodige fondsen te 
beschikken en heeft hiervan gebruik gemaakt door — 
nu twee jaar geleden — de restauratie der keik aan i<-
besteden. Want het vandalisme, de eerste liefde der Gere
formeerde vaderen had veel bedorven. Fresco's waren met • 
een dikke kalklaag bedekt, beelden onzichtbaar gemaakt, 
kortom van de kerk te Kapeile was sinds de Reformatie er 
hare triomfen vierde, het mooie af. De voorlaatste ver
bouwing was echler geen verbetering geweest. De acoustiek 
kwam niet tol haar recht, de spreker was tot op korten 
afstand onverstaanbaar, het was er te koud, te donker. 

Heeren kerkvoogden hebben hierop dezen zomer ander
maal aanbesteding gehouden. N u moest het gerestaureerde 
gerestaureerd en de kerk in haar eerste gewaad gestoken 
worden. Onder leiding van den architect J . Verheul Dz. tc 
Rotterdam heeft zulks plaats gehad, en nu 't werk is afge
loopen, haast uw berichtgever zich om ' l op te nemen I n 
te bewonderen. Deu heer Verheul komt veel loi toe voor 
zijn uitstekend plau en den aannemer den heer van Mans 
voor de fraaie uitvoering. Het oude gewelfde plafond, dal 
tevens vernieuwing vereischte, is geheel weggebroken en 
door een nieuw vervangen met schablonenwerk, biezen en 
afzettingen. De twaalf beelden met baldakijns, voorstellende 
de twaalf Apostelen, zijn geheel van de kalklaag, die hen 
onkenbaar maakte, ontdaan en in hun oorspronkelijker! staat, 
met afzettingen en polychromie, teruggebracht. Evenzoo de 
vier beelden in de vier hoeken van het schip der kerk, 
voorstellende een Paus gedekt met tiara (denkelijk Martians 
V, 1417—1431) een aartsbisschop, een kardinaal en een abt. 

Op verschillende plaatsen bevinden zich uitspringende 
vormen als draagpunt voor een bovenlast, kraagsteenen 
genoemd, gebeeldhouwd in den vorm van eeu menschelijk 
hoofd, eveneens van de kalk bevrijd en in natuurlijke 
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kleuren gebracht. De pilaren, die uit zaudstecn bestaan, doch 
eveneens dik gekalkt waren, zijn thans ontkalkt eu schoon
gemaakt en de voegen zijn netjes wit gevoegd, zoodat zij 
nu met het geheel een prachtig ell'ect maken. 

Ter noordzijde is een kapel inel grafkelder en aau de 
kerkzijde gebeeldhouwde eikenhouten deuren. Eerst geheel 
onder de verf, zijn ze thans in hunne natuurlijke harstkleur 
hersteld, of liever deze is weder boven gekomen en komt, 
in de was geboend, thans zeer fraai uit. 

Hetzelfde geschiedde ook met de Schepenbank; daarin 
komen voor inleggingen met donker palissander hout, waar
onder het jaartal 1641. Voor de verlichting zijn de oude 
koperen kandelaars, die eerst naar den zolder gebracht 
waren, weder op haar plaats gesteld Boven de Schepenbank 
vindt men de Wettafels, het jaartal 1755 dragende; alles 
in den stijl der vorige eeuw, met tusschenbeide roode letters. 
Ook het eikenhouten gebeeldhouwde doophek, dat nu den 
geheelen tuin omgeeft, is van zijn afschuwelijke verflaag 
ontdaan en bijgewerkt. Zoo ook de predikstoel. Rondom 
bet. klankbord was met vuilwitte kleur geschilderd : //Ezechiël 
3 : 17 -. Menschenkind, ik heb u tot een wachter gesteld-' 
enz. Maai bij 't verwijderen dezer verflaag bleek dat ge
noemde tekstwoorden roet donker palissanderhout waren 
ingelegd. Het geheel, nu in de was geboend, komt prachtig 
uit met deu tuin die belegd is met linoleum. 

De trap onder en toegang gevende tot het orgel, is ver
plaatst en aangebracht in de kapel of sacristy, waarvoor 
men door een drie meters dikken muur eene gang heeft 
moeten houwen om toegang tot de orgelkamer — eigenlijk 
nog een kerkgebouwtje in 't klein er bij! — te bekomen. 
In genoemde sacristy bevinden zich vier kraagstcenen, den 
Kruisweg voorstellende. 

Ter weerszijden van de kerk staan de vroeger in den 
vloer liggende grafzerken, in nette orde opgezet, eveneens 
in de sacristy. In de koorkerk vindt men de graftombe der 
familie Van Tuyll van Serooskerken, van welke de laatste ver
tegenwoordiger en diens vrouw, vrouwe van Heerjansdam, 
levensgroot zijn afgebeeld. 

Een fraai eikenhouten portaal, met bijbelteksten versierd, 
geeft toegang tot het kerkgebouw. De drie koperen licht
kronen uit dien tijd sieren weder 't gebouw. 

Hiermede is 't voornaamste omtrent de restauratie gezegd. 
Voegen wij er bij, dat de kerk te Kapelle nog verschillende 
kunstschatten in haar schoot schijnt te verbergen. Als bij 
toeval werd door het stooten tegen den muur een gedeelte 
(groot 3J M 2) van een muurschildering gevonden, zijnde de 
tekstwoorden uit Jesaja 45 : 22, in witte letters op blauwen 
grond, omgeven door een gefigureerde omlijsting met bruine 
figuren op gelen grond. En verschillende figuren, hier en 
daar bloot gekomen, doen vermoeden dat zich onder deze 
eeuwenoude vuilwitte kalklaag in de thans weder voor lange 
buiten gebruik gestelde koorkerk nog verschillende fresco's 
moeten bevinden. 

Aan de heeren Verheul, architect te Rotterdam, v. Maris, 
aannemer van 't werk, te Kapelle, komt een woord van 
hulde toe voor 't plan en de uitvoering er van. De kerk te 
Kapelle is een bezoek waard van onze Nederlandsche kunst
historici. 

B E R I C H T E N . 

Uit Westervoort wordt van 18 October het volgende aan 
de Arnhemsche Courant geschreven : 

n't Is heden het tijdstip, waarop de fundeeringwerken 
voor de nieuwe spoorwegbrug moesten opgeleverd worden. 

Slechts voor het rechter landhoofd en twee pilaren op 
denzelfden oever heeft de noodige betonstorting plaats ge
vonden. 

Maanden geleden, werd het werk gestaakt, om op lager 
water te wachten en of de kwellen in de uitgegraven kuipen 
daarbij wellicht zouden verdwijnen. En wat de zomer niet 

bracht, mist goeden grond van hoop voor den winter. 
Met kracht werd evenwel in Juli, Augustus en 't begin 

var. September zoo af eu toe gewerkt, vooral iu den caisson 
voor den pneuniatischen peiler, insgelijks op den rechter 
oever, met het gevolg dat voor 3 a 4 weken aldaar met 
de betonstorting werd begonnen. Hoe kort van duur. 

Spoedig na deu aanvang zakte het ijzeren, door metse-
laarswerk met centenaarsgewicht bezwaarde gevaarte, dieper 
dan zijn mocht en had er ontsnapping van gecomprimeerde 
lucht plaats gevonden. 

Of het laatste oorzaak of gevolg was van het eerste, 
schijnt niet vast te staau bij de lieden van het toezicht op 
en de uitvoerders van het werk. 

't Zou er wellicht weinig toe doen, indien bij het vraag
stuk niet het tweede was gekomen ; wie zal dat betalen ? 

Nadat het ongeval pliats greep, trad onmiddellijk de 
staking in van den arbeid op de eenige plaats van het werk 
waar zij nog niet was gelast, terwijl voor de vele met het 
toezicht belaste opzichters enz., geen andere voor het publiek 
waarneembare bezigheid te verrichten viel, dan het dag en 
nacht wacht houden op het terrein, op de wijze als schild
wachten doen. 

Sinds gisteren evenwel is men weer met voorbereidselen 
voor de betonstorting in de caissons begonnen, zonder dat 
het publiek veranderde omstandigheden kan waarnemen, die 
zouden kunnen antwoord geven op de vraag : waarom nu ? 
of op eene der boven gememoreerde vragen. 

De tweede caisson is nog steeds te Vlissingen, waar hij 
op reis van Brugge naar hier schipbreuk leed en zal, ook 
goed gekalefaterd, de voortzetting der reis in dit seizoen 
wel niet wagen. 

Ook wanneer ongedacht de kwelletjes-quaestie kon opge
lost worden, zou toch van verdere betonstortiug voor de 
gewone pilaren weinig sprake kunnen ziju, waar Waterstaat, 
wel zorgen zal dat het winterbed der rivier tijdig ontruimd 
wordt, waar 't voor materieel enz. in beslag genomen werd. 

De brugbouw-duur zal zeker wel met een jaartje verlengd 
worden. 

Prosit de belastingschuldigen !" 
— Te Utrecht hebben ongeveer 20 architecten en bouw

kundigen aan den Gemeenteraad verzocht den technischen 
ambtenaren der gemeente te verbieden, teekenwerk voor par
ticulieren te verrichten of als opzichter werkzaam te zijn. 

Tot staving van hun verzoek leggen zij een opgaaf over 
van enkele dier uitgevoerde werken. Zij doen uitkomen, dat 
hun op deze wijze, zoowel in als buiten de stad, een groote 
concurrentie wordt aangedaan en tevens, dat noodzakelijk 
daguren, alzoo gemeentetijd, voor de uitvoering van die 
werken moeten gebruikt zijn. N. v. d. li. 

— In het gebouw van de Maatschij. tot bevordering 
der bouwkunst" zijn tentoongesteld de ingekomen antwoor
den op de prijsvragen, uitgeschreven door de vereeniging 
//Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, van welke prijs
vragen het juryrapport in ons laatste nummer is opgenomen. 

— Onder leiding van den expert J . Schulman, te Amers
foort, zal Dinsdag om half elf precies, in het gebouw //Eens
gezindheid" alhier geveild worden een partij antiquiteiten, 
waarbij fraai antiek en preciosn, prinsenborden, prinsenstel 
en ander Delftsch, waaronder zeer fijne kwaliteiten. Antieke 
meubelen, spiegels, pendules en klokken, fürstenberger groe
pen, Oud Japansch, Chineesch en Saksisch porcelein, koper 
en (inwerk. Antieke beelden, kasuifels en kussens, enz. 

PRIJSKAMPEN IN D E B E E L D H O U W K U N S T . 
De beelden en basreliëfs, vervaardigd ter mededinging bij 

den wedstrijd in de beeldhouwkunst, in het gebouw der 
Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam gehou
den, worden kosteloos aldaar ter bezichtiging gesteld van 
Zondag 1 tot eu met Zondag 8 Nov. a.s. op de werkdagen 
van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uren en op 
de Zondagen van des namiddags l tot 4 uren. 

U I T G E V E R S : J . V A N D 
R E N D T * . Z O O N M A A S S L U I S . 

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

*\3È^™™^»" D E N H E E R 
„ H Z v N E E C l I E N S T R i A T N«. 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
WAT D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

1°. Als gewoon lid is aangenomen de heer N . J . Woud 
te Amsterdam, terwijl als zoodanig is voorgesteld de heer 
P. J . Schut, door de heeren O J . Covens en P. N . Leguit. 

2n. Als buitenleden van het Genootschap zijn toegetreden 
de heeren : 

J . J . Gort te Rotterdam, 
C. L . Stal , , 
O. Lofvers „ Harlingen, 
H. J . Kranenborg i, Groningen, 

eu als aspirantlid de heer : 
E . P. J . Smith te Arasterdam. 
3°. Op de 9e schetsprijsvraag een //Ontwerp van een 

stookplaatsommanteling iu de wachtkamer van een openbaar 
gebouwtje," zijn 8 antwoorden ingekomen onder de motto's : 

Vara. L . D . 
Scheurkalender. Winter. 
Villa. Koningstijl. 
Coba. P. P. 
De antwoorden zijn in het Genootschapslokaal tot 16 

Nov. a.s. geëxposeerd. 
1°. De termijn van inzending voor de 10e schetsprijsvraag 

een //Ontwerp van een glas in lood raam" is bepaald op 
Maandag 9 November a.s., des middags ten 12 ure. 

De eventueel in te komen antwoorden zullen van af 
10—16 Nov. a. s. geëxposeerd worden. 

5". In dit nummer is opgenomen het rapport der Jury 
van de eereprijsvraag //een ontwerp van een bibliotheekge
bouw," cn dat van een ontwerp vau een blok arbeiders
woningen. 

Namens het Bestuur, 

J)e lste Secretaris, 

A. H . ZINSMEISTER. 

VOORWAARDEN VAN H E T LIDMAATSCHAP: H E T ORGAAN MET 
TECHNISCH G E D E E L T E WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN AAN A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. D E JAAKLIJK-
SCHE CONTRIBUTIE VOOR H E T LIDMAATSCHAP BEDRAAGT: 
VOOR GEWONE L E D E N f 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N „ 10.— 
, BUITENLEDEN E N ASPIRANT L E D E N 7.50 

„ARCHITECTURA E T AMICITIA." 
1043STE GEWONE VERGADERI.NO VAN 

4 NOVEMBER 1896. 

E heer J . A. v. d. Sluijs Veer opende de 
vergadering, waarna de notulen der vorige 
bijeenkomst werden voorgelezen en goedge
keurd. 

v i Medegedeeld werd, dat op de 9e schets
prijsvraag H antwoorden waren ingekomen, welke in de zaal 
waren geëxposeerd. 

Hierna werd de heer J . E . Rood met eenige toepasselijke 
woorden geïnstalleerd, waarna de heer N . J . Woud werd 
geballoteerd en met algemeene stemmen nis gewoou lid aau-
genomen. Alsnu volgde een kunstbeschouwing van den heer 
C. W. Nijhotl', bestaande uit een aantal fotografieën, iu 
hoofdzaak betredende Zuid-Peutsehe Bouwkunst, benevens 
eenige penschetsjes. 

Ook waren er eenige fotografieën van Noord-Dcutsche 
kunst bij, nl. de dom te Keulen, teneinde het verschil 
te laten zien tusschen de zuivcte Deutsche Gotiek en de 
Gotiek onder Pranschen invloed (Munster te Straatsburg). 
De heer Kromhout inmiddels ter vergadering gekomen, vond 
bij het bezichtigen der foto's aanleiding om, ter vulling 
van deu avond, te wijzen op de overeenkomst, die er in 
sommige kunsten bestaat, w.v betreft het spontane ontstaan 
der constructieve onderdeelen, hetwelk spreker met enkele 
houtskoolschetsen toelichtte. Zoo deed hij opmerken, dat 
evenals in bet oud-Dorisch elk onderdeel zijn functie heeft 
te verrichten, datzelfde terug te vinden is in de portalen 
van sommige Romantische kerken in Frankrijk, waar de 
bogen dier portalen zijn samengesteld, door steen voorsteen 
als het ware naast elkaar te zetten, en dit tevens duidelijk 
geprononceerd te doen uitkomen, door elk stuk afzonderlijk 
met ornament te behandelen. De heer Nijhotl', die ter ver
gadering kwam, had juist een aantal afbeeldingen van deze 
Romantische onderdeelen der Fransche kerken bij zich, 
die eveneens werden bezichtigd. 

http://Vergaderi.no
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Hierna werd den heer Nijhoff dank gezegd voor zijne ge-
gevcne bijdrage. 

Vervolgens werd aan de vergadering meegedeeld dat van 
de Jury voor de prijsvragen van //een ontwerp van een 
bibliotheekgebouw en van een blok arbeiderswoningen/' het 
rapport was ingekomen en werd de uitslag voorgelezen, 
terwijl het rapport zelve ter inzage werd gedeponeerd. 

De voorzitter zeide verder, dat op de volgende vergadering 
in behandeling zou komen het definitief opnemen der aspi-
rantlcden, waartoe in de wet eene wijziging gebracht zal 
moeten worden. 

In de vragenbus werd de vo'geude vraag gevonden : //Is 
het wenschelijk dat hier ter stede aan den gemeenteraad 
een adres wordt gericht, evenals zulks te Utrecht is geschied, 
met verzoek om den technischen ambtenaren der gemeente 
te verbieden werken voor particulieren uit te voeren?" 

De heer H. J . Walle gaf hier het antwoord op en deelde 
mede, dat reeds eenige jaren geleden naar aanleiding van 
zoo'n adres, de ambtenaren allen een schrijven van B. en W. 
hadden ontvangen, waarop zij moesten teekenen, voor parti
culieren geen werken te zullen uitvoeren dan met ti estem-
ming van B. en W., en zeide dat hier streng de hand aan 
gehouden werd. 

Vervolgens werd de heer P. J . Schut, ter vergaderiug 
aanwezig, als gewoon lid voorgesteld. 

Hierna vroeg de heer Paul J . de. Jongh, hoe het kwam 
dat de antwoorden der prijsvragen der vereeniging //Bouw
kunst en Vriendschap" te Rotterdam in het Gebouw dcrM.t.b. 
d. B. waren geëxposeerd, terwijl andere jaren deze altijd 
volgens eene wederzijdsche overeenkomst aan ons gezonden 
werden. 

De heer Zinsmeister antwoordde hierop, dat er wel een 
schrijven van den secretaris der bovengenoemde vereeniging 
was ontvangen, of ons bestuur ze ook nog wenschte te 
exposeeren in het lokaal ; dat was echter met een bedanken 
beantwoord, omdat belanghebbenden reeds in de gelegenheid 
zijn gesteld ze elders te kunnen bezichtigen. Vervolgens 
deed de heer Paul J . de Jongh nog eene interpellatie be
treffende administratieve aangelegenheid, die weder door 
den lsten secretaris werd beantwoord. Hierna werd de 
vergadering door den voorzitter gesloten. 

Be \ste Secretaris, 
A. H . ZINSMEISTER. 

R A I ' P O R T DKR J U R Y , BETREFFENDE 
IJK INGEKOMEN ANTWOORDEN OP DE 
PRIJSVRAGEN, UITGESCHREVEN DOOR HET 
GENOOTSCHAP //ARCHITECTURA ET A M » 
eiTiA." 

N°. 1. Volksbibliotheek waartoe waren ingekomen 8 
antwoorden met de motto's : Liberie, Salve, Driehoek met 
passer in cirkel, Zondaar, Cirkel, L . S., no. 1114 en Ibis. 

Bij de beoordeeling blijkt, dat betrekkelijk weinig ont
werpers een goede planverdecling vertoonen met betrekking 
tot het hoofdmoment, dat ook architectonisch als zoodanig 
het, meest tot uitdrukking moet worden gebracht, nl. de 
bibliotheek, tevens leeszaal, en het boek en magazijn, waarvan 
bet laatste zeker niet als te ondergeschikt mag worden be
handeld. Daarbij moeten deze zalen aan elkander grenzen, 
en moet de leeszaal gemakkelijk en ruim met den ingang zijn 
verbonden, en ook voor de controle goed zijn gelegen. 

In dezen zin goed opgevat zijn slechts de ontwerpen: 
Driehoek met passer in cirkel, Salve en Cirkel ; want de 
ontwerpen Ibis en no. 1114, die wel da groote zaal goed 
tot uitdrukking brachten, hebben bf een te klein boeken-
magazijn, of wel een dat ongunstig is gelegen, bf beiden. 

De bovengenoemde kwaliteit komt dus het allereerst in 
aanmerking, waarbij echter van het ontwerp Cirkel dadelijk 
kan worden gezegd dat de verdere indeeling en architectuur 

het allerminst een gunstige beoordeeling kon erlangen, ter
wijl daarentegen het ontwerp no. 1114 wèl onder de eersten 
kon worden gerangschikt om zijn overige groote kwaliteiten 
van planindeeling en architectuur, ofschoon deze in geenen 
deele het Nederlandschc karakter draagt. Een meer gede
tailleerde beschouwing leverde de volgende resultaten. 

Brie/wek met passer in cirkel. 

10 teekeningen: 3 platte gronden 
1 voorgevel 
1 achtergevel 
1 zijgevel 
1 lange doorsnede, 1 dwarsdoorsnede 
2 details. 

Hel plan is van klassieke opvatting en daarbij duidelijk ; 
het magazijn eeu uitstekend, volkomen bestudeerd archief-
gebouw met leeszaal uitmuntend geplaatst. Ook de overige 
lokalen zijn goed gegroepeerd en verlicht al konden de 
binnenplaatsen wellicht iets grooter zijn. 

Een aanmerking valt te maken op de hoofdtrap, waarvan 
de kwartcirkel is af te keuren, omdat de treden aau den 
kant van de spil veel te smal moeten worden ; het smaller 
maken der trap zou wel gedeeltelijk maar niet volkomen 
daaraan tegemoet komen. Verder bewijzen plan, doorsneden 
en gevels, dat de ontwerper het gewicht van zijn stichting 
begrepen heeft; 'want ook de ijzerconstructie der leeszaal is 
goed. 

Minder kan echter de jury zich met de architectuur ver
eenigen, die weliswaar met zorg is behandeld, maar 
waarvan verhoudingeu en detail niet iu overeenstemming 
zijn met de overige goede eigenschappen. 

De middenbouw is bijv. te breed en te zwaar tegenover 
de beide vleugels, heeft de topgevel als zoodanig daar niet 
veel zin, en vertoont het in de details eene overlading ten 
koste der monumentaliteit. Daarbij is er in dat detail wel 
allerlei verschil van motieven maar geen harmonie, al zijn 
deze ook op zichzelf met zorg behandeld en goed geteekend. 

Salve. 
12 teekeningen: 4 platte gronden 

1 voorgevel 
2 zijgevels, 1 achtergevel 
2 doorsneden 
2 details. 

Ook bij dit plan is de grootste beteekenis gegeven 
aau de bibliotheekzaal, is de boekerij goed geplaatst met 
mogelijke doelmatige controle. Ook is de verdere groepeering 
der lokalen goed. Op de keuze vau spiltrappen werd reeds 
bij het vorig ontwerp aanmerking gemaakt. Het te streng 
doorvoeren der gekozen architectonische vormen, heeft den 
ontwerper de goede verlichting zijner lokalen uit het oog 
doen verliezen. Het geheele plan draagt een te kerkelijk 
karakter en is daardoor onvoldoende, juist voor een derge
lijk bibliotheekgebouw. 

De gekozen stijlvormen, partieel zeer ernstig behandeld 
en uitmuntend geteekend, hebben den ontwerper er toe 
gebracht een hoogen koepel te maken, die goed van vorm 
maar daar ter plaatse volkomen ongemotiveerd en daardoor 
zeer oupractisch is, eu bovendien (misschien wel juist daarom) 
het karakter vau het gebouw al het wereldlijke outneemt. 
Ook de vorm vau het voorportaal draagt daartoe veel bij. 
De ijzerconstractie, waarvan een keurig geteekend detail 
aanwezig is, is voor practische uitvoering niet wel doordacht 

Cirkel. 

10 teekeningen: 3 platte gronden 
1 voorgevel 
1 achtergevel, 1 zijgevel 
2 doorsneden 
2 details. 
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Alhoewel dit plan de reeds genoemde kwaliteit bezit van 
t r ! . goede ligging van leeszaal en boekenmagazijn, ook ten 
opzichte van den ingang, is echter door de ligging der 
overige lokalen en de doorsnijding met vele en donkere 
gangen, het plan zoodanig versnipperd, dat een gemakkelijke 
Jjenst niet goed mogelijk is; onderscheidene dienstlokalen 
zijii trouwens veel te klein. 

Ook de architectuur vertoont weinig geoefendheid in de 
massagroepeering, die ook onrustig is, tengevolge van den niet 
voldoend doordachten platten grond. Ook hier een geweldige 
koepel, wel goed van detail en silhouet maar niet in overeen
stemming met de ruimte die hij bekroont. 

Het detail van dit ontwerp is in 't algemeen het best 
geslaagd. 

Ibis. 

7 teekeningen : 2 platte gronden 
1 voorgevel 
1 blad met 3 zijgevels 
1 doorsnede 
2* details. 

Ken eigenaardig ontwerp maar met groote gebreken in 
het plan. — Wel is de leeszaal als hoofdmoment gebruikt, 
maar nu zijn de bijlokalen, waarvan zelfs enkele ontbreken, 
ten eeneumale onvoldoende; de toegangen zijn daarbij of 
gebrekkig, of slechts door geheel duistere gangen mogelijk. 
ï)c entree is al het minst gelukkig van ligging en ruimte, 
er een hoofdtrap ontbreekt. 

De architectuur heeft door haar bizonder, zelfs exotisch 
karakter, op het eerste moment iets aautrekkelijks, maar bij 
nauwkeurige beschouwing verdwijnt dit, door de construc
tieve gewaagd- en onmogelijkheden, waartoe behooren de 
gebruikte verbindingen van ijzer met steen, de halfronde 
vermoedelijk metalen overdekkingen enz. 

Het op zichzelf te prijzen streven van iets oorspronke
lijks te leveren, is bij dit ontwerp uitgeloopen in iets bizars ; 
er ontbreekt absoluut, afgescheiden van de appreciatie van 
den vorm, de compleetheid van een architectonisch werk. 

No. 111-1. 

7 teekeningen : 3 platte gronden 
1 voorgevel 
1 achtergevel en doorsnede 
1 zijgevel en doorsnede 
1 detail en beschrijving. 

Dit ontwerp geeft blijk van veel talent; zoowel wat plan en 
architectuur betreft, logisch doorgevoerd het stelsel dat 
weid gekozen. In groote breede lijnen het plan in elkander 
gezet met ruime trappen en goede verdeeling. De vestibule 
oiit breekt en werd vervangen door een open voorhof. De 
leeszaal werd als hoofdmotief voor den geheelen opbouw 
gekozen. 

Minder goed is het plan der étage, waar te veel ruimte en 
aiateriaal is verbruikt en de communicatie slecht is. De 
opbouw is volkomen in harmonie met het plan van groote 
''intouren en eenvoudige groote vlakken met hier en daar 
ingesneden vreemdsoortig aan houtsnijkunst herinnerend or
nament ; het geheel, hoe ongemeen ook, van bedenkelijke 
monumentaliteit. Iu de groote muurvlakken zeer kleine 
vnsters, en hierbij doet zich nu het ernstige bezwaar gelden 
van veel te weinig lichttoevoer, zoo noodzakelijk bij een 
gebouw als het bedoelde. 

In een Oostersch land zou dit wellicht voldoende zijn. 
Het geheele ontwerp trouwens is, èn wat plan, èn wat 
opbouw met op een sterk licht berekende ornamentiek 
betreft, beslist gedacht voor een Oostersche omgeving, en 
nu moge het programma al geen plaats van bestemming 
aanduiden, het zegt: „op een plein of in een park in het 

centrum eener groote stad," zoo kan toch worden veronder
steld dat met de eereprijsvraag is bedoeld een gebouw, prak
tisch voor uitvoering bestemd, in een omgeving, zooal niet 
direct Nederlandsch, dan toch Noordelijk. 

De jury kan ua deze overweging niet besluiten aan dit 
ontwerp den voorrang toe te kennen. 

L. S. 

7 teekeningen : 3 platte gronden 
1 voorgevel, 1 zijgevels op 2 bladen 
1 doorsnede 
1 detail. 

De zucht om een centraal plan te maken, waaraan geen 
originaliteit kan wordeu ontzegd, is uitgeloopen op een zeer 
onpraktische verdeeling met allerlei hoekige lokalen, een veel 
te veel ruimte in beslag nemende vestibule, en waaraan het 
doel eener bibliotheek geheel wordt gemist. 

Het geheele plan een labyrinth, voor goede bediening en 
controle onbruikbaar. Zeker talent is aan den ontwerper niet 
te ontzeggen, want de architectuur, constructief hier eu 
daar niet onbedenkelijk, heeft veel goeds, niettegenstaande 
het vele birarre cn de jacht naar originaliteit. 

Liberie. 

7 teekeningen : 2 platte gronden 
1 voor-, 1 achter-, 1 zijgevel 
1 doorsnede, 2 details. 

De ontwerper heeft de eischen, waaraau een bibliotheek
gebouw moet voldoen, evenmin als die eener boekerij be
grepen, want aan de ruimte der leeszaal is veel te weinig 
waarde gehecht. 

De ruimte tot berging van boeken is veel te klein, en 
deze is nog wel zoover mogelijk van de leeszaal verwijderd. 

Nog vele praktische gebreken zijn in het plan aan te wijzen. 
Zoo is de zaal voor voordrachten de hoofdzaak geworden 

en dat is onjuist. 
Ook in de architectuur, die anders, partieel beschouwd, 

wel kwaliteiten heeft, wordt dezelfde fout gezien, van als 
hoofdmoment te beschouwen datgene wat daarvoor niet 
in aanmerking komt. 

Zoo staat bijv. op de onbelangrijke vestibuleruimte een 
hooge klokketoren; men vraagt waartoe ? Er wordt ook 
een goede massaverdceling gemist, hetgeen te betreuren valt, 
daar er overigens in het detail wèl verdiensten zijn. 

Zondaar. 

i teekeningen : 1 platte grond achter- en zijgevel 
1 voorgevel 
1 doorsnede met platte grond 
1 detail. 

Dit plan blijkbaar van een te vroeg begonnen ontwerper 
is zoodanig verbrokkeld, dat van eenige appreciatie geen 
sprake kan zijn. 

Hetzelfde geldt voor de Architectuur, die te veel won
derlijk bijeengehaaldc motieven vertoont, hoewel met zorg 
geteekend. 

De jury meent na deze beoordeeliug, juist omdat het 
een «<?rc?prijsvraag geldt, geen termen te kunnen vinden om 
eene volledige eerste bekroning toe te kennen, maar de 
ontwerpen Driehoek met patser in cirkel, No. 1111 en 
Salve, die uitmunten elk door bizondere kwaliteiteu, tot een 
gedeeltelijke bekroning te moeten voordragen, en wel: 

aan het eerste de som van f 100 
K aan het tweede * » , i 50 

aan het derde „ H ff „ 50 
terwijl geen premie moet worden uitgekeerd. 
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No. 2. Arbeiderswoningen. 

Ingekomen 5 ontwerpen met de motto's: 

's Lands wijs 's lands eer, AA, Burgerlijk, C M . en 
Eenvoud. 

De jurv meende dat de beoordeeling van dit ontwerp' 
moet geschieden naar de volgende factoren : 

„Uiterste zuinigheid" en daarbij de meest mogelijke 
praktische bruikbaarheid in verband met de levenswijs van 
den arbeider, terwijl natuurlijk een vriendelijk eenvoudig 
uiterlijk daarmee gepaard moet gaan. 

Geen der ingezonden ontwerpen vereenigt deze allen in zich. 
Het ontwerp AA voldoet echter volkomen aan een zui

nige opvatting van plan en heeft o. a. ook de voordeelen, 
dat keuken en kamer met elkaar zijn verbonden en de 
kelder goed toegankelijk is, terwijl het ontwerp C M . om 
zijn eenvoudig, aangenaam en ook praktisch uiterlijk boven de 
anderen de voorkeur verdient, terwijl nog als verdienste ook 
van dat plan kan gelden, dat afgescheiden van de meest 
mogelijke pract'schc inrichting, dit ook het beste is ; verder 
is het bestek goed, maar de bouwkosten zijn te hoog. 

Dit ontwerp voldoet echter niet aan de eischen door het 
programma gesteld van teekeningen op een schaal van 1 : 20. 

Verder leverde de beschouwing nog de volgende opmer
kingen. 

's Land* wijs 's lands eer is onpraktisch als vakwerk-
bouw behandeld, hetgeen allerlei nadeelen heeft. 

Burgerlijk. Dit plan is te duur en heeft daarbij ver-
cieringeu in portland cement. 

Eenvoud. Dit ontwerp is niet behagelijk, de groote 
kamer is te klein. 

De Jury stelt daarom krachtens deze beoordeeling voor, 
ook hier niet de eerste bekroniug toe te kennen, maar de 
premie vau f 25 toe te kennen aan Motto AA om de 
zuinige opvatting en Motto C M . om zijn eenvoudig uiterlijk 
en overigens groote verdiensten eervol te vermelden maar 
daaraan geen geldelijke belooniug toe te kennen wegens 
afwijking van het programma. 

De Jury, 
P. J . H . CUYPERS, 
C. H . PETERS. 
H . P. B E R L A G E NZJJ., 

rapporteur. 

De lezer zal uit b.s. rapport bemerken, dat door de 
Jury, niet de geheele som voor deze twee prijsvragen bestemd, 
onder de daarvoor in aanmerking komenden is verdeeld, doch 
van de Eere—prijsvraag de premie ad f 50 en van de arbeiders
woningen-prijsvraag, de prijs ad f 50 zijn ingehouden. 

De arbeid der Jury-leden ten volle waardeerende, meent 
het Bestuur, in verband met dc vele moeite, door de inzenders 
voornamelijk aan de Eere-prijsvraag ten koste gelegd, tot 
eene mildere verdeeling der gelden te mogen besluiten en 
zal het na hierover met de Jury in overleg te zijn getreden 
— zoo mogelijk in het eerstvolgend nummer van dit blad — 
zijne beslissing kenbaaT maken. 

KUNSTNIJVERHEID. 

|OOR de Vitrine van de Erven Dorens op het 
Rokin alhier, kan men thans een schoon stukje 
kunstnijverheid bewonderen. Het voorwerp in 
kwestie is een spiegel, niet bijster groot van 
afmetingen, geslepen met facetten, gevat in 

een eenvoudige platte houten lijst, die echter zóó goed ver

deeld, met vlak houtsnijwerk versierd en hier en daar met 
zwart ingevuld is, dat het geheel tegelijk een charmant en 
degelijk wandsieraad geworden is. Wij zeggen met bedoeling 
charmant, wijl een spiegel een coquet meubel zijn moet, on 
het voor den goeden zin van den ontwerper en vervaardiger 
pleit, dat de verkregen schoonheid elke dame met dit nieuwere 
genre van omlijsting verzoenen moet. Het frontispies, waarin 
de woorden „Schijn bedriegt" voorkomen, behoeft daarbij de 
schoone koopsters niet afteschrikkeu. 

De ontwerper en vervaardiger van dit mooie werkstuk is 
de heer Theo Molkenboer. 

B E R I C H T E N . 

1*. 

— Op Zaterdag 7 November wordt te Amsterdam eene 
bijeenkomst gehouden van voorzitters van verschillende bouw
kundige vereenigingen en eenige andere architecten, ten einde 
voorbereidende maatregelen te beramen tot medewerking aan 
de bouwkundige afdeeling van de algemeene tentoonstelling 
iu 1807 te Brussel te houden. 

I 
Kroningsfeesten. 

— Door de vereeniging „Arti et Industria" te 's Graven-
hage, die de voornaamste elementen van kunstnijverheid in 
de verschillende vakken in de residentie telt, is besloten, 
handelend op te treden bij de kroningsfeesten in 1S9S. 

Zij heeft eene commissie van 21 leden benoemd tot het 
verzamelen van beschrijvingen, platen, schetsen, teekeningen, 
enz., voor versieringen, die bij inhuldigingen, intochten, 
kroningen enz. in ons land hebben plaats gehad, vroeger en 
later tot op heden eu zoo mogelijk ook van de meest be
langrijke versieringen bij dergelijke feesten in het buitenland, 
een en ander met het doel om daarvan eene tentoonstelling 
te houden. 

Tevens heeft de vereeniging besloten, dat prijsvragen zul
len worden uitgeschreven voor de gebouwen, straten, pleinen 
enz. enz. en voor ontwerpen van lichtschermen, trofeeën, 
vlaggen en andere decoratiën. 

— Het Belgische gouvernement heeft eene som van 
800,000 fr. beschikbaar gesteld, voor prijzen voor antwoor
den op een reeks prijsvragen op allerlei gebied, geraugschikt 
naar de verschillende afdeelingen van de tentoonstelling in 
1897 te Brussel. 

Door de beantwoordiugen die tentoongesteld zullen wor
den zal de expositie van het grootste actueele belang op 
allerlei gebied worden. 

Wat de kunst betreft zijn voor de vijf merkwaardigste 
werken medailles ieder van 2000 fr. beschikbaar gesteld. 

— Een schoon stuk werk is weder uitgevoerd aan het sta
tion van de Hollandsche Spoorweg Mij. te Schiedam. Dit ruime 
en nog kortelings nieuw gebouwde perceel toonde reeds her
haalde malen neiging tot verzakking. Onder leiding van 
technische beambten der maatschappij werden de verschillende 
deelen van het station successievelijk 40, 60 en 80 cM. 
opgewonden, en zoo onmerkbaar, dat alles zijn gewonen 
gang kon gaan, en de in de lokalen werkzame geëmploy
eerden slechts bij het naar buiten zien bemerkten, dat zij 
een aanzienlijk eind gerezen waren. (Msb.) 
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U I T G E V E R S : J . V A N D E R E 

R E D A C T I E : W . K R O M H O U T CZN.. H . G . J A N S E N , M . D E J O N G H , " 

JOS T H . J . C U I J P E R S E N C . W . N I J H O F F . 
B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 

H G J A N S E N V A N E E G H E N S T R A A T N°. 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

N D T &- Z O O N M A A S S L U I S . 
V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : « E T O R G A A N M E T 
•VJ,.iiwwr-iPFllFPITB W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N -
D F N M N I I IE L E D E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . D E I A A B I I U K -
S M E COOTRlSjTlB'VOOR H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 

V O O R G E W O N E L E D E N 7 i n _ 
„ K U N S T L I E V E N D E L E D E N . . - • • J " 
' B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

1°. De 1044e gewone vergadering zal gehouden worden 
in het Genootschapslokaal, American-Hotel Leidscheplein, op 
Woensdag 18 November 1896, des avonds ten 8 ure. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Ballotage van den heer P. J . Schut, voorgesteld door 

de heeren C. J . Covens en P. N . Leguit. 
c. Bespreking over het Genootschap, ingeleid door den 

voorzitter, den heer W . Kromhout Czu. 
H . H . Leden worden beleefd en dringend verzocht ter 

vergadering te komen. 
d. Kunstbeschouwing. 
e. Bespreking over het definitief opnemen der aspirant

leden. 
2°. Als buitenleden van het genootschap zijn toegetreden 

de heeren W . Bruijnzeel Cz. en Herm. Kloot, beiden te 
Rotterdam. 

8°. Op de 10e schetsprijsvraag een „Ontwerp van een 
glas in lood raam" is écu antwoord ingekomen onder moto 
„Admosfeer." 

1°. In het genootschapslokaal zijn geëxposeerd de ant
woorden op de 9e en 10e schetsprijsvraag, benevens de door 
de Jury gedeeltelijk bekroonde antwoorden van de eere-prijs 
vraag „een ontwerp voor een bibliotheekgebouw" en der 
gewone prijsvraag „een ontwerp voor een blok arbeiders
woningen." 

5°. Door bizondere omstandigheden is het verschijnen der 
le en 2e allevering van den 7en jaargang van de Architect ver
traagd geworden, de laatste platen zijn nu ter perse. 

De inhoud bestaat uit: 
PI. 217. Post- en telegraafgebouw te 

Haarlem C. H. Peters. 
„ 218. Preekstoel in de St. Pie

terskerk te Leiden. . . F. Ludewig. 
„ 210. Details van idem. . . . „ 

PI. 

„ 
„ 

220. Penantkastje 
221. Details van idem. . . . 
222. Villa te 'sGravenhage . . 
223. Iugang van het Centraal

station te Amsterdam. 
224. Grafzerk te Noordwijk . . 
225. Details van idem . . 
226. Mariaschool te 's Gravenhage 

227. Ontwerpen voor deurbeslag 

G. H . Adema. 

„ 
J . J . van Nieukerken. 
P. J . H. Cuypers. 
Jac. van Gils. 

„ 
Nic Moolenaar. 
C. B. van der Tak. 
Emile van Averbeke. 
J . Teppema. 

H . G . Jansen. 
„ 228. Kantoor en expeditiegebouw 

te Zaandaaiii 
6°. Het Bestuur verzoekt aan inzenders van motto „Zon

daar" en aan „de twee leden van A. et A . " of hunne stuk
ken betredende het uitgebrachte rapport der groote prijs
vragen in het orgaan opgenomen kunnen worden. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

A. H . ZINSMEISTER. 

M E D E D E E L I N G. 

Door de firma J . VAN DER ENDT & ZOON, uitgevers te 
MAASSLUIS, wordt eene uitgave voorbereid van een bouwkundig 
plaatwerk, dat voornamelijk bestemd is, een praktische 
hulpbron te worden voor de vele bouwkundigen in steden 
en dorpen, die bij hunne samenstellingen van kleine ge
bouwen, woonhuizen, winkels en dergelijken, behoefte ge
voelen aan goede voorbeelden, die praktische uitvoerbaarheid 
vereenigen met eenvoudige schoonheid. 

Dit werk zal 50 platen bevatten in photolithographic en 
uitgegeven worden in afleveringen. 

Op verzoek van genoemde tinna, heeft het Bestuur vau 
het Genootschap zich bereid verklaard deze uitgave te be
vorderen, door eenige prijsvragen uit te schrijven en bezitters 
vau teekeningen, die in het kader dezer uitgave vallen, uit 
te noodigen, deze teekeningen voor dit doel aflcstaan, waartoe 
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. door de uitgevers eene vergoeding gesteld wordt van f 10 
voor elke plaat. 

Voor dit doel is door bet Bestuur een permanente jury 
aangewezen, aan wier oordeel alle ingekomen antwoorden 
en teekeningen voor deze uitgave bestemd, zullen worden 
onderworpen. Deze jury bestaat uit de heeren W . KROMHOUT 
C z , H . G . JANSEN en K . DE BAZEL. 

In overleg met de uitgevers zullen alleen leden van het 
Genootschap cn abonnés van het Weekblad «Architectura" 
aan deze prijsvragen kunnen meedingen of hunne teekeningen 
„en portefeuille" voor deze uitgave kunnen afstaan. 

In afwijking van het gewone prijsvragenstelsel zullen 
hier geene prijzen worden uitgeloofd, doch elke teekening 
of serie teekeningen, die de jury voor het doel geschikt acht, 
worden gepremieerd met f 10 elk, terwijl bovendien door 
de uitgevers eene som van f 50 is beschikbaar gesteld, om 
door de jury verdeeld te worden over de ontwerpers der 
vijf beste teekeningen. 

De ontwerpers van teekeningen, welke met een kleine 
wijziging of toevoeging geschikt kunnen gemaakt worden 
voor deze uitgave, zullen door de jury hiertoe wordeu 
aangezocht. 

Het Bestuur van het Genootschap 
«Architectura et Amieitia," 

W. KROMHOUT CZN., Voorzitter. 
A. H . ZINSMEISTER, \ste Secretaris. 

lh Jury voornoemd: 
W. K R O M H O U T Cz. 
H. G. J A N S E N . 
K . DE BAZEL. 

lste uitgave-pr|jsvraag. 
a. Het ontwerp van een kleine vrijstaande buiteuwoniug, 

ongeveer bevattend I kamers, keukeu, bergplaats, zolder 
met zolderkamer. 

Gevraagd : 
pr°. een teekeniug met platte gronden, schaal 1 ü 100, 

gevels en doorsneden schaal 1 a 50. 
sec", een teekening met details van de gevels schaal 1 
20, bijzondere details schaal 1 a 10. 

b. Het ontwerp van de onderpui voor een kruideniers
winkel, met details en doorsneden. 

Gevraagd : 
eene teekening van het geheel op de schaal van 1 u 20 

en van de details op 1 ïl 10 en grooter. 
De gcvelbreedte moet de 0 M. niet overschrijden. 

c. Het ontwerp van de onderpui voor een winkel van 
ijzerwaren. De gevelbreedte max. 7.50 M. 

Gevraagd : 
eene teekening met details en doorsneden. Schaal voor 

het geheel 1 ;t 20, voor de details 1 a 10 en grooter. 

d. Het ontwerp eener herberg voor een kleine stad met 
kegelbaan enz. Breedte van het terrein aan de straat max. 
15 M. , diepte naar verkiezing. 

Gevraagd : 
pr". eene teekening met plattegronden, schaal 1 a 100 en 

opstanden en doorsneden schaal 1 ti 50. 
Sec®, eene teekening met geveldetails op de schaal van 

1 a 20 en schaal 1 a 10. 
Ter", eene teekening met details voor de gelagkamer met 

bullet, schoorsteen, diverse eenvoudige betimmeringen, ver
sieringen etc. 

e. Het outwerp voor een muziektent op het marktplein 
van een provinciestad. 

Gevraagd : 
een teekening van het geheel (plan, opstand cn doorsnede) 

schaal 1 a 20, benevens details schaal 1 a 10 en grooter. 

A l g e m e e n e b e p a l i n g . 

1°. Daar de gekozen ontwerpen gereproduceerd zullen 
worden binnen een rand groot 0.25 x 0.35 M. op een blad 
papier groot 0.33 x 0.46, zullen de teekeningen eene grootte 
moeten hebben, vau minstens het 5/4 dezer maten. 

2°. De behandeling der teekeningen kan zijn : 
in zwarte inktlijnen, ook in inktlijnen, ingevuld met 

vlakke tinten. 
3". Behalve de op- en bijschriften, moet de inzender, zoo 

noodig, op deu rechter bovenhoek der teekening, binnen 
den rand eene korte toelichting geven in een eenvoudig 
lettertype. 

Op alle teekeningen moet de geteekende schaal aange
geven zijn, waarop gewerkt is. Zijn op ééne teekening 
meerdere schalen gevolgd, dan moeten de geteekende schalen 
voorkomen onder of naast de desbetreffende gedeelten. 

4°. Leden van het Genootschap en abonnés van het 
Weekblad „Architectura," die in het bezit zijn van tee
keningen van uitgevoerde of onuitgevoerde ontwerpen, welke 
in de termen valleu van de hierboven genoemde onderwerpen, 
kunnen deze eveneens inzenden, mits beantwoordende aan 
de bepalingen in sub 1, 2 en 3. 

5°. Alle teekeningen blijven het eigendom der inzenders. 
Gepremieerde teekeningen echter worden eerst na de repro
ductie teruggegeven. 

De teekeningen mogen niet opgespannen of op carton 
worden ingezonden. 

6°. Teekeningen, die onder de prijsvragen worden inge
zonden, moeten van een motto zijn voorzien en geheel vol
doen aau de gewone voorwaarden bij de overige prijsvragen 
van het Genootschap in acht genomen. 

Teekeningen als bedoeld in sub 4 kunnen naar verkiezing 
onder motto, of onderteekend, worden ingezonden. 

7°. De tijd van inlevering van ontwerpen op deze eerste 
serie is gesloten op Zaterdag 23 Januari 1897 des voor-
middags ten 12 1 /» ure. 

De inzending geschiedt aan den heer W. KROMHOUT CZ. 
Reguliersgracht 120 Amsterdam. 

J)e Jury. 

D R I E H O E K E N BIJ O N T W E R P E N 
V A N ORNAMENT, DOOR J . H . EN 

J . M . DE GROOT. 

EDERT het viertal maanden dat de heer de 
Groot in verschillende vereenigingen van bouw
kundigen en teekenaars is opgetreden ter be
spreking van zijn vernuftig driehoeken systeem, 

. sedert dien tijd — en lang daarvoor reeds, 
toeu de Bazel eu Lauweriks er de kiemen van „ontdekten" 
en op hunne wijze hen ontbolsterden en hunne waarde voor 
toepassingen begrepen, maar vooral sedert de Groot zich er 
voor spande, om al die toevallige en niet toevallige resul-
taatjes te vereenigen, vermeerderen en tot een in elkander 
grijpend geheel te maken, sedert dien tijd zijn er reeds 
velen aangegrepen door ecu driehoeken-manie, die reeds tot 
het ontstaan van een menigte ornamenten heeft geleid, 
waarin de richtingen van de driehoeken van 45 en 60 graden 
als domineerende lijnen voor den dag treden. 

Architecten, die gemakkelijk zich plooien naar elk nieuw 
gegeven, teekenaars die slechts eêne aanduiding noodig 
hebben, om onmiddellijk een race in nieuwe richting te 
beginnen, aankomende - versierders die het nieuwe gegeven 
gretig aanvaarden om aan hunne vullingen etc. een nieuw 
aanzien te verleenen, zij allen zijn reeds heimelijk of open
baarlijk met lijnen van 30, 45, 60 a 75° in de weer, om 
eenigermate verrassende ornamenten te verkrijgen. 

Want zie, er is zooveel gesproken en geschreven tegen 

r , , pten in de kunst, dat er eene wanhopige leegte in bet 
algemeene versieringskeukenboek ontstaan was. 

ï lenige kunstenaars uitgezonderd, die naïef-weg wat moois 
l h ikten zonder zich om het bestaan van voorschriften, 
gi 'evens, systemen, recepten of wat ook te bekommereu, 
iv rd het voor anderen, minder gezegendeu, een schrielhan-
serig bestaan, in geestelijken zin, versieringen te moeten 
in.ken, waaraan alle houvast in karkas ontnomen was. 

Een kreet vau vreugde ontsnapte dau ook uit veler borst, 
toen eerst heel schuchterlijk, maar toch stout, eeuige voorschrif
ten ontstonden en later eenige geheimen — ateliersgehei-
ii i n — werden blootgesteld. En nu deze geheimen zich 
omgewerkt hebben tot een openbaar driehoeken-stelsel als 

T.iamte voor ornament, zie, nu is er vreugd in de gemoe
deren van hen, die tijdens de kortstondige, totale afwezig 
heid van systemen, zich zoo moeilijk handhaven konden 
naar nu, uit dankbaarheid en pure intuitie, alle wand vlak ken 
in gedachten reeds bevolken met een netwerk van groote 
lijnen, gesneden door andere lijnen, waaruit dau plotseling 
ornamenten zich kristal liseeren, zoo schoon als nooit te voren. 

Waarde Redactie, ook ik ben onder den invloed der 
driehoeken geraakt. Nu moet ik hierbij voegen, dat ik' bijua 
altijd onder den invloed van lijnen beu geweest, al beu ik 
nu zeer speciaal onder dien van lijnen die met elkander 
driehoekje spelen. Toén reeds was het, dat ik geen samen
stel van lijnen zien kon, zonder daarin een ornament te 
ontdekken, dat meer of minder karakteristiek was, naarmate 
mijn oog een meer of minder goede dispositie had, om artis
tiek te zien. Het was merkwaardig, hoe eenige eenvoudige 
patronen, stollen etc , aan den wand gehangen, me somwij
len de mooiste ornamenten suggereerden, die ik dau wezen
lijk aan dien wand zag. Somwijlen vulden zich eenige velden 
heel gelukkig met dieren, vogels etc, die ik dan schijnbaar 
slechts behoefde te contoureeren, om ze vasttehouden als 
ornament. 

Nu zit ik met die driehoeken, niet in mijn maag, maar 
iu mijn oogen. 

Het is opmerkelijk tot welke karaktervolle lijnen men 
van zelf komt. Ik ben er mee bezig. Het komt er maar 
op aan er een geheet uit te halen. Dit gelukte me niet 
dadelijk. Later terugkomende en eenigen tijd op al die heen 
en weer getrokken lijnen starende, schoot me plotseling een 
ornament in de oogen, zóó mooi, als de meest geslaagde 
uit het boekske van de Groot, zou ik bijna zeggen, indien 
de bescheidenheid me dit niet verbood. 

Dit strekte me tevens tot troost, dat het recept, zonder 
eenige intuitie van den versierder, eeu dood element zou 
blijven. 

Wat nu het boekje van den heer de Groot betreft, wilde 
ik nog even zeggen, dat de Japanners heele mooie ornamen
ten gemaakt hebben mèt eu zonder driehoeken, de Grieken 
zonder driehoeken, de Gothiekers mèt en zonder driehoeken, 
de Egyptenaren mèt driehoeken, de Byzantijnen met drie
hoeken, de Arabieren en Mooren evenzoo, ja, deze laatsten 
en met hen een heele stoet van Perzen, Indiërs, Turken enz., 
eer zeker met behulp van beide driehoeken, nl. van 45 en 

60°, iets wat bij de Egyptenaren nog te betwijfelen valt, 
• zien de eenvoudige slaat van hun meetkundig ornament, 

'let kan derhalve geen kwaad weer eens met driehoeken te 
beginnen. In elk geval bereikt men ihythmus in het orna
ment, ja zelfs heeft men rhythmus, nog voor een ornamerttale 
lijn er uit gegroeid is, of zoonis de heer de Groot zegt: 
„eerst de rhythmus en daarna het motief gemaakt of ver
vormd, dat in dien rhythmus past." 

Onbewust echter zal dit boekje menigeen naar het geo
metrische ornament drijven, vóór de délinquent het bemerkt. 
Doch ook dit is geen euvel, daar hij, die zich er uiet van 
'os kan maken, die m. a. w. door het systeem beheerscht 
wordt, er maar in blijven moet. Beter toch een goed gecon
strueerd ornament dan een slecht ander dito. 

Er komen in dit boekje eenige ornamenten voor, die al 
zeer geslaagd zijn. De meest geslaagde is zeker wel het 
figuur op plaat 29. Dan eenige op plaat 30, zooals fig. 6 
en fig. 9, dat een mooie A had kunneu zijn, doch deze 
beslemming misgeloopeu is Plaat 45 „buslichting'' kan me 
minder bekoren. 

Over het geheel genomen is het een ernstige arbeid, met 
liefde ondernomen en met vertrouwen het ornamentmakend 
publiek aangeboden, een vertrouwen dat wel niet beschaamd 
zal worden. Echter zij een verstandig gebruik aangeraden, 
en een artistiek gebruik geboden. 

Ten slotte een korte uitval. „Nieuw is ook hel gebruik 
der beide driehoeken op elkaar," zegt de heer de Groot in 
zijn inleiding. 

Heeft de heer de Gr. wel eens een handig bouwk. tee
kenaar aan het werk gezien P Ik denk bij „handig" aan 
die vaardigheid in het gebruik zijner gereedschappen — waar
onder ook de twee driehoeken — waardoor een echt bouw
kundig teekeuaar door geen ander overtroffen wordt. Eene 
vaardigheid waarmede hij in een tiental seconden, de 
hoofdlijnen eener opmeting opzet, in 8 seconden alle cirkel
bogen trekt, eu in 5 seconden een cirkel iu vierentwintig 
deelen verdeelt. Een handigheid, waardoor eene bouwk. 
teekening iu inkt staat eu gereed is vóór zij ooit in potlood 
werd gezet. Zie, indien de heer de Gr. met deze vaardig
heid keunis had gemaakt, zou hij zeker niet beweerd heb
ben, dat het gebruik van driehoeken op elkaar nieuw is, 
want dat wordt door zeer velen toegepast. 

Gelukkig dat in deze uitgave het weinige, waarmede men 
het niet eens is, volledig gedekt wordt door het vele, dat 
te apprecieeren valt en we zelfs iets daarbij overhouden. 

ERNST B R A N D I N G . 

CRITIEK. 

ET weekhlad de Kroniek behelst zco nu en dau 
beschouwingen over Bouwkunst van dc hand 
des heeren H. P. Berlage Nzn. eu een enkele 
maal ook van den heer van der Pek. Ge-

„ woonlijk hadden deze artikelen geen andere 
strekking dan het verspreiden van gezonde begrippen omtrent 
bouwkunstig schoon in 't algemeen, soms ook werden be
paalde werken behandeld en tot leering van bet kroniek-
levend publiek critisch ontleed. 

De beide architecten hebben er blijkbaar niet naar gestreefd 
een geregelde kroniek te leveren van hetgeen in de hoofd
stad op bouwkundig gebied voor belangrijks valt waar te 
nemen, want behalve de bovenbedoelde algemeene beschou
wingen — waarin veel voorkwam dat wij gaarne onder
schrijven — schijnen zij bij het bespreken van uitgevoerde 
werken, voornamelijk te zijn geïmponeerd door elkanders 
arbeid. 

Nu is • het zeer goed mogelijk, dat beide bouwmeesters 
daarbij geheel te goeder trouw zijn, dat zij bijv. van veel 
dat in de laatste jaren te Amsterdam is gebouwd het aan
zijn niet vermoeden of dat het huu zoekend oog ontsnapte, 
wegens gemis aan het noodige „typisch silhouet tegen de 
lucht," doch de kans bestaat nu dat vele lezers van het 
tijdschrift, denkende in een bepaalde rubriek door zijn chro
niqueurs op de hoogte gehouden te worden van hetgeen op 
architectuurgebied valt te boekstaven, al het niet besprokene 
onwillekeurig tot de categorieën „hatelijke nuchterheid" of 
„parvenuachtig schijnschoon" meent te moeten rekenen, en 
dit zal toch wel niet de bedoeling zijn van de beide heeren. 
Doch het is niet alleen het exclusieve in hun bouwkunst-
waardeering, dat in het geschrijf der beide beoordeelaars 
opvalt; ook de wijze waarop door hen gepolemiseerd wordt, 
verdient wel eens van naderbij bekeken te worden. Hun 
beschouwingen zijn gesteld in een orakelachtig gewichtigeu 
stijl, berekend misschien om indruk te maken op de niet-
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deskundige lezers vau eeu algemeen weekblad, doch minder 
genietbaar voor degenen, die aan de critiek wat hoogere 
eischen stellen. 

Voor eenige maanden schreef de heer van der Pek in 
de Kroniek een paar kolommen vol over het nieuwe kantoor
gebouw aan het Sophiaplein; men leest daarin dat het 
gebouw is fatsoenlijk van contouren, fatsoenlijk van kleur, 
fatsoenlijk van lijnen en fatsoenlijk van détails; verder dat 
sommige openingen rechthoekig zijn gehouden en andere 
weer halfrond. 

Van vormen, waarvan niemand het nuttige of noodige 
begrijpt, heet het: ,/deze verhoogingen en verlagingen zijn 
gewild. Het doel was een bepaalde lijn tegen de lacht te 
verkrijgen en dit doel is bereikt." 

Wie heeft nu tegen zoo een bewijsvoering nog wat in te 
brengen ? 

Erger nog maakt het de heer Berlage, wanneer hij in de 
Kroniek van 8 Nov. 11. een werk van den heer van der 
Pek bespreekt : een blok arbeiderswoningen aan de Gedempte 
Lindengracht. 

Aan de gevels uier huizen, een muurmassa met de noodige 
openingen v a i r ramen en deuren, is het meest opvallende 
het enorme overstek van het platte dak over de straat. Ieder 
beschouwer zal natuurlijk denken, dat een of andere prac
tische behoefte tot deze vreemdsoortige en in elk geval 
kostbare uitstalling aanleiding gaf. Hooren wij nu, hoe de 
heer Berlage zijn lezers het merkwaardige van dit bouwwerk 
aan 't verstand brengt. 

«Maar wel is het bier de plaats om even tc wijzen op het eigenaardig 
architectonisch resultaat dat is verkregen, dat dus in dit opzicht zeker de 
mogelijkheid toont, van aan arbeiderswoningen ook te verzekeren eeu archi
tectuur van beteekenis, en men dus niet meer bang behoeft te wezen voor 
een aanblik van een arbeiderswijk, gewoonlijk van de meest hatelijke nuch
terheid. Want dat is het verblijdende van deze mogelijkheid, dat de arbeider 
nu langzamerhand zal gaan zien dat ook de kunst voor hem kan wezen ; en 
mocht het zijn, wat ik zoo zeer wensch dat, wat men gen-non is luxe-archi
tectuur tc noemen haar pnrvenuaehtig schijnschoon zal gaan nllcggen, ccn 
schoon dnt dc arbeider met zijn smaak, die in dezen tijd wel niet anders 
denkbaar is, voor echt, d. i . rijk, mooi aanziet, en eenvoudig zal gaan worden, 
dan zul cr ccn artistiek democratische tegemoetkoming zijn, die een weldadige 
eenheid komt brengen in het architectonisch aspect, zonder dat wc daarom een 
luxebouw voor een arbeiderswoning, of omgekeerd een arbeiderswoning voor 
ccn luxebouw behoeft aan te zien. Ma.ir daarvan zijn we nu ver af. 

Dat eenvoudig architectonisch schoon van het bouwblok arbeiderswoningen 
tusschen dc Gedempt* Lindengracht en Goudsbloemstraat, dat aan beide zijden 
uil acht huizen bestaat, is verkregen, niet door verdeeling in cvcnzoovecl 
deelen door gevelsprongcn, maar door het houden tot ccn geheel met een 
typisch silhouet tegen de lucht, vau sterke schaduw, verkregen door het ver 
laten voorspringen van het vlakke dak, op houten consoles; aun de Linden* 
gracht in twee lunge gedeelten over de hooger opgebouwde hoekhuizen, en 
afgebroken over dc lager gelegen dakvensters der lusschenliggcnde huizen ; 
aan de Goudsbloemstraat alleen over de dakvensters, cn hoewel ik dc eerste 
liever over de geheele lengte had doorgetrokken gezien, omdat een geheele 
strakke lijn naar ik geloof rustiger zou zijn geneest, zoo is toch deze over
huiving van ongemeen decoratieve werking, vooral bij krachtige zon, dan 
herinnerend aan dc op verlengde daksparren overgebouwde daken van vele 
lloreiitijnschc paleizen. 

De gevels zijn, met enkele uitinetsclingen, in mooie kleur van niiskleurigrn 
steen, mei enkele Bjndoende versieringen von tandsgenijs gemetselde lagen, 
gele banden en vlakjes boven de ramen, terwijl de lange strepen vau afvoer
pijpen de pereeelen scheldend, en als soldaten in 't gelid staande ankers in 
rertikale richting een mooie strakheid geven. 

Kn dan is cr iets wat pleit voor het goede inzicht van den architckt. Hij 
heeft, vol besef dat het bouw-ambaebt niet alleen moet zijn een van 
hooger hand voorgeschreven doen. maar ook een uit dm werkman zelf komende 
.\i,z>- van werken, en om dat inzicht te doen wortel schieten, deu timmer
lieden de gelegenheid gegeven zelf bun werk te versieren, dus geen beeld
houwer-, apart tc hulp geroepen voor de karakteristieke koppen, met den 
beitel gestoken aan de uiteinden der overstekende houten dak-consoles 
(waarvan alleen te betreuren valt dat zij, niettegenstaande hun sterk deco
ratief karakter, voor de ware appreciatie nog te hoog zitten1,, of wèl voor 
lot in dc puibalken der acht winkelramen ingesneden bladornament met 
letterschrift als . „in den metselaar," „in den timmerman" enz. met bijbe-
hooreud gereedschap ter aanduiding der acht verschillende bouwambachten. 

Dese versiering, nu nog naar gegeven teekening gemaakt, zal den werkman 
het inzicht doen krijgen dat hij zelf ook wel zoo iets zou kunnen probeeren 
tc maken, en daaruit kan dan langzamerhnnd de voor het mnken van mooie 
architectuur BOO absoluut noodzakelijke samenwerking tusschen architckt en 
werkman groeien. 

\ au der Pek heeft nut hel werk zelf een mooi, cn door de wijze waarop 
Int is gemaakt, een zeer nuttig bouwwerk geconstrueerd. 

H. 1». BERI.AÜE NZ. 

In eenvoudige taal gezegd krijgt men hier dus te 
zien een gevel van miskleurig boerengrauw met wat gele 
steen versierd, en voorzien van de noodige afvoerpijpen en 
gevelankers; verder boven enkele der huizen een overstek 
dat nergens toe dient (de middelste gevels vertoonen slechts 
eeu gevellijst van uormale afmetingen) gesteund door con
soles, waarvan men het steekwerk van beneden af niet zien 
kan. 

Is dit alles ernstig bedoeld ? Draagt de heer Berlage heel 
geen kennis van hetgeen door anderen op het gebied van 
arbeiderswoningen-bouw in de hoofdstad is gewrocht ? Heeft 
hij nooit in de Jan van der Heijdenstraat, de Heemskerkstraat 
en op vele andere plaatsen der stad woonhuizen gezien waar 
eveneens gestreefd is (mogelijk wel met beter resultaat) naar 
de oplossing van het arbeiderswoningen-vraagstuk ? 

Het is te bejammeren dat architecten bij hun pogen tot 
het verbreiden van betere begrippen omtrent bouwkunst 
onder het publiek niet wat gelukkiger zijn bij de keuze 
hunner voorbeelden en de vrijwillig opgenomen taak niet 
wat breeder opvatten. Als deskundigen zoo voorgaan, wat 
mag dan geëischt wordeu van anderen die zich krachtens 
hun beroep geroepen voelen om over bouwkunst zoowel als 
over andere onderwerpen een meeuing te laten hooren ? 

J . 

B E R I C H T E N . 

— Aan het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem 
werd door wijlen den Heer Daniel Hartevelt te Leiden een 
aanzienlijk geschenk gelegateerd, bestaande uit: 

a. Vier polygromeerde beeldjes Italiaansche kunst in 1860 
te Palermo aangekocht. 

b. Een schrijfmap van lianenhout, gemaakt te Pirkenham-
mer in Boheinen, met daarbij behoorende specimina van het 
hout. 

c. Een antiek Japansch bronzen wierookvat. 
d. Een Javaansche ponjaard met ivoren gevest cn gouden 

schee. Bij het vertrek van den Heer Hartevelt uit Soerakarta 
in Mei 1858 werd hem dit wapen tot aandenken vereerd 
door den onafhaukelijkeu Prins Mangho Negoro. 

e. Een degenstok van het hout van den klapperboom met 
zilver beslag. Het lemmet is gedamasceerd en met goud 
ingelegd. 

f. Een ivoren ii jour gesnedeu sigarenkoker in deu kraton 
gemaakt. 

Deze twee laatste voorwerpen zijn gesohenken van den 
Soesoehoenan van Soerakarta Pakoe Boewono VII door den 
Heer Hartevelt in 1858 ontvangen toen hij die residentie 
verliet en bij Z. H . ten afscheid kwam. 

— De heer Jules van Hasselt te Kampen is thans bezig 
een nieuwe stoom—steenfabriek op te richten op een uiter
waard van den heer graaf Benlinck te Amerongen met het 
doel kleurige steenen te vervaardigen, waartoe de daar aan
wezige klei bijzonder geschikt schijnt tc ziju, te oordeelen 
naar de voorloopige proeven door den heer Van Hasselt 
genomen. 

Het volgend voorjaar zal de fabriek iu werking komen 
en naar men hoopt aan vele arbeiders uit Amerongen en 
omstreken geregeld werk verschall'en. 

Het productievermogen zal bedragen pl. m. 6 tnillioeu 
steenen per jaar. 

i 
i 
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ORGAAN V H GENOOTSCHAP 
RCHITECTURA ETAMICITIA 

i l . i i 
U I T G E V E R S : J . V A N OBR B H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ HET ORGAAN MKT 

TECHNISCH M O T B S B " W O R D T WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN A -VN A L L E L E D E N V A N HET GENOOTSCHAP. DB J A A 1 L 1 J K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T . 
VOOR GEWONE L E D E N / 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N • • • • » A ï 7Z 
' BUITENLEDEN E N ASPIRANT L E D E N * 7 - 3 ° 

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

JOS. T H . J . C U I J P E R S E N C W . N I J H O F F . 
B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 

H G J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N». 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N ISTEN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 
GENOOTSCHAP. 

l n . Als gewoon lid is aangenomen de heer P. J . Schut 
te Amsterdam. 

2°. Het Bestuur deelt mede, dat de ingehouden premie ad 
f 50 van de Eereprijsvraag onder de ontwerpers van de 
motto's „driehoek met passer in cirkel," „No. 1114" en 
„Salve" gelijk verdeeld zal worden. 

Als ontwerper van motto 1114 heeft zich bekend gemaakt 
de heer K. de Bazel te Amsterdam. 

De overige bekroonden van bovengenoemde motto's en 
en die der prijsvraag voor een ontwerp van een blok arbei
derswoningen, onder motto A A en C M worden verzocht 
hunne namen bekend te maken. 

De bekroonde antwoorden zijn in het genootschapslokaal 
tentoongesteld. 

3°. De tijd van inlevering voor de 11e schetsprijsvraag 
een «ontwerp voor een parapluies- en stokkenstandaard in 
gesmeed ijzer" is bepaald op Zaterdag 28 November a.s., 
uiterlijk des middags ten 12 ure. 

4°. De eerste en tweede aflevering van De Architect zijn 
gereed cn worden aan de inteekenaren verzonden. 

Nament het Bestuur, 
De Itte Secretaris, 

A. H . ZINSMEISTER. „ARCHITECTURA E T AMICITIA." 
1044STE GEWONE VERGADERING VAN 

18 NOVEMBER 1896. 

om de ingehouden ƒ 5 0 . — gelijkmatig over de 8 ontwerpen 
te verdeelen. 

Naar aanleiding vau het rapport dier prijsvragen waren 
twee brieven met aanmerkingen daarop ingekomen, welke 
werden voorgelezen ; een dezer brieven zal, met toestemming 
van den inzender, in het orgaan worden opgenomen. 

De heer de Bazel vroeg het woord om te constateeren, 
dat de Jury zich bij de beoordeeling niet gehouden had aan 
het programma. 

De discussie, die hier op volgde tusschen genoemden heer 
en den Voorzitter, werd besloten met een protest vau den 
heer de Bazel tegen de uitspraak van de jury. 

Hierna werd de heer P. J . Schut geballoteerd en met 
algemeene stemmen aangenomen, terwijl de heer N . J . Woud 
met eenige toepasselijke woorden werd geïnstalleerd. 

De vergadering keurde * verder goed, dat het aannemen 
van aspirant-leden op denzelfden voet zou bestendigd worden 
tot het tijdstip, dat de geheele wet zal worden herzien. 

De kunstbeschouwing, die hierop volgde, bestond uit eenige 
der voornaamste werken van Henri Beyaert, terwijl de 3e 
aflevering van het tijdschrift voor vereieringskunst mede 
circuleerde en met belangstelling bezichtigd werd. 

Door het Bestuur werden als commissarissen aangewezen 
de heeren J . G . F . Wiggers, M . Cornelissen en J . G . 
v. Essen. 

Ten slotte leidde de Voorzitter eene bespreking over het 
genootschap in, waaraan verscheidene leden deelnamen ; 
de vergadering werd daarna gesloten. 

De \sfe SecretarU, 
A. H . ZINSMEISTER. 

I 

||A opening der vergadering door den Voorzitter, 
werden de notulen der vorige bijeenkomst 
voorgelezen en goedgekeurd. 

Medegedeeld werd, dat het Bestuur aan dc 
• a a a a K n w juryleden van de groote prijsvragen een voor
stel had gedaan om de geheele som u f 250.—, die 
voor tie eereprijsvraag uitgetrokken was, aan de gedeeltelijk 
bekroonden toe te kennen, waarna de vergadering goedvond 

De gewone leden worden bij dezen dringend uitgenoodigd 
tot het bijwonen van de door de Zaaleommissie, 28 Novem
ber a.s. om 8 uur, uitgeschreven bijeenkomst, tot bespreking 
van de vacaturen, waarin op de aanstaande Algemeene Ver
gadering moet voorzien worden. 

DK ZAAIXOMMISSIE. 
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JAPANSCHE C E R A M I E K , 
DOOR C. W. NIJHOFF. 

IE uitdrukking „Japansche Ceramiek" verdient 
eenige toelichting, niet zoozeer om mede te 
deelen, dat men tot de ceramiek al die voor
werpen rekent, welke uit klei worden ver
vaardigd en die door branden de noodige hard

heid en door glazuren de noodige dichtheid verkrijgen, als 
wel om de nadere omschrijving, die het woord „Japansche" 
aan deze kunslindustrie geeft. Japansch aardewerk, porce
lein, steengoed, de wereld vloeit er van orer, en toch . . . 
het is zoo vreemd, zoo ordinair, zoo geheel anders als men 
het zich had voorgesteld, zoo lomp van vorm, zoo banaal 

an teekening, zoo bont van kleur . . . cn men hoorde het 
zoo roemen als het beste onder het goede, het zou zoo 
intiem zijn, zoo in-mooi, zoo teer van kleur en lijn en vorm 
. . . boe was dat te rijmen ? Zou alles, wat de wereld ons 
biedt onder dien naam misschien geen Japansche Ceramiek 
zijn? Zou de Westersche industrie de produkten van Nip
pon hebben nagemaakt, plat nagemaakt zonder den Ooster-
Bchen zin voor versiering te hebben overgenomen, zonder 
de Oostersche handvaardigheid te hebben bezeten met het 
Oostersch geduld en de onvergelijkelijke grondstoffen ? Ik 
geloof het niet. De vraag is maar, wat men met het woord 
„Japansche Ceramiek" wenscht uit te drukken, want, bijna 
alle waar, die onder dien naam in den handel wordt ge
bracht, is werkelijk uit Japan afkomstig. De werkloonen 
zijn in het land der „Rijzende Zon" zóó laag, dat concurren
tie niet wel mogelijk is. 

Echter valt het bij eene eeuigszins nadere beschouwing 
op, dat er groepen van Japansche artikelen zijn, die niet 
naar denzelfden maatstaf beoordeeld kunnen wordeu. Zoo 
kennen wij voorwerpen, welke vervaardigd werden alvorens 
Japan in aanraking was gekomen met Europa, ook andere, 
welke gemaakt zijn met het doel ze naar Europa te ver
schepen of wel volgens Europeesche bestelling, en ten derde 
hebben we de moderne exportwaar. Over de laatste groep 
kunnen we zwijgen. Een ieder, die, vooral in de groote 
steden, den blik rondom zich slaat, struikelt over den ordinairen 
rommel, die, om den Westerschen geeuwhonger naar Oos
tersche artikelen te stillen, jaar in jaar uit vanuit de 
Japansche haveus naar Europa en Amerika wordt verscheept. 
Van een ollereu op het altaar der kunst is hier geen sprake, 
hier geldt maar ccn doel, dat is geld te verdienen, mee te 
hollen iu den wedloop der wereldcouourrentie, te voldoen 
aan het wachtwoord der groote menigte : „goedkoop." Geen 
eerbied voor de nagedachtenis der vaderen, noch minder 
voor zichzelven kan haudelaars,' luk op winst, weerhouden 
naar den grond te halen, wat eens 's lands glorie was, geen 
zin voor schoon, eenvoudig, echt, een halte plaatsen, waar 
het publiek steeds voorwaarts dringt. Niet, omdat het won
derbare volk aan den grooten Oceaan zijn genie heeft ver
loren, zijn handvaardigheid heeft verspeeld, zijn die winkels met 
Japansche prullen zoo vele in getal, maar omdat de Wester
lingen een schijnkunst eischen en betalen. 

Wanneer wij dus de zoogenaamde exportwaar uitzonde
ren, dan blijven ons de beide eerste groepen over. Beide 
hebben belang voor ons, de eerste, omdat zij de uiting is 
va» den zuiveren Japanschen kunstzin, de tweede, omdat de 
tradition der eerste erin voortleven en vele barer beste 
voortbrengselen onder ons bereik zijn. De meeste buiteu-
landsche kunstuijverheidmusea hebben tegenwoordig ver
zamelingen Japansche Ceramiek en hoewel ons land in dit 
opzicht niet in de eerste rijen staat, zoo geeft het toch 
genoeg te zien, om zich eeuigszins een denkbeeld te kunnen 
vormen van het hooge standpunt dat de pottebakkerij in 
Japan heeft ingenomen en voor een deel nog inneemt. 

Naar beweerd wordt, is de kunst, om porcelein en aarde
werk te maken, in Japan zeer oud. Vanuit China zou ze 

over Korea naar Nippon zijn gekomen voor meer dan twee 
duizend jaren. Sommigen meenen echter, dat pas met de 
invoering van het Boeddhisme, in de 6e eeuw na Chr., de 
porceleinindustrie hare intrede in het land heeft gedaan. 
Wat daarvan waar moge ziju, zeker is het, dat, toen de 
Europeanen in de 16e eeuw het land der /,Rijzende Zon" 
leerden kennen, de kunst van porcelein maken een zeer 
hoogen trap van volmaaktheid had bereikt. In het midden 
der 17e eeuw, toen de Hollanders de eenige bemiddelaars 
tusschen Japan en het Westen waren, steveuden jaarlijks 
een paar schepen, met Oostersche artikelen bevracht, naar 
het moederland. Onder die artikelen nam het porcelein een 
voorname plaats in. Het was een produkt uit de provincie 
Fizen, een der voornaamste brandpunten der porcelein-in-
dustrie. Het genre is algemeen bekend onder den naam 
„Vieux Japon," eene omschrijving, die niet aan alle oud-
porcelein toekomt, maar alleen aan dat ééne soort uit Pizeu. 
Het zijn die vazen en pullen, soms twee meters hoog, ver
sierd met bouquetten van Chrysanthemums, pioenrozen, ara
besken en vlechtingen in blauw, rood en goud, die bij 
particulieren een enkele maal en herhaaldelijk iu musea 
worden aangetroffen, steeds de aandacht trekkende door het 
eigenaardig decor, soms ook door de buitengewone grootte 
der stukken. 

De meest volledige verzameling „Vieux Japon" biedt het 
Japansche paleis te Dresden. 

Behalve deze algemeen gebruikelijke naam, met iu waar
heid beperkte beteekenis, zijn het vooral twee namen van 
steden, die het porcelein der provincie Fizen doopen en wel 
Nagasaki eu Imari. 

Vanuit Imari worden alle artikelen verscheept, afkomstig 
uit Arita en omgeving, terwijl het eiland Firando en omlig-
geude distrikten hunne waar naar Nagasaki opsturen. Geen 
van beide kustplaatsen brengt zelf porcelein voort, maar 
heeft als haven van verzending haar naam aan het artikel 
gegeven. 

Daarnaast heeft Nagasaki ook naar zich genoemd al dat 
reeds aangehaalde goedkoope moderne goed, dat vooral de 
veranda's onzer woonhuizen vult, maskers, zonneschermen, 
waaiers, kakemono's en wat niet al en als /.articles de N a 
gasaki" een dankbaar te verwerken materiaal vormt voor 
alle behangers, die in stijl doen en der goede gemeente 
trachten wijs te maken, dat de „Japansche stijl" voor 
dergelijke inrichtingen thans de aangewezene is. Al deze 
goederen wordeu speciaal voor het Westen vervaardigd, geen 
Japanner van smaak zal er naar omzien. Voeg daarbij de 
voorwerpen, die in overeenstemming worden gebracht met de 
Europeesche gebruiken, als vazen tot modernteur-lampen 
vervormd, pullen als kandelaars in gebruik gesteld, scho
tels met gegoten metalen handvatten eu meer dergelijke, dan 
kunt ge U eenigszius een denkbeeld vormen van eeu 
kunst — zooals ze niet is, zooals ze uooit was en zooals 
ze ook nimmer had moeten wordeu. Want er wordt gesold 
met de Japansche kunst, gesold op weerzinwekkende wijs. (*) 

Behalve de twee genoemde soorten, het „Vieux Japon," 
dat nog steeds wordt gefabriceerd en de moderne export
waar worden in dc provincie Fizen vervaardigd gelakt 
porcelein (groote potten, zwart gelakt met versieringen in 
kleur) eu het porcelein met emailversiering, in we.lkeu 
laatsten arbeid genoemde provincie vooral iu deu laatsten 
tijd zeer uitmunt. 

Na Fizen is het meest bekend de provincie Satsuma. 
Hoewel de pottebakkerij ook in Satsuma reeds van vrij 

(*) Dc vroeger zoo vermaarde Japansche veilingen te Amsterdam dragen 
er het hare toe bij, om den goeden uaam der Japansche kunst ten gronde 
tc richten. 

Als tegenhanger ervan moge de naam der firma Veen & Co., theehande
laren tc Amsterdam, hier genoemd worden, die met smaak cn zaakkennis 
uitgekozen Japansche kunstvoorwerpen invoeren cn ten verkoop aanbieden. 

f*1 K TTT O T T \K H H A 13 n TT W B! R H L 
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, >ii datum is, zoo geldt dit niet voor het aardewerk, dat 
bij voorkeur Satsuma noemen. Reeds in de l ö e eeuw 

toch had de vorst dezer provincie in de omstreken van 
K zosima eene Koreaansche pottebakkerskolouie gesticht met 
eiven taal, zeden, gewoonten en rechten, welk bijzonder 
bestaan thans is opgeheven. De harde faience, welke door 
deze Koreaansche werklieden werd vervaardigd volgens de 
overleveringen van hun vaderland eu met de grondstellen 
van hun nieuw gebied, is het oude Satsuma. 

Pc kleur dezer faience is bleek-wit, eenigszins naar 
perkament overhellende; het materiaal is hard eu fijn van 
korrel, half porcelein half aardewerk; de oppervlakte is 
bedekt met haarscheurtjes (craquelé), die het voorwerp met 
een netwerk van fijne lijntjes omspannen. Deze scheurtjes, een 
irebrek, ontstaan door de ongelijke krimping bij het bakken, 
zijn tot deugd gemaakt door de eigenaardige aantrek
kelijkheid, die het voorwerp eraan ontleent. De versiering 
hoeft een Chineesch of Koreaansch karakter, fijn geteekende 
ornamenten iu heldere, harmonieuse kleuren. 

Bij het meer bekeude, nieuwe Satsuma, waarvan de be
schildering veelal in Kioto wordt uitgevoerd, is de groudkleur 
room-geel, terwijl de versiering voor een groot deel bestaat 
uit optochten van Boeddhistische priesters, rijk aan kleur 
en goud, welk laatste materiaal vooral overvloedig wordt aan
gewend. Dit soort, algemeen bekend, is zoo in trek, dat de 
minwaardige namaaksels legio zijn. Bijna elke Japansche 
veiling brengt dan ook Satsuma's bij tientallen ter tafel; 
maar wie zijn oordeel over dit wereldvermaarde fabrikaat naar 
deze producten wilde afineten, had recht zich af te wenden 
van Nippon's industrie, die zooveel beloofde en zoo weinig gaf. 

Op Fizen en Satsuma volgt de provincie Kaga, waar de 
porcelein-industrie reeds sinds eeuwen gebloeid schijnt te 
hebben. 

In Europa is het Kaga pas sinds korten tijd be
kend en wel vanaf de wereldtentoonstelling te Parijs iu 
1SC7, toen tal van prachtige Kaga's naar het Westen waren 
gekomen. Thans behoort Kaga tot de meest gezochte soorten 
en wie eenmaal een schoon stuk heeft gezien, zal zich 
hierover niet verwonderen. 

De oudste Kaga's hebben een ivoor-toon, het glazuur is 
zacht en de versiering prachtig rood met enkele details van 
goud. 

Een . later soort is hard en fijn van korrel, zuiver 
porcelein, met een volle, donkerroode versiering, rijk met 
goud afgezet. Medaillons omsluiten figuren, landschappen 
en bloemen; rondloopende banden zijn gevuld met mensen
figuren ; gekronkelde draken, visscheu en zeeplanten op een 
netvormig fond en geometrische figuren wisselen elkaar in 
groote verscheidenheid af. 

Bij een nog later soort is het rood vermengd met bruin, 
•vaardoor een meer gedempte toon ontstaat. 

Bovendien is in het midden dezer eeuw een soort Kaga 
gefabriceerd met een rood fond, bezaaid met gouden ara
besken. Dergelijke stukken heeten Yeirakou, naar eeu afstam
meling der beroemde pottebakkersfamilie Rakou te Kioto. 

Behalve het rood-met-goud Kaga komt ook polychroom 
Kaga voor. Dit soort wordt in een matig vuur gebakken 
en met emails versierd, die tot een vrij groote diepte in de 
grondstof worden ingelaten en zich aan de oppervlakte eenigs
zins en-relief vertoonen, wat met het overigens vlakke 
ornament aangenaam contrasteert. 

[Wordt vervolgd.) 

I N G E Z O N D E N . 
Aan het Bestuur ran A. et A. 

Geachte lïeeren 1 
Naai' aanleiding van de verschenen rapporten van dc prijsvragen uiige 

schreven 1895, neemt de inzender van de teekeningen ouder het motto 
«Zondaar," de vrijheid, om het geachte bestuur attent tc maken op ccn 
ongerief in bedoelde rapporten voorkomende, en wel dit: 

de slechtste plans zijn zonder twijfel van de minst kundige ontwerpers, 
en in plaats nu deze te wijzen op dc gemaakte fouten, zoodat zij zich bij 
volgende, voor dergelijke herhalingen kunnen wachten, maakt de Jury zich 
met enkele woorden er van af, terwijl die woorden den inzender den indruk 
geven, alsof het geheele plan niet deugt, en dc Architectuur uit verschillende 
andere werken is gehaald en saamgevoegd, op wonderlijke wijze. 

Zou het nu niet mogelijk zijn, geachte Heeren, dat de Jury in zijn rap
porten ook de slechtste inzendingen wat uitgebreider, zoo mogelijk nog beter 
dnn de goede, beoordeelde, zoodat hij, die zich tracht te oefenen door het 
beantwoorden van prijsvragen, hierdoor ook werkelijk in die schoone kunst 
vorderingen kan maken P 

Vertrouwende, dat de Jury wel zoo goed zal willen zijn dc inzending onder 
het motto „Zondaar" alsnog te willen beoordeelen met meer duidelijkheid, 
heb ik de eer tc zijn, een lid van A. et A., die gaarne zich verder bekwaam 
maakte, doch geen andere gelegenheid heeft. 

UEd. dv. dienaar, 
X. 

Aan hét bestuur van het Genootschap 
a Architectura et Amteitia" 

en aan de Ji/rg voor het beoordeelen der 
ingekomen antwoorden op de eere prijsvraag.. 

M.H. 
Ondergetcekcndc deelt u door deze mede, dat hij, zich niet kunnende vcr-

cenigen met dc uitspraak van de jury betreffende dc eereprijsvraag, hare 
conclusie niet erkennen kan en als gevolg daarvan deu toegckeudeii prijs ook 
niet zal aanvaarden. 

De hoofdredenen welke tot dit besluit hebben geleid zijn . 
le. He jury heeft zich in afwijking der orde van het programma een idee 

van indceling gesteld cn daarnaar dc plannen beoordeeld. 
2e. dc oppervlakkigheid van het rapport, daarmede verbonden verschillende 

misvattingen. 
Welke redenen ik steeds bereid ben nader aan te duiden. 

Achtend, 
Uw Dw. Jht, 

K. DE BAZEL. 
Amsterdam, 19 November 1890. 

UIT K A M P E N . 

KDKitT eenigen tijd heerscht weer groote bedrij
vigheid binnen dc slanke hallen van onze, 
om haar sierlijken bouw beroemde Bovenkerk. 
Toch werd de bouwkundige herstelling sedert 
ettelijke jaren gestaakt. 

De zorgzame koster als hoofdbewaker van dit monument 
weet U te verhalen hoe men thans bezig is om naar de 
plannen van de architecten Gosschalk en Cuypers de kerk 
te beschilderen. 

Maar binnentredende kan men na eene rondwandeling 
onder en over de stellingen, die nog in een deel der kerk 
de gewelven bedekken, moeielijk de juistheid van de beko
men inlichtingen aannemen. Wat men eigenlijk doet, of 
liever welke grondgedachte het werk drijft, blijkt niet 
duidelijk, ook na het ondervragen van de arbeidende personen. 

Onze Bovenkerk is een bouw, die bijna gansch in natuur
steen is uitgevoerd : trachiet, tuf en zandsteen komen neven 
elkander in toepassing. Van dit alles is in het thans zoo
genaamd voltooide gedeelte inwendig niets meer waar te 
nemen. 

Evenals alle andere kerken was ook de Bovenkerk in 
de laatste eeuw geheel gewit. Bij de herstelling van 't ge
welf in het oostelijk koor werden laat-gotische ornament-
schilderingen in de gewelfschulpen ontdekt, cn kleuren aan 
de gewelfgraden. Deze heeft men thans krachtige nieuwe 
kleuren gegeven en de gewelfribben teekenen scherp gele 
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lijnen op de eindelooze witte vlakken van alle muren en 
pijlers. De schoorbalken, waarschijnlijk van eikenhout, die 
groen waren, hebben dit verwisseld voor 'n Hauw grijs; 
de ankers ziju duidelijk zichtbaar gemaakt daarop, door 
zwart lak. 

Aanmerkelijke geldsommen worden thans verspild om 
deze kolossale ruimte geheel over te witten, nadat de los-
vallcnde witkalk afgekrabd en open voegen enz. hersteld zijn. 

A l wie door 't optreden der „adviseurs"-architecten Cuy
pers eu Gosschalk o. m. heeft geleerd natuurlijk materiaal 
in het daaraan met liefde ten koste gelegde handwerk op 
prijs te stellen, — wie daarbij heeft opgemerkt, dat de 
natuurlijke kleur der materialen den aangenaamsten eu gun-
stigsten invloed op den indruk van groote binnenruimten 
kan uitoefenen, zoowel als op het buitenaanzicht van bouw
werken, begrijpt dat de tegenwoordige onbeschaafde behan
deling van onze Bovenkerk niet onder leiding van genoemde 
architecten geschiedt. 

Zoekt thans de plaatsen waar onder aan dc rijk geprofileerde 
pijlers de poreuze trachiet de witkalk heeft losgelaten, en 
iiare grauwe lichte kleur vertoont met witte voegen ai'ge-
teekend, hoe daartusschen b.v. de afsluiting van 't oostelijk 
middenschip met dc geelachtige zaudsteenstijlen zich zacht 
afteekent, en daarbij de witte, die steeds de groote muur
vlakken zal overdekt hebben, — stel U die gansche toover-
achtig slanke architectuur voor, geteekend in die rustige 
toneu tusschen ' f wit der muren en het stille spel van 't glas 
iu lood, — dan draagt ge de overtuiging met U , dat thans 
de gelegenheid gunstig was geweest om 't inwendige van 
dit gebouw werkelijk in een toestand te brengen, die 
getuigde dat we aan ' te ind der 19de eeuw eindelijk weer 
geleerd hebben, de overgeleverde monumenten onzer voorva
deren met eenig redelijk inzicht te bewaren en te onder
houden I 

Om den witkwast langs alle vlakken en kanten te voeren, 
moest 't gansche. gebouw door gesteigerd worden. Dat is eeu 
groot deel der kosten van 't werk ! Met houten hamers, 
met borstels, zeer verdund zoutzuur (') en heiboenders 
ware nu in weinig tijds alle schoone, heerlijke natuursteen 
tot haar recht gebracht. Tusschen die kleur was 't wit van 
gewelven en muren al spoedig voldoende helder. 

Waarom werd hier het voorbeeld, gegeven in de groote 
St. Michaelskerk te Zwolle eu iu de Eusebiuskerk van 
Arnhem, niet gevolgd P 

Moet dan Kampen zich altijd blijven onderscheiden door 
eene geestigheid en een overleg, dat daarbuiten een schouder
ophalen verwekt ? 

Kampen bezit in de Bovenkerk een wonder van gothische 
architektuur zonder de noodzakelijke luchtbogen — maar 
men heeft niet begrepen, dat dit wonder inwendig ook weer 
nabij de volmaaktheid bad kunnen gebracht worden. T i l . 

Men is voornemens in 't voorjaar van 1897 aan te vangen 
met de herstelling van den westelijken gevel van het Raad
huis te Kampen. De noordelijke gevel is in den oorspron-
kelijken toestand teruggebracht, met behoud van 't oude 
metselwerk. De steiger staat voor den westgevel om de 
noodige opmetingeu te maken, waarna in 't volgend jaar 
het werk kan worden ondernomen aan den zeer gehavenden 
gevel met zijne zonderlinge vermenging van Gothische en 
Renaissance vormen. 

Evenals ten vorige jare werd door B. en W. aan den 
Minister van Binnenl. Z. de voorlichting van een deskundige 
gevraagd omtrent de herstellingsplannen, waartoe aan den 
architect der Rijks-Museum gebouwen Dr. P. Cuypers door 
Z. Ex. de opdracht werd gedaan aau 't Gemeente-Bestuur 
van Kaïnpen en den bouwmeester Vidal de St. Germain 
van advies te «dienen. 

(') Mnnr dan verzorire men dc hnrdstcenen grafzerken bizonder — door 
eene bescherming met zand — tegen 't uitbijten van 't zoutzuur. 

B E R I C H T E N . 

— De jury, benoemd door de commissie van toezicht op 
de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten, ingevolge het 
bepaalde bij art. 53 van het Reglement, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 22 Februari 1893 (Staatsblad no. 50), 
heeft verslag uitgebracht over den iu 1890 gehouden prijs
kamp in de beeldbouwkunst. 

Bij de toezending van dat verslag aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken schrijft genoemde commissie o. a. het 
volgende : 

Ook naar onze opvatting heeft de den gouden eereprijs 
waardig gekeurde mededinger, de heer J . H. Ph. Wortmau, 
zulke overtuigende blijken van groot talent en buiteugewonen 
aanleg gegeven, dat hij naar ons oordeel in alle opzichten 
van Rijkswege verdient in de gelegenheid te worden gesteld 
om in zijne kunst zich te volmaken. 

Op treilende wijze zijn in zijn prijsbeeld : „de verloren 
zoon" eenvoud van opvatting met fijnheid van behandeling 
vereenigd. 

Bij de waardeering eu appreciatie der jury van dit kunst
werk, sluiten wij ons volkomen aan. Wij hebben daaraan 
niets toe te voegen of af te nemen. 

Mitsdien bevelen wij gezegden heer Wortman aan tot het 
bekomen van het jaargeld van ƒ 1200, waarvan art. 15 van 
de wet van 26 Mei 1870 'Stil. no. 78) spreekt. 

Bij Koninklijk Besluit van 9 November 1896 no. 16 ziju 
toegekend aan J . II. P. Wortman de gouden en aan J . C. 
Wienecke de zilveren eerepenning, bedoeld bij art. 13 der 
wet van 26 Mei 1870 (Stil. no. 78) en is voorts aan J . 
H . P. Wortman voor het tijdvak van 1 December 1896 tot 
80 November 1897 een jaargeld van ƒ 1200 verleend, be
stemd om hem in de gelegenheid te stellen zich in de beeld
houwkunst te volmaken. St.-Ct. 

— In de benedenlokalen van het museum van het Louvre te Parijs zijn 
thans tentoongesteld de afgietsels van de opgravingen, door de Fransche Ecole 
d'Athènes tc Delphi ondernomen. Het beroemste resultaat dier opgravingen 
was de bekende cantatie ter eere van Apollo, doch ook de fragmenten van 
de beeldhouwkunst zijn merkwaardig, zoo een groote sphinx, wijgeschenk 
der Naxiers, kolossale Apollobeclden, een gevleugelde Nike, verder hoogst 
merkwaardige reliefs, die de schothuizen van de bewoners van Sikyon, Knijus 
cn Athene versierden. Dat van Sikyon was versierd met reliefs, ontleend aau 
de mythen der Dioskouroi en van Europa, dat van Knidos met voorstellingen 
uit de mythen van Hcrakles, van Pelops en de Gigantomachic, enz. Ook dat 
van Athene was versierd met voorstellingen, ontleend aan den Hcrakles- en 
These us-cyclus. 

Het komt ons voor dat het tentoonstellen dezer afgietsels een bij uitstek 
gelukkige gedachte is. De origineelen mogen volgens een met de Grieksche 
regeering gesloten conventie het land niet verlaten en meu moet zich met 
dc afgietsels tevreden stellen. Nu komt dc Chroniquc des arts op tegen het 
plaatsen dier afgietsels in het Louvre, wij meenen volkomen ten onrechte. 
Een wetenschappelijk museum als het Louvre moet juist naast dc origineelen 
zooveel mogelijk afgietsels opnemen; voor de afdeeling oudheid van dit museum 
is niet de kunst maar de wetenschap hoofdzaak. Het zou natuurlijk ongerijmd 
zijn om naast de Joconde of dc Maitrcssc dc Titien copieën en fotografieën 
tc hangen, maar naast do talloozc beelden der oudheid mag men gerust 
afgietsels van anilere kunstvoorwerpen zeiten, die dc aanwezige origineelen 
verklaren en aanvullen, vooral wanneer men de origineelen nooit zal kunnen 
erlangen. 
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„ KUNSTLIEVENDE L E D E N . • • • " ' ' „ 
BUITENLEDEN EN ASPIRANT LEDEN » 7-->Q 

MLDEDKEL1NGEN V A X HET 

GENOOTSCHAP. 
1°. De 1045e gewone vergadering zal gehouden worden 

in 'het Genootschapslokaal, American-Hotel Leidscheplein, 
op Woensdag 2 December 1896, des avonds ten 8 ure. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Installatie van den heer P. J . Schut. 
c. Kunstbeschouwing uit /.documents classes de 1'art dans 

les Pays Bas," te geven door den heer H . G . Jansen. 
(/. Benoeming van een commissie, bestaande uit drie gewone 

leden tot verificatie van de rekening en verantwoording van 
den Penningmeester, over het jaar 1896. 

e. Uitreiking van de prijzen aan de bekroonden op de 
schets— eu groote prijsvragen. 

2°. Als buitenleden van het genootschap zijn toegetreden 
de heeren : R. van der Woerd Hz. te Enschede en Th. 
Rueter te Enkhuizen ; 

en als aspirantlid de heer Jac. Boon te Amsterdam. 
3°. Van de eereprijsvraag hebben zich respectievelijk bekend 

gemaakt de heeren A. van der Lee en R. A. van de Pavert, 
beiden te Amsterdam, als ontwerpers van motto, „Passer met 
driehoek in cirkel" en motto „Salve," terwijl van de prijs
vraag voor een ontwerp vnn een blok arbeiderswoningen, 
de heer C. D. de Wilde Az. te Oud-Beierland de ontwerper 
is van motto »AA." 

4°. Op de 9e schetsprijsvraag is bekroond de ontwerper 
van motto „Xara," die verzocht wordt zijn naam op te geven, 
terwijl de Jury het antwoord op de 10e schetsprijsvraag 
onder motto „Admosfeer" niet ten volle heeft kunnen be
kronen doch daaraan f 10 heeft toegekend. Den ontwerper 
wordt verzocht toestemming te geven zijn naambrief te openen. 

5n. Het Genootschap heeft ten geschenke ontvangen van 
H.H. Curatoren van het Weeshuis te Buren een drietal 
fotografieën van, benevens een brochure betrekking hebbende 

op bovengenoemd gesticht, welke in het lokaal van af Woens
dag a.s. eenige dagen geëxposeerd zullen zijn. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

A. H. ZINSMEISTER. 

JAPANSCHE C E R A M I E K , 
door C. W. NlJHOFF. 

(Vervolg en slot ran bladz. 1S9.) 

i.s vierde in de rij zij de oude keizerstad Kioto 
genoemd. Fizen, Satsuma, Kaga en Kioto 
zijn de meest bekende, plaatsen, waar de 
pottebakkerij hoogtij heeft gevierd, al zou 

s men er ook een tiental aan kunnen toevoe
gen, die op dit gebied een grooten naam hebben verworven. 

Kioto was de hofstad, nu is dit Yedo. Daardo .r was 
Kioto het brandpunt van wetenschip, kunst en industrie en 
zoo waren dan ook de pottebakkerijen vele in getal. Want 
de hoogere standen in Japan, van den daitnio tot den keizer, 
stelden veel belang in de porcelein-en aardewerk-fabrikatie en 
de fabrieken, meestal particulier eigendom der landsvorsten, 
wedijverden om het beste te geven, wat zij te schenken 
hadden. Bovendien werd de kunst beoefend om der wille 
van de eer, want materieele zorgen waren den kunstenaar 
onbekend. Als dienaar zijns vorsten, leefde hij op kosten 
van zijn vorst, vrij van aardsche beslommeringen, van 
verlam menden financiëelen druk, geheel opgaande in zijn 
werk, zonder begrip van tijd of geld, met slechts één doel 
voor oogen : een arbeid te leveren, die zoo nabij mogelijk 
aan zijn ideaal beantwoordde. 

En daar de meeste grooten in den lande mannen waren 
van een fijn ontwikkelden smaak, meermalen zelve artisten 
van naam, zoo werkte dc kunstenaar niet alleen tot eigeu 
voldoening, maar vond waardeering bij zijn vorst, die zijn 
arbeid begreep en op zijn waarde wist te schatten. 

& o 
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Men neemt als grondlegger der Kiotoscbe aardewerk
industrie Nomonoura Ninséi aan, die in de tweede helft der 
lGe eeuw de eerste ovens aldaar zou hebben opgericht. 

Het fabrikaat van Ninséi is zeer zeldzaam, maar zijn 
werk is in de eerste helft der 18e eeuw voortreffelijk voort
gezet door Kenzan, wiens fabrikaat bij de Japanners zeer 
gezocht is. 

Tot de meest bekende stukken van Ninséi belmoren een 
soort koppen en vazen, die rood-bruin van kleur en gedeel
telijk geglazuurd zijn en als versiering menschfigurcn, troe
pen oude filosofen of kinderen vertoonen. 

Op de Japansche veilingen wordt de naam Ninséi gaarne 
gebezigd, even als die van Satsuma. Als Ninséi wordt dan 
een ruw soort aardewerk aangeboden, met eene figurale ver
siering en-relief in grijs, rood-bruin, groen en blauw. 

Een andere Kiotoscbe pottebakker, Ameya, vervaardigde 
een aardewerk, dat als „rakou" bekend staat. Het omvatte 
alle benoodigdheden voor de theebijeenkomsten ; de stukken, 
meestal kommen, waren zeer eenvoudig, en de versiering 
dnnkte haar ontstaan gewoonlijk alleen aan het glazuur. 

„Rakou" beteekent „Vreugde." De Shogoen Taïko—Suma 
stelde zooveel belang in het werk van Ameya, dat hij 
dezen een ze^el overhandigde met het woord rakou en hem 
de gunst verleende dit merk op zijn fabrikaat te drukken. 

Elf generaties der familie Ameya hebben daarna 
rakou vervaardigd. Onder de moderne fabrikanten is 
een der bekendste Yéirakou, wiens porcelein met gekleurde 
emailversiering en wiens blauw al evenveel bewondering 
wekken als zijne harde en zachte faience. „Yéirakou" be
teekent „eeuwige vreugde;" de naam werd iu het begin 
dezer eeuw door den Shogoen verleend aan een pottebakker, 
uit de tiende generatie der familie rakou, als blijk van 
waardeering voor zijn ongeëvenaarde kuust. 

De straks genoemde theebijeenkomsten hebben veel 
tot den bloei der pottebakkerskunst bijgedragen en dit kan 
geen verwondering wekken als men nagaat van hoe hoog 
een gewicht deze samenkomsten waren. 

Het gebruik van thee werd sinds onheuglijke tijden in 
Japan in hooge eere gehouden. Men schrijft aan dien drank 
een weldadigen invloed toe op de gesteldheid van 's men
schen lichaam en geest en zoo was dan ook het theedrin 
ken tot de meest geliefde dagelijksche gebruiken gaau be
hoort; u. * 

Met thee komt men den welkoinen bezoeker tegemoet. 
Thee stemt vreedzaam, kalm, opwekkend; het maakt geschikt 
tot de behandeling van aangename, zoowel als van ernstige 
onderwerpen. In theedrinken ligt iets vertrouwelijks, iets 
intiems, iets verbroederends — iets verzusterends zou misschien 
beter gezegd zijn, want wie ter wereld hoorde ooit van „Thee-
klatsch" spreken? 

Hoe wordt niet het verstand gescherpt onder de opstijgende 
geuren van een balsatniekcn theepot. Zijn er niet zelfs onder 
ons geweest, die aan het beste, wat hun dichterlijk 
gemoed was ontsproten, den naam van „theeschetsjes" niet 
konden onthouden ? Was dat niet in reine tegenstelling 
met tlie plat dagelijksche uitingen van het inenschelijk brein, 
wier scheppers hunne in koffiedik rondgeroerde houtjes uit
streken op een velletje papier, om den onvolprezen „Kaffee-
klexbilder" het aanzijn te geven ? 

Wie nog aan den weldadigen invloed van thee op 's men
schen gemoedstoestand moge twijfelen, de Japanners zeker 
niet en zoo schiep niemand minder dan de Shogoen Yosi-
masa in het midden der 15c eeuw de Chanogou of thecbij— 

* Twee Duitsche onderzoekers, A . lloch en E Kmeplin, hebben dc wer
king vnn de thee op het menschelijk lichaam bestudeerd en bevonden, dat 
dc theinc de spicrwcrkznnmhcid bevordert, terwijl de acthcrischc olie uit dc 
theeblaadjes dc werkzaamheid van den geest verhoogt, maar daarentegen eene 
vermindering in dc werking der spieren veroorzaakt. 

.Men begrijpt dus, waarom de thee eigenlijk alleen gcestopwekkend werkt. 
Buagiekt Ct. van 23 Nov. Noot r. d. uitgever. 

eenkomsten en liet die wettelijk regelen. Het doel dezer 
bijeenkomsten was een vreedzaam, vriendschappelijk samen
zijn in het leven te roepen tusschen mannen van zeer uit— 
eenloopenden maatschappelijken stand, waar de deelnemers, 
ontdaan van alle ambtelijke waardigheden, dus geheel zich 
zeiven, het beste wat zij in zich omdroegen in vertrouwen 
konden uiten. Aangemoedigd door den grooten Shogoen 
Taiko-Saraa (1536—98) herzag diens persoonlijke vriend 
Ri-kiou de oude regelen eu stelde een nieuw programma 
voor de bijeenkomsten op, dat lot in den modernen tijd ziju 
kracht behield. 

Echter, gelijk alles, wat eenmaal was, maar niet meer is, 
zijn ook de Chanoyou, die langzamerhand het karakter van 
gewone theevisites hadden aangenomen, na de omwenteling 
van 1868, meer en meer in onbruik geraakt. 

De theebijeenkorasteu hadden plaats onder de waranda 
of in den tuin. Zat men onder de waranda, dau had men 
toch het uitzicht op den tuin, een kalm plekje grond, 
landschapje in het klein, met zijn waterstroompjes, rotsjes 
en miniatuur-plantengroei. De door de gasten ingenomen 
ruimte was drie matten groot (een mat is 6 voet lang en 
3 voet breed). Door tochtschermen werd deze plek afgezet, 
zoodat geen onbescheiden blikken het vertrouwelijke der samen
komst konden verstoren. Het aantal deelnemers bedroeg 
vijf, een goddelijk getal. De gasten lieten hunne sabels en 
schoenen aan de deur staan en als allen neergehurkt waren, 
werden de bedienden weggezonden en nam de gastheer de 
honneurs waar. Geen overdadige versieringen leidden de 
aandacht der bezoekers af; een enkele kakémono aan den 
wand had betrekking op het feit van den dag. Na de 
gebruikelijke begroetingen bracht de gastheer de noodige 
ingrediënten, (*) om met het theedrinken een aanvang te 
kunnen maken, theevazen, koppen, kolenbakkeu, reukbran
ders enz. Terwijl de thee getrokken werd op water, dat men 
ook reeds den vorigen dag had laten koken, bewonderden 
de aanwezigen het servies en wat daaraan vast was en 
voerden een gesprek, dat hierop betrekking had. 

Nu werd een dik zetsel rondgediend; de kop ging van 
hand tot hand en elk nam een teug. Dat was het zinnebeeld 
der gelijkheid. Geen ouderscheid van rang of stand zou meer 
heerschen, geen enkele afscheiding den vriendschappelijken 
omgang dwarsboomen, geen meer of minder een versperrenden 
dam voor een vertrouwelijkeu toon opwerpen. 

Een helder zetsel volgt en elk leegt den kop en geeft 
hem den gastheer terug, die hem voor een volgenden gast 
vult. 

Intusschen heeft het algemeen gesprek een aanvang ge
nomen. Een hoofdpunt hierin vormt de ceremonie zelve. 
Maar ook punten van algemeen belang wordeu aangeroerd, 
met dien verstande, dat elk woord, in strijd inet recht 
of waarheid, wordt vermeden. 

Zoo heeft de groote Shogoen der 16e eeuw getracht de 
gemoederen, door deu aanhoudenden krijg opgezweept, tot 
kalmte aan te manen en terzelfder tijd een poging gewaagd 
om lieden uit verschillende maatschappelijke standen 
nader tot elkaar te brengen, en een algeheele verbroede
ring onder zijn volk te doen heerschen. **) 

Of dit gelukt is? Misschien in kleinen kring, iu grooten 
zeker niet. De standenafscheiding was in Japan strenger dan 
elders en pas met de invoering der Westersche begrip
pen zijn de oude grenspalen, die het menschdom in zoovele 
vakken indeelden, uitgeroeid. 

Maar niet dat verloren gaan dier oude afscheidingen ver
dwenen ook de oude gebruiken, de hoffelijke ceremoniën, 
zoo nauw verbonden aan die oude kunst, die onderging in 

(*) Eene verzameling van alle benoodigdheden voor een theebijeenkomst 
bevat o a. het „Musée Guimct" te Parijs. 

**) Eene poging, die, zooals men weet, in de laatsten tyd in het Westen 
ook wordt gewaagd. Men denke slechts aan „Ons Huis." 

Ook hierin, evenals in zoovele andere zaken, als dc boekdrukkunst en 
houtsnijkunst, was het Oosten ons lang voor. 

j e n maalstroom der zich baanbrekende Westersche begrippen. 
•rVant, al moge Japan thans trachten zijn nationale kunst 
vau een algeheelen ondergang te redden, nooit zal ze toch 
„eer tot bloei komen als te voren, toen ze eene afspie-
„„lin-r was van de zeden, gewoonten en gebruiken van Nip-
is 3 i I l-L. 
poiis land en volk. 

WONINGBOUW. 

ije een vergadering van de Oostenrijksche inge
nieurs- en architectenvereeuiging te Weenen 
werd dezer dagen door den architect Ludwig 
Baumann een voordracht gehouden over „het 

. Weener Woonhuis en zijn ontwikkeling iu de 
toekomst" waaraan wij het volgende ontleeneu : 

De spreker begon met een historisch overzicht te geven 
van de inrichting en het aanzien der Weeuer huizeu iu de 
verschillende kunsttijdperken der XVII en XVIII eeuw om 
daarna uitvoerig stil te staan bij het woonhuis der toekomst 
zooals hij zich dit dacht. Daarbij moet volgens spr. het vol
gende in het oog gehouden worden. Het is genoeg den duur 
van een woonhuis op 60 tot 80 jaar te berekenen, aange
zien in dat tijdsverloop de sociale verhoudingen en de tech
nische wetenschappen wel zulke geheel veranderde toestanden 
in het leven geroepen zullen hebben dat de thans bestaande 
huizen daarin geheel niet meer passen en dus onbruikbaar 
zullen zijn. 

Er moet daarom naar een lichtere doch niettemin solide 
bouwwijze gestreefd worden. Pe leidingen voor water, gas, 
electriciteit en ook voor versche lucht moeten zoo gemak
kelijk mogelijk bereikbaar worden aangelegd, bijv. in kana
len welke met gietglas gedekt wordeu, een systeem dat reeds 
in Amerika veelvuldig wordt toegepast. 

De portiersloge moet zoo gesitueerd worden, dat niemand 
uit- of ingaan kan zonder van daaruit gezien te worden. 

Deze loge moet door een telegraaf of telefoongeleiding 
met iedere afzonderlijke woning verbonden zijn, waardoor 
het mogelijk wordt om bij gevaar van welken aard ook, 
dadelijk deu Portier te kunnen waarschuwen. Wenschenswaard 
is ook een dergelijke leiding naar het naaste politiebureau, 
en de naastbijgelegen brandweerkazerne. 

De trappen zullen verdrongen worden door hellende vlak
ken, welke voor voetgangers gemakkelijker te bestijgen zijn 
en die het ook mogelijk maken om meubelen cn andere 
goederen op wagens tot op de verdiepingen te transporteeren. 
(Te Linden, nabij Hannover, bestaat een kinderspeelplaats 
waar, in plaats van trappen zulke hellende vlakken ge
maakt zijn, waarover tienjarige meisjes de kinderwagens tot 
op de hoogste verdiepingen gemakkelijk voor zich uit du
wen.) Waar echter de tegenwoordige trappen een helling 
van l : 2 of van 1:2^ hebben, (te onzent dikwijls 1 : 1 of 
nog steiler), mag die voor de hellende vlakken hoogstens 
1 : 5 bedragen, hetgeen dus een aanmerkelijke verlenging 
van tie klimruimte veroorzaakt. 

De woningruimten moeten natuurlijk volgens de plaatse
lijke behoeften worden ingedeeld, er behoort echter naar gestreefd 
te worden, slechts luchtige vriendelijke vertrekken te ma
ken en ook voor de nevenruimten direct licht toe te voeren. 

De keukeu, die vooral goed verlicht moet zijn, behoort 
zoo gelegen te zijn, dat zij niet dadelijk aan het voorportaal 
grenst, opdat niet ieder binnenkomende de dampen en geuren 
uit dit vertrek tegemoet waaien. Nevens de gaskachel tot 
bereiding der spijzen is hier ook de plaats voor een centrale 
verwarming voor de geheele woning. Zoo dit niet doenlijk 

moeten de afzonderlijke kamers gemakkelijk te regelen 
gashaarden bevatten. 

De slaapkamer, waarin wij een derde deel van ons leven 
doorbrengen, moet de grootste ruimte van het huis zijn. 

De vensters van geringe afmeting, die nog dagteekeuen 
U |t een tijd, toen men het niet verstoud om groote ruiten 

te fabriceeren, moeten door groote vervangen worden, liefst 
tot aan het plafond oploopend en met ventilatie-toestellen 
voorzien. Parketvloeren met tapijten belegd zijn uit een 
sanitair oogpunt af te keuren, daar zij stof veroorzaken en 
het vallende stof vasthouden. Veel beter is een algemeene 
vloerbedekking met kurkzeil of linoleum, dat gemakkelijk 
te reinigen is. Alle woningen moeten electrisch verlicht 
worden. De tegenwoordige zolderverdieping, die bij de 
nieuwere huizen door een vlak hout cement dak overdekt 
zul zijn, is voor diverse doeleinden in te richten : wasch-
en mangelkamers, bergruimten, een met metaalblik bekleede 
ruimte voor het bewaren van tapijten en andere zaken, 
kunnen daar een plaats vindeu. Het was ook wel eens te 
beproeven om op die bovenste verdieping een groote ruimte 
beschikbaar te houden voor trouw- en dooppartijeu of voor 
speelplaats voor de jeugd. 

De terrassen, die door de vlakke dakbedekking gevormd 
worden kunnen ook, wanneer eens door het algemeene 
gebruik van gas als brandstof, de rookplaag weggevallen is, 
zeer geschikt als tuinen aangelegd worden. 

Een depot voor rijwielen in de parterre verdieping zal 
ook spoedig tot eeu vcreisehte van een modern huis gaan 
behooren. Voor de verwijdering van vuil en afval zal 
be'er dan tot heden gezorgd moeten worden, door namelijk 
van uit iedere keuken een schacht te stellen naar eene 
ruimte in den kelder, vanwaar het gemakkelijk kan wordeu 
weggehaald. 

En wanneer ten slotte de architect door vriendelijke 
kleuren, goede plastische versieringen eu een indeeling, die 
aan de eischen van hygiëne en gemak ten volle tegemoet 
komt, weer bij het publiek den zin voor goede lichte 
woningen heeft doen ontwaken, dan zal van zelf de alleen
heerschappij van den stoll'eerder bij de inrichting onzer 
woningen een einde nemen. 

In die richting kan dus de architect als baanbreker eu 
voorlichter werkzaam zijn. 

E E N K N E K E L H U I S DER K U N S T 
T E MAASTRICHT. 

IR zijn in onze provincie plaatsen, die op het 
hart vau elk, ik zeg niet eens kunstlievend, 
maar beschaafd mensch den indruk maken 
van een knekelhuis. Daar ligt dooreen in 
vermolmden halfverganeu toestand, wat een

maal schoon was eu edel 
Wij gingen dezen morgen inet droevige gevoelens, daartoe 

opgewekt door de schoone redevoering van Dr. Cuypers, 
gisteravond in de Redoutezaal gehouden, een tocht onder
nemen naar de aloude Predikheerenkerk, thans — met per
missie — stadsmagazijn ot pakhuis. Wij wilden haar weer 
eens zien die schoone lijnen, verheven gewelven welke ten 
Hemel wijzen, die half versleten grafsteenen, vol inschriften 
en wapens, die schildering aan het gewelf, maar bovenal 
wij wilden eens zien hoe die schildering er nog uitzag op 
den zuidermuur, waarover Dr. Cuypers met enthusiasme, — 
maar ook met edele verontwaardiging over den tegenwoor— 
digen desolaten toestand — had gesproken. 

Toen nog half Noord-Nederland de kunst nauwelijks bij 
name kende, was Maastricht, uw schilderschool reeds in 
Dtiitschland beroemd, toen schitterde de Wartburg reeds 
met haar kleuren, toen ontleende reeds een edele zanger, 
die op dien Wartburg zijn Pcrcival zong aan haar eene 
vergelijking ! Gij bleeft bestaan de middeleeuwen door, gij 
bezieldet nog lang daarna vrome kloosterlingen, voorvaders 
van dien Pra Angelico, om in zachte tinten huu Heiligen 
daar op deu muur te tooveren, vol innige stichting, als eeu 
gebed en een preek te saain, in kleuren en goud. 

Onder: het leven van den Engel der school, de belicha-
ming der vrome middeleeuwer Sint Thomas van Aquinen, 
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een weinig hooger : schetsen uit den strijd der twintigduizend 
Martelaren, een geliefkoosd thema der volksdevotie, vol 
afgrijselijke martelingen, maar ook vol hemelsche zegepraal 
met Engelen om de strijders te kronen. 

En daarboven, hoog boven het aardsche, de kroning der 
H . Maagd door den Hemelkoning, juist zooals nog Fra 
Angelico ze voorstelde: Maria aan de rechterhand Gods 
gezeten, eerbiedig afwachtend het oogenblik dat haar de 
kroon het hoofd zal drukken. 

"Wat moet dat schilderstuk inwoner en vreemdeling tel
kenmale hebben getroil'en : de belijders, de martelaren, de 
Hemel-koningin en God zelf, daar levendig voorgesteld, al 
wat de godsvrucht maar kan verlangen ! 

En nu : Vreemden uit Duitschland en België komen de 
overblijfselen van dat schoone stuk bezoeken, maar de eigen 
inwoner van Maastricht vergeet ze ! 

O Gij Magistraat onzer stad, Gij leden van de Commissie 
voor Monumenten, die daar onder het auditorium van dr. 
Cuypers waart, wordt het geen tijd in dat knekelhuis de 
woorden te spreken die de Profeet eens sprak op dat veld 
vol doodsbeenderen ? 

Is ook hier het oogenblik van de verrijzenis der Christe
lijke kunst nog niet gekomen ? 

Moet die kerk nog langer pakhuis blijven en die schil
dering geborgen voor een groot deel door eeu leelijk getim
merte ? 

Wij zijn U veel dauk verschuldigd, Zeer Eerwaarde Heer 
Rutten, die als altijd hier uw bezieleuden invloed deed 
gevoelen eu U ook Heeren van het Bestuur des Patronaats 
dat U ons dezen avond van kunstgenot hebt bezorgd ! 

Dr. Cuypers voor zijn bezielende taal zij niet minder 
dank gebracht! 

Maar het blijve bij geen avond van kunstgenot, neen, 
hetzij een aansporing van daden. 

Een dier eerste daden zij eene waardige restauratie der 
oude Preekheerenkerk met haar schoone gewelven en vooral 
met hare muurschildering. 

Met ijver eu goeden wil is er wel een middel voor te 
vinden. 

Eenige jaren geleden hadden de Paters Predikheeren, had 
althans de thans overleden Provinciaal, de Hoog Eerw. Heer 
Ceslaus Reyuen het idee om de kerk voor zijne orde terug 
te koopen. 

Dat ware de beste herstelling. „Clamat res ad posses— 
sorem," de bezitting roept om haar ouden eigenaar, zegt 
het recht. Ja daartoe moge het geleid worden ! 

Doch in afwachting worde alles aangewend om die kerk 
niet meer te laten bederven en beschadigen dan reeds is 
geschied; worde de schildering, waarvan hier sprake is, 
geheel vrij gemaakt van hout en steen en buizen en potten 
en pannen enz. enz. De Heer Snel, de magazijnmeester, heeft 
kunstgevoel genoeg, het is ons zeker bekend, om daartoe 
mede te werken. Hij deed reeds wat hij kon. Maar van 
hoogerhand moet nu uitgaan het initiatief, dat zal leiden 
tot herstel van dat monument der Christelijke kunst. 

Eu wil meu Maastrichts ouden roem iu de schilderkunst 
en andere beeldende kuusten zien herleven, dan steune men, 
ook van stadswege, het ijvervolle Patronaat iu zijne edele 
pogingen om het teeken-onderwijs hier meer voor een ieder 
toegankelijk te maken. 

Ik zal dit stuk niet onderteekeneu. Thomas u Kempis' 
gezegde is hier van toepassing: Let niet op wie het zegt, 
maar wat gezegd wordt. 

Bovenstaande ontboezemiug, geuit in de Maat- en Jekerbode 
naar aanleiding vau den toestand van verwaarloozing en 
vergetelheid van een zeer belangrijk XIII Ecuwsch bouw
werk moet, naar wij vernemen, reeds hebben medegewerkt 
tot de ontwikkeling der actieve belangstelling. Deze Predik-
heerenkerk waarvan de opmetingen door den architect von 

Fisenne te Meersen in 't licht werden gegeven, is een der 
weinige zuiver vroeg-gothische bouwwerken, gansch in natuur
steen uitgevoerd, waarop ons Vaderland trots mag zijn. 

Het gothische stelsel is daar in al zijn klaarheid en zui
verheid van vormen in den fijn zachtgelen ribbesteen geheel 
uitgewerkt. 

Zoo men er thans in mag slagen met aan dit „stads, 
magazijn" een edelere bestemming te geven, dan zal Maas
tricht een sieraad meer kunnen toonen en de belangstellende 
bezoekers zullen den toegang vrij vinden tot een bouwwerk, 
dat niettegenstaande de veranderde bestemming nog al de 
bekoring der oorspronkelijke vormen kan opwekken. In het 
Rijks archief — de Recollettenkerk — die als kazerne werd 
gebruikt, bezit Maastricht een schoon voorbeeld van de 
nuttige bestemming aan een verlaten monument gegeven. 

TECHNISCHE V A K V E R E E N 1 G I N G . 
De Technische Vakvcreeniging:, goedgekeurd bij koninklijk besluit dd. 2+ 

Juni 189fï, heeft eene circulaire van den volgenden inhoud aan architecten, 
machinefibrikantcn, enz. verzonden. 

.1/. 31. 
(,Dc Technische Vakvcreeniging stelt zich ten doel, langs wettigen weg 

cn door gepaste middelen dc belangen harcr leden cn hunne vakgenooten 
te bevorderen." 

Zij zoekt ilit doel te bereiken o. in. door: «Het instellen cn instandhouden 
van een informatiebureau of bureau van plaatsing." 

Aldus luidt art 2 sub e der statuten voor bovengenoemde Vereeniging (*). 
Dc meestcn onzer weten bij ondervinding hoe moeielijk in alle opzichten 

het vinden van een betrekking kan zijn voor hem, die in dc vakken van 
bouwkunde, werktuig- en scheepsbouw, kunstnijverheid en aanverwante 
vakken, als opzichter, teekenaar of techniker in zijn levensonderhoud wil 
voorzien. 

Hierin verbetering tc brengen is het doel van ons informatiebureau, dat 
nog te weinig algemeen bekend is. Wij verzoeken dus voor eenige oogcu-
blikkcn uwe welwillende aandacht. 

De technische vakverceniging is, tot heden, verdeeld in 3 afdeelingen, 
waarvan één gevestigd te 's Gravenhagc, één te Amsterdam en één te Rot
terdam, die elk haar eigen bureau van plaatsing hebben, terwijl dat van du 
afdeeling Amsterdam, tevens hoofdbureau van plaatsing is. Wat wil dat 
zeggen ? Zie hier : 

Wanneer een lid der Vereeniging zonder betrekking is, denkt te geraken 
of van betrekking wenscht te veranderen, geeft hij hiervan kennis aan het 
bureau zijner afdeeling. Dit bureau deelt dit onmiddellijk mede aan het 
hoofdbureau te Amsterdam. Het hoofdbureau geeft daarvan kennis aan de 
andere afdeelingen en laat, als dat verlangd wordt en geen vnenture op dat 
oogenblik bekend is, de aanvrage kosteloos drukken in De Opmerker, Archi
tectura en De Ambachtsman. De afdeelingsbureaux en het hoofdbestuur in 
het bijzonder, wenschen zich zooveel mogelijk in contact tc stellen met hee
ren architecten, bouwondernemers, machinefabrikanten, technische bureaux 
en andere werkgevers. Nu is het duidelijk, dat wij ten zeerste den steun 
behoeven van de heeren werkgevers en leden, doch ook, dat voor hen vele 
voordeclen cn gemakken hieraan verbonden zijn. Wy noodigen u dus 
beleefd doch dringend uit, zoodra n iemand mocht noodig hebben of zoo u 
eenige vacature bekend mocht worden, hiervan kennis te geven, met opgave 
van dc gestelde eischen, aan een der navolgende adressen : 

Hoofdbureau voor plaatsing: Amsterdam, v. d. Helststrant 29. 
Bureau • „ (Afd. 's Gravenhage), 's Gravenhage, Smids-

watcr 25a. 
i» u n (Afd. Rotterdam), Rott. Gondsche Singel 74. 

Met nadruk wenschen wij er echter op te wijzen, dat in geen geval i n 
lichtingen door de bureaux worden verstrekt omtrent bekwaamheid of moraliteit, 

's- G r a v e n h a g e, Bet Hoofdbestuur. 
November '90. 

(*) Voor verdere inlichtingen omtrent de technische vakverceniging, zie 
De Opmerker, Het Werktuigkundiij Weekblad, Architectura, De Ingenieur en 
andere vakbladen van omstreeks 5 September 1.1. Gratis worden statuten der 
Technische Vukv. verstrekt op franco aanvrage aan één der onderstaande 
adressen. 

B E R I C H T E N . 
— Donderdagmiddag is ten Stadhuize te 's Hertogenbosch 

op plechtige wijze aan de gemeente overgedragen de tweede 
wandschildering van den kunstschilder A. J . Derkinderen, 
bestemd voor de halle van bovengenoemd gebouw. 

— De door „Vak en Kunst" uitgeschreven prijsvraag 
voor een „reclame-biljet" ten behoeve der tentoonstelling 
van nijverheid en kunst (Juni, Juli en Aug. 1897) heeft 
64 antwoorden uitgelokt, waarvan eeu 12-tal uitblonk door 
groote artistieke waarde. Dit en het groote getal inzendingen 
verklaart, waarom de jury nog niet tot een uitspraak is 
kunnen komen. Nadat die uitspraak (over korten tijd) be
kend geworden zol zijn, zal de fraaie collectie in verschillende, 
steden van ons land publiek tentoongesteld wordeu. 

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

JOS. T H . J . C U I J P E R S E N C . W . N I J H O F F . 
B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N I I E E R 

H G J A N S E N V A N E E G 11ENSTR A A T N». 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N lSTBN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

N D T Z O O N M A A S S L U I S . 
VOORWAARDEN V A N HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MET 
TECHNISCH G E D E E L T E WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN AAN A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. DE J A A K L I . IK-
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N ƒ 12.— 

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N » lp.— 
„ BUITENLEDEN EN ASPIltANT L E D E N » ?.o0 

MEÜED KELING E N V A N HET 

GENOOTSCHAP. 

1°. l iet Bestuur deelt mede dat zij die als lid van 
het genootschap toetreden, de tot Nieuwjaar v e r 
schijnende nummers van het Orgaan gratis ont
vangen. 

2°. Als gewone leden zijn voorgesteld de heeren A. van 
der Lee en G. Vermeulen door de Heeren W . van Boven 
en M . Comelissen, terwijl als buitenleden ziju toegetreden 
de heeren : 

K . Dijkstra te Groningen. 
J . van der Pluym te Rotterdam. 
J . Schulp te Nijmegen. 
3°. De ontwerper van motto „Xarn" van de 0e schetsprijs-

is de heer C. B. v. d. Tak te Rotterdam; die van motto 
„Admosfeer" der 10e schetsprijsvraag, de heerG. H . Adema 
te 's Gravenhage. 

4U. Op de schetsprijsvraag voor eeu „Ontwerp voor een 
parapluies- en stokkenstandaard in gesmeed ijzer" zijn drie 
antwoorden ingekomen, onder de motto's „Werda, Nat en 
Regen," welke in het lokaal ziju geëxposeerd. 

5°. Als leden van de verificatie-commissie zijn benoemd 
de heeren H . J . Walle, E . J . van Dijk en H . G . Jansen. 

6". Het Concept der begrooting voor 1897 ligt van 10-
16 December a.s. ter visie in het Gcnootschapslokaal. 

7°. Opgave voor Abonnement op het plaatwerk „de A r 
chitect" moet geschieden rechttlreekt aan den uitgever, den 
heer P. Gouda Quint te Arnhem, de prijs voor leden van 
het genootschap bedraagt f 6 per jaargang. 

8°. Den persoon, die uit het genootschapslokaal het ont
werp der eereprijsvraag, ingezonden onder motto „ 1 1 1 4 " 
heeft weggenomen, wordt verzocht het te dier plaatse terug 
te brengen. 

9°. De tijd van inzending der nog uitgeschreven prijs
vragen is als volgt: 

a. 12e schetsprijsvraag, een ontwerp voor de beëindiging 
van een ronden traptoren : 14 December a.s. 

b. groote prijsvragen 1806—1897. 
le prijsvraag, een genootschapsgebouw : 1 Maart 1807. 
2e „ „ dorpsstation : 1 Febr. 1897. 
:5e. „ „ boschwachterswoning : 4 Jan. 1897. 

De programma's zijn opgenomen in No. 25 van het Or
gaan. 

c. le uitgave prijsvragen opgenomen in No. 46 van het 
orgaan : 23 Januari 1897. 

Namens het Bestuur, 
J)e 1ste Secretaris, 

A. H. ZINSMEISTER. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA." 
1045STE GEWONE VEROADERINO VAN 

2 DECEMBER 1S90. 

OOR den heer J . A. v. d. Sluijs Veer werd de 
vergadering geopend, waarna de notulen der 
vorige bijeenkomst werden voorgelezen en goed
gekeurd. 

Onder de ingekomen stukken was een 
schrijven van Il .H. Curatoren van het Weeshuis te Buren, 
als eene begeleiding bij de geschonken fotografieën, welke 
laatsten in het lokaal waren geëxposeerd. Van de heeren W. 
Kromhout Cz., J . A. v. d. Sluijs Veer en J . Koffieberg 
waren brieven ingekomen met mededeeling dat zij aan het 
einde van het jaar als bestuursleden wenschen af te treden. 

Hierna werd de heer J . Schut met eenige welwillende 
woorden geïnstalleerd. 

De verkiezing van eene commissie tot verificatie van de 
rekening cn verantwoording van den penningmeester had 
tot resultaat, dat dc heeren II. J . Walle, E . J . van Dijk en 
H. G . Jansen gekozen werden, waarvan eerstgenoemde, ter 
vergadering aanwezig, de benoeming aannam. 
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De kunstbeschouwing die volgde, gegeven door den heer 
H . 6. Jansen, was uit //Documents classes de 1'art dans les 
Pays-Bas," waaronder vele afbeeldingen van stadhuizen. 

De heeren A . van der Lee en G. Vermeulen, die als 
gewone leden wenschten toe te treden werden voorgesteld, 
waarna de uitreiking der bekroningen plaats had door den 
voorzitter, den heer \ V . Kromhout Cz., die inmiddels ter 
vergadering was gekomen. Allereerst wenschte de voorzitter 
den heer v. d. Lee geluk met zijne eerste bekroning op de 
eereprijsvraag en zeide dat het zeker heel weinig voorkomt, 
dat iemand bij zijn entree in het getiootschap reeds een 
dergelijke bekroning verwerft, waarna de uitreiking aan de 
overige bekroonden op de groote- en schetsprijsvragen volgde, 
voor zoover deze van hunne tegenwoordigheid ter vergade
ring blijk gaven. De vergadering werd hierna gesloten. 

Be \sle Secretaris, 
A. H . ZINSMEISTER. 

ROMEINSCH, ROMAANSCH E N 

M O D E R N . 

ET is wel ten onrechte, dat men gemeend heeft 
in de Renaissance eene voortzetting te moeten 
zien van de Romeinsche kunst, hetgeen in 
zich sluit dat deze voortzetting zoowel in 
aesthetischen als in constructieven zin moet 

worden opgevat, waar deze stijl inderdaad slechts eene her
haling is van den uiterlijken vorm van den stijl, en ietwat 
vreemd klinkt het wanneer we met meer recht het Ro
maansche als de (althans constructieve) voortzetting ervan 
in de plaats willen stellen, al dient hierbij opgemerkt, dat 
deze voortzetting begonnen is met een grooten stap achter
uit, dat, gebleken is een „reculer pour mieux sauter" te zijn. 

Zeker, men heeft in den Renaissancen tijd ook constructief 
op Romeinsche voorbeelden gelet, zelfs zien we constructies 
verrijzen, waaraan verschillende dezer voorbeelden ten grond
slag liggen, als bijv. bij den bouw der St. Pieterskerk 
te Rome, waarbij men als grondidee de Basiliek van Con
stantijn vereenigt met den koepelbouw v/h. Patheon. Doch 
deze constructie, al is ze stout, geeft nog geen voortzet
ting van den Romeinschen stijl, al werden daarbij ook de 
Romeinsche kolommen, de Romeinsche verhoudingen toege
past, om de eenvoudige reden, dat de Romeinen het nooit 
tot een stijl gebracht hebben, d. w. z. tot die eenheid in de 
verscheidenheid hunner uitingen, die de harmonische samen
smelting te zien geeft van hunne grootsche constructies met 
den uiterlijken vorm. 

Te veel heeft men in den Ren. tijd gemeend, dat het 
Romeinsch een voltooid stelsel was, dat deze bouwkunst haar 
laatste woord reeds gezegd had, dat met de geweldige over
spanningen van zijn Hermen-hallen ook de tot het eenvou
digste teruggebrachte constructie-beginsel bereikt was, waar 
in waarheid de toepassingen steeds grooter, uitgebreider eu 
stouter werden, doch het stelsel stilstond en steriliseerde. 

Met evenveel nicht zou men —constructief gesproken — 
de Renaissance willen aanmerken als eene voortzetting van 
het Byzantijnsch, ware hier althans constructie en vorm 
niet meer dan bij de Romeinen ineengegroeid, zoodat men 
niet het eene kan overnemen, zonder tevens het andere te 
adopt eereu. 

De Grieken hebben — misschien — het laatste woord 
gezegd van den horizontaalbouw, want, niettegenstaande de 
vele eeuwen, die de Egyptenaren doorwerkten, oin denzelf-
deu bouw tot hooge uitdrukking te brengen, niettegenstaande 
ook hunne resultaten subliem zijn, komen na hen, de Grie
ken om aan datzelfde stelsel een geheel andere uitdrukking te 
geven. 

Toen kwain het gewelfstelsel aan de beurt. Doch behou

dens enkele constructieve uitwendigheden, heeft de Romein 
nooit begrepen, dat bij zijn stelsel de Grieksche contouren 
niet pasten, en het ten eenenmale verkeerd gezien was zich tot 
eiken prijs van de Grieksche vormenspraak te bedienen, 
waar deze vormen zoo iu tegenspraak zijn met hunne con
structie lijnen. 

Na de West-Romeinen komen in de Geschiedenis der 
volken en der kunsten de Oost-Romeinen aan de beurt. 
Intusschen v as reeds veel verloren gegaan van hetgeen de West-
Romeinen aan constructieve ondervinding opdeden, en reeds 
in den aanvang der zesde eeuw is in het voorheen zoo 
trotsche Italië bijkans geen spoor meer aanwezig van het 
vroegere stoute initiatief, en kwam men bij het coustrueeren 
van groote overspanningen tot allerlei toevluchtsmiddelen, 
die niets gemeen hebben met het zuivere begrip coustru
eeren. De invloed van den Byzantijnschen stijl mocht ook 
hierin betrekkelijk weinig remedieeren, aangezien deze niet 
dien langen arm had als het Romeinsche voorheen. 

Eerst aan den Romaanschen tijd zou het weggelegd zijn, 
na eenig zoeken, den Romeinschen draad weer op te vatten, 
waarmede dan op het eigen stramien voortgeborduurd zou 
worden. En deze draad loopt door de geheele kunstgeschie
denis heen. bij wijlen met knoopen, zelden zuiver, doch 
nimmer onderbroken, al maakt de loop er van somwijlen 
zulke arabesken, dat men wanen zou voor een geheel andere 
herkomst te staan. 

Er zijn Romaansche ornamenten, die beslist Romaansch 
zijn, door den tijd, waarin zij zijn behakt, doch die nog zoo 
hun Romeinsche afkomst verraden, dat we tot het vermoe
den moeten komen, voor een werkstuk te staan, dat zelf
standig gecopieerd werd naar een gevonden Romeinsch 
voorbeeld. En waarlijk goed gebleven, met Romaansch cachet, 
een bewijs dus van zekere analogie van opvattingen tusschen 
den Romeinschen en Romaanschen artist. 

En wat een eigenaardige, al zij het een zwakke, terugkeer 
vau Romeinsch, gedrenkt in Grieksch, zien we niet van uit 
Byzantium over Westelijk Europa gaan ! Hoe is het Byzan
tijnsch ornament niet een tijd lang doorgedrongen tot deze 
streken en zagen we alweer het van oorsprong Romeinsche 
ornament, veranderd en verscherpt wel is waar door zijn loop 
door de Grieksche staten, bij vele monumenten terug, die 
wat hun datum van stichting betreft, toch bijna te ver van 
het beginpunt verwijderd zijn, om dergelijke analyse - schijn
baar — te wettigen. 

(Wordt vervolgd.) 

R E V O L U T I E B O U W E N BOUWCREDIET. 

VER dit ontwerp werd de vorige week door mr. 
J . C. Post een lezing gehouden in de ver
gadering van de //Notarieele Vereeniging," 
die onder voorzitterschap van prof. inr. M . 
F. W. Treub in „Palais Royal," te Amsterdam, 

plaats vond. 
Spreker schetste allereerst met eenige woorden den specu-

laticbouw, (door het volk revolutiebouw, Duitsch: Bau-
schwindel) genoemd, die slechte, wanstaltige, onhygiënische 
woningen oplevert en die een gevaar is voor den werkman, 
vooreerst omdat die bouw hem tot knoeier maakt en ten 
tweede omdat de zuinigheid de veiligheidsmaatregelen achter
wege laat. 

Het kapitaal neemt daarin veelal deel door hypothecair 
crediet en de vraag is of de burgerlijke rechter dien bouw 
niet moet tegengaan. 

Spr. schetste nu den ondernemer, een gewezen werkman 
vaak, die eigenbouwer wordt. Hij neemt geld op bij eeu 
hypothecair geldschieter of bij een bank en koopt den grond 
tenzij het bouwterrein den geldschieter toebehoort. Bij de 
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overdracht wordt veelal een crediet-hypotheek genomen op 
j e n crrond ten behoeve van den geldschieter. 

Bij den bouw heeft de bouwer niet voldoende penningen ; 
je geldschieter is niet scheutig en het materiaal wordt op 
credfet gekocht. Is een derde deel van den bouw gereed, 
j a n wordt een gedeelte afbetaald; dan toch komt de geld
schieter weer over de brug. 

jVa een poos komt veelal een crisis ; de geldschieter be
roept zich op de bepaling „dat de credietverleener te allen 
tijde bevoegd is het crediet in te trekken eu de verleende 
som met interest terug te eischen." Dan is vaak executie 
het gevolg. 

Blijft de crisis uit dau wordt de bouw voltooid, doch een 
Jeel der materialen blijft onbetaald, evenals vaak eeu deel 
Jer werkloonen. 

Deze feiten veroorzaken voor een deel den slechten bouw. 
Een paar beginselen van het burgerlijk recht brengen het 

kapitaal er toe, aldus aan revolutiebouw deel te nemen. 
De bouwer staat tegenover het kapitaal bijzonder zwak. 

Hij bezit geen matericele goederen en de eischen komen 
dus alle van het kapitaal; de bouwer moet toegeven. 

Het burgerlijk recht laat den geldschieter geheel vrij op 
contractueel gebied en van een billijke verdeeling der win
sten van het bedrijf is geen sprake. 

Toch bewijst het kapitaal in deze geen wezenlijke diensten, 
noch aan de maatschappij die slechte woningen krijgt, noch 
aan den bouwer, die veelal achteruitgaat. 

De vergoeding die het kapitaal eischt is rente (5 pet. of 
meer) plus een verlengingsprovisie ( l i pc. iu de 3 maanden), 
want het kapitaal wordt aanvankelijk voor een korten termijn 
geleend. Het kapitaal krijgt dus een hooge belooning (7 pet. 
of meer, voor zijn medewerking. Ja, een hypotheekbauk te 
's Gravenhage, die volgens haar statuteu „op billijke wijze" 
crediet wenschte te verleeneu, maakte op deze wijze 20 
pet. 's jaars. 

En de geldschieter krijgt die hooge belooning ook veeltijds 
binnen. Hoe ? 

Het Burgerlijk Wetb. ari 1211 (') leert dit, door den 
omvang, waarin het verpande goed van hypothecaire schuld 
is verbonden, gelijk spr. aantoonde. Dit art. verklaart ook, 
dat het in 't belang vau den geldschieter is zuinig te zijn. 
Immers, zoo ontstaat een overwaarde van door derden ge
leverde (en niet betaalde) materialen. 

De kleine leveranciers en werklieden lijden het meest 
schade. 

Mag dan art. 1211 blijven bestaan? Mag het recht van 
hypotheek zoover gaan, dat het derden gevoelig treft, zoover, 
dat het zelfs vergoeding erlangt ? 

De bevoorrechting van den hypothecairen crediteur, die 
voor derden schadelijke gevolgen heeft, achtte spr. volstrekt 
niet te rechtvaardigen. De hypotheekgever behoeft niet meer 
te leenen dau het onderpand waard is op 't oogeublik der 
vestiging. Recht op de waardevermeerdering na de vestiging 
heeft hij geenszins. Eu te erger is dit, waar bij huizenbouw 
ook nog slechte woningen gebouwd worden. 

Het optreden van het kapitaal in deze weerhoudt boven
dien solide ondernemingen. De leveranciers van bouwmate
rialen, de werkkrachten enz. moeten zich dus wel voor een 
deel bij het minder goed slag van klanten vervoegen en op 
crediet leveren. 

Art. 1211 is dan ook een door niets gerechtvaardigde 
bevoorrechting van het kapitaal. Spr. vond het dan ook 
ergerlijk, dat de Duitsche. wetgever in zijn burgerlijk wetboek 
ditzelfde afkeurenswaardige beginsel heeft aanvaard, omdat 
het kapitaal het verlangde. Hij hoopte dan ook, dat onze 
wetgever, als hij het hypotheek instituut met onzen tijd in 
overeenstemming bracht, dit beginsel zou laten varen. Waar 

0) Art. 1211. T)c hypotheken strekken xich uit tot alle de latere vcr-
oetemngen van het bezwnarde goed, ook tot hetgeen door aanwas of opbouw, 
niet hetzelve vereenigd is. 

het instituut het kapitaal toch reeds zoo bevoordeelde, moest 
benadeeling van derden in elk geval wordeu uitgesloten. 

De hypothecaire crediteur moet zijn vordering niet kun
nen verhalen op 't geen na de vestiging waardevermeerdering 
heeft aangebracht. Dan zal het kapitaal niet meer als thans 
in huizenbouw door onbemiddelde bouwers deelnemen. Het 
verdwijnen van zulke ondernemers zal een der oorzaken 
van den slechten bouw wegnemen. Het kapitaal zal weer 
direct iu den bouw deelnemen en het zal waarschijnlijk 
meewerken tot het leveren van betere woningen. 

Hoe is nu de verlangde regeling te krijgen ? 
Die vraag is moeilijk. Spr. meende, dat wel wat na de 

vestiging der hypotheek met het pand natuurlijk of kunst
matig is verbonden onder hypothecair verband komt, doch 
dat de hypothecaire crediteur uit de opbrengst niet meer 
zou mogen verhalen dan het pand bij vestiging volgens 
deskundige schatters waard was. 

Spr. was niet blind voor de bezwaren aan deze regeling 
verbonden, doch hij verwachtte veel van de preventieve 
werking van het vooraf flxeeren van het bedrag. 

Dat de kosten voor het vestigen van hypotheek vermeer
deren, achtte spr. geen zeer gewichtig bezwaar. 

Van het debat maakte allereerst mr. Slotemaker gebruik, 
die vroeg of in dezen nietjuridiek doch feitelijk de hypo
theek niet was op toekomstige zaken. Hij kou dan ook niet 
met spr.'s conclusies meegaan. 

Mr. Tiggelaar uit Leideu noemde vele eigenbouwers 
gelukzoekers en achtte art. 1211 van gunstige werking, 
wijl het samenwerking tusschen kapitaal en arbeid bevor
derde en er vaak door voldaan werd aan de behoefte aan 
huizen. Het middel om schade van derden, d. i van 
leveranciers en werklieden te voorkomen, zocht hij in het 
hun verleenen van een privilege boven den hypothecairen 
crediteur. 

Notaris Sandvos verdedigde het „kapitaal." Eeu rente 
van 7 pet. 's jaars was niet zoo buitensporig waar de bouw 
soms in 3 maanden afliep. Men denke toch ook aan de 
kosten van acten enz. 

Notaris Van Stockura meent, dat het in 't belang der 
leveranciers is, als de geldschieter niet te veel voorschiet. 
Hij verdedigde de bouwers, waarvan er velen zijn, die zich 
er boven op werken. Om betere huizen te krijgen was het 
zeker weuschelijk, dat het kapitaal direct bij den bouw 
werd betrokken. 

Prof. Treub noemde een nog grooter bezwaar van deu 
revolutie-bouw. Zij die zich ten koste van de eigenbouwers 
en de leveranciers verrijken — personen soms van positie 
— krijgen nog grooter winst door de zoogen. „stroppen-
maatschappijen," waarvan de aandeelhouders gewoonlijk 
ook de credietgevers zijn. 

Tegen het raiddel . tot verbetering van inleider had hij 
echter groote bezwaren. Z. i. was de weg terugkeeren tot 
de bepalingen omtrent woeker, in dien zin, dat de rechters 
in 't algemeen de verplichting hebben om wanneer bij 
contracten misbruik is gemaakt van de positie van een der 
contractanten, tusschenbeide te komen. 

De heer Post repliceerde. Z. i. waren de geldschieters 
de schuldigen. Leveranciers werden niet geholpen door een 
privilege boven den hypothecairen crediteur. Immers dau 
zouden bouwer en leverancier vaak samenspannen tot belem
mering bij executie. 

Het middel van mr. Treub achtte hij een ideaal ; het 
zijne was voor verwezenlijking vatbaar. Bij bet eerste zouden 
contractanten te veel in onzekerheid verkeeren, wijl de 
rechter iu hoogste instantie uitspraak deed eu soms door 
onvolledige kennis van den toestand met grove willekeur. 

Ook spr. weet van hypotheekbanken, die meerder crediet 
weigeren om bij executie beneden de waarde te kunnen 
koopen. 

De vergadering werd hierna gesloten. 
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D E T E N T O O N S T E L L I N G T E 

BRUSSEL. 

E Nederlandsche Commissie voor de Wereld
tentoonstelling te Brussel heeft een circulaire 
verzonden om tot het deelnemen aan die 
expositie op te wekken. De commissie schrijft 
o. a. : 

„Zooals u bekend is, zal te Brussel een Internationale 
Wereldtentoonstelling worden gehouden, die 24 April wordt 
geopend en ten minste zes maanden zal duren, en welke 
zal omvatten alle fabrikaten en voortbrengselen die betrek
king hebben op Nijverheid, Landbouw, Wetenschap eu Kunst. 

; /Tot haar totstandkoming hebben de Regeering en de stad 
Brussel in hooge mate medegewerkt. 

„De Ned. Regeering heeft evenals bij vorige tentoonstel
lingen besloten zich niet officieel te doen vertegenwoordigen, 
noch de Ned. exposanten financieel te steunen. Toch mag 
Nederland daar als naaste buur niet ontbreken ; het moet 
de eer van ziju naam op het gebied van Kunst, Weten
schap, Nijverheid en Landbouw trachten op te houdeu en 
is het, met het oog daarop, dat met voorkennis en goed
vinden van de ministers van Buiteulandsche Zaken en van 
Waterstaat zich een commissie heeft gevormd om de belan
gen der Ned. exposanten te Brussel te behartigen. Het 
bureau dezer Commissie is gevestigd Doelenstraat 20 te 
Amsterdam. 

„De commissie stelt zich voor de Ned. afdeeling in te 
richten, te bekleeden en te versieren ; overdag voor bewa
king der tentoongestelde voorwerpen zorg te dragen. Zij 
zal trachten van de Holl. Spoorweg Maatschappij en de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen voor het ver
voer op haar lijnen reductie te verkrijgen, en de formaliteiten 
te bezorgen, die in acht genomen moeten worden tegenover 
de Nederlandsche en Belgische douanen om de tentoonge
stelde goederen, die onverkocht en onverloot teruggaan, 
weder vrij van invoerrechten te kunnen terugvoeren. 

„Zij stelt zich verder voor gedurende de tentoonstelling 
een bureau op de afdeeling te houden tot het geven van 
inlichtingen en het vertegenwoordigen der belangeu van 
exposanten bij het Belgische hoofdbestuur. 

„Aan deze tentoonstelling is een internationaal concours 
verbonden, waarop de commissie vooral de aandacht vestigt. 
Naast bekroningen door medailles en diploma's heeft de 
Belgische regeering voor dit concours geldpremiën ter ge
zamenlijke waarde van .'500.000 frs. uitgeloofd. Deze premiën 
worden uitgereikt voor de beste oplossingen der vraagstuk
ken in een afzonderlijk programma gesteld en op aanvrage 
aan het bureau te Amsterdam verkrijgbaar. 

„De commissie vleit zich, dat men haar pogingen ter 
verkrijging van een belangrijke Ned. afdeeling zal willen 
steunen en verzoekt beleefd maar dringend, met het oog op 
het vroege begin der tentoonstelling, de biljetten voor inzen
dingen ingevuld eu onderteekeud uiterlijk vóór of op 15 
December franco te willen adresseeren aan den secretaris, 
Doelenstraat 20, Amsterdam." 

B E R 1 C H T E N . 

— The Builder van 21 Nov. 1.1. vermeldt den dood van 
den Engelschen goudsmid P. A. Skidmore in den ouderdom 
van ruim tachtig jaren. Gedurende de laatste halve eeuw 
was de naam van dezen kunstenaar nauw verbonden aan de 
herleving van de gothische kerkelijke kunst in Engeland. 
Men telt ze bij honderden, de werken in edel metaal, émail, 
edelgesteenten enz., die in zijn werkplaats te Coventry, 
later op Manor-house te Meriden, werden vervaardigd voor 
vier en twintig kathedralen, meer dan drie honderd kerken, 
zestien stadhuizen en een en twintig adellijke verblijven. 

Het belangrijkste werk van dezen artist is de rijk ver
sierde tabernakel, eindigende in een kruis, die het bekende 
Albert memorial in Hydepark te Londeu bekroont; van dit 
deel van het grootsche, overrijke gedenkteeken getuigde 
indertijd de ontwerper, de architect Sir Gilbert Scott: „Voor 
de uitvoering van den metalen bovenbouw, de grootste helft 
vau het monument, achtte ik slechts één man op de wereld 
in staat om mijne ideeën te verwezenlijken, die man was 
Skidmore en hij is geslaagd. 

— Het bestuur der H. B. Maatschappij „Duinoord" te 
's Gravenhage zal een concours houden van gevelontwerpen 
van gebouwen, op de terreinen der maatschappij gesticht. 
De beoordeeling zal plaats hebben door de jury, bestaande 
uit de heeren prof. E . Gugel, dr. P. J . IL Cuypers en O 
Muysken. Van de ingezonden ontwerpen wordt daarna een 
tentoonstelling gehouden. 

Voor de architecten werden de bekroningen toegekend als 
eerste prijs aan Nic. Molenaar en als tweede prijs aan G. 
Brouwer Jr., beide architecten te 's Hage. 

In de Leidsche „Laeckenhalle." 
In het stedelijk museum te Leiden is thans ecu bijzonder 

interessante verzameling te bezichtigen. 
Er is daar werk tentoongesteld van Belgische en Fransche 

artisten: Henry de Groux, Charles Doudelet, Franz M. 
Melchers, James Ensor, Felicien Rops, Degouve de Nuncques, 
Thaulew, Cottet e. a. zijn er belangrijk vertegenwoordigd. 
Verder beeldhouwwerk van Gaspar en Lercbe, en „poteries" 
van Finch (firma Henry van der Velde te Brussel). 

Deze belangrijke collectie blijft gedurende December ge
opend. 

Tentoonstelling van Hollandsche Kunst te St. Petersburg. 
Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht blijft de 

tentoonstelling van Hollandsche Kunst te St. Petersburg, 
georganiseerd door de maatschappij „Arti et Amicitiae," zich 
in eene buitengewone belangstelling van het St. Petersbur
ger publiek verheugen. 

Reeds gedurende de vijf eerste dagen telde men duizend 
betalende bezoekers, terwijl achttien kunstwerken tot een 
gezamenlijk bedrag vau twaalf duizend gulden werden verkocht. 

— Van de Nationale Tentoonstelling, welke aanstaande 
jaar te Dordrecht zal gehouden wordeu, is thans de platte
grond verschenen. Het terrein, dat ongeveer 5 H.A. groot 
is, heeft den vorm van een ouregelmatigen vijfhoek en ligt 
geheel vrij. Links van den ingang, gevormd door een poort, 
komt het hoofdgebouw van 5000 M 2 . Een tooneelzaal is 
er aan verbonden; in het front zijn winkels, restauratics 
e. d. ontworpen. 

Het middengedeelte van het terrein wordt ingenomen 
door dc muziektent, omgeven door een houten vloer, een 
goede voorzorgsmaatregel ingeval van veel nat weder. Dit 
gedeelte is omgeven door groen en plantsoenen, waartusschen 
kiosken verspreid zijn. 

Het achterste gedeelte bevat aan de eene zijde het terrein 
voor de vermakelijkheden en aan de andere zijde Oud-
Dordrecht, hetwelk zal worden doorsneden door een gracht, 
bebouwd en met boomen beplant. De steentjes worden 
onregelmatig neergelegd. Aan ecu der hoeken van het 
marktplein (3250 M 2.) komt het oude Dordsche stadhuis, 
dat voor de Oude Kunst zal worden ingericht, en daar
tegenover zal een toonecl verrijzen, dat van voren geheel 
open is; de toeschouwers nemen dus plaats op het plein 
er voor. 

Er is gezorgd voor een uitstekende verdeeling van brand
weerposten over het terrein. Het oude stadhuis bijvoorbeeld, 
dat tot museum vau kostbaarheden eu oudheden wordt 
ingericht, zal geheel vrij staan ; het hoofdgebouw zal rondom 
door water omgeven zijn. N. d. D. 
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" BlirrENLEDEN EN ASPIRANT LEDEN » W » 

iMEDEDEKLINGEN VAN 11 ET 
GENOOTSCHAP. 

1°. De 41ste algemeene, tevens 1046ste gewone ver
gadering, zal gehouden worden in het Genootschapslokaal, 
American-Hotel Leidscheplein, op Woensdag 16 Decem
ber 1896, des avonds ten 8 ure. 

Agenda : 
a. Opening der vergadering door den Voorzitter, den heer 

W. Kromhout Cz. 
b. Ballotage van de heeren A. van der Lee en G . Ver

meulen. 
c. Verslag van het Genootschap over het jaar 1896, uit 

te brengen door den lsten Secretaris. 
d. Verslag van de geldmiddelen door den Penningmeester. 
e. Verslag over het geldelijk beheer over 1896 door de 

Verificatie—Commissie. 
f. Behandeling der begrooting over 1897. 
g. Verkiezing van vijf bestuursleden, in de plaats van de 

heeren : W . Kromhout Cz., J . A. v. d. Sluijs Veer en J . 
Koflieberg, die hun outslag hebben ingediend, terwijl de 
heeren M . dc Jongh en A. H. Zinsmeister volgens rooster 
aan de beurt van aftreding zijn. 

h. Verkiezing van eeu Voorzitter uit het Bestuur. 
i . Verkiezing van drie Redactieleden in de plaats van de 

heeren : W. Kromhout Cz., M . de Jongh en Jos. Cuypers. 
Eerst genoemden treden af in hunne functiën als bestuurs
leden, laatstgenoemde volgens rooster. 

Stemgerechtigde leden worden dringend verzocht 
deze vergadering bij te wonen. 

2°. De heeren H . G . Jansen en C. W. Nijholf hebben 
hun ontslag ingediend als leden van de Redactie. De heer 
Jansen stelt zich niet herkiesbaar. 

3°. Als buitenleden van het Genootschap zijn toegetreden 
de heeren : H . M . van Vulpen en G. van Vulpen Jr. , bei
den te Utrecht. 

4°. De eventueel in te komen antwoorden op de 12e 
schetsprijsvraag zullen van af Woensdag 16 Dec. a. s. ten
toongesteld worden. 

Bij den lsten Secretaris is van den heer de Bazel bericht 
ingekomen, dat het uit de Genootschapszaal weggenomen 
ontwerp van eeu bibliotheekgebouw, motto 1114, in zijn 
bezit is en door den beer Lauweriks, namens hem, uit het 
Geuootschapslokaal werd weggehaald, waarbij vergeten was 
het Bestuur daarvan in kennis te stellen. 

Ten einde den Leden zooveel mogelijk zekerheid tc geven 
omtrent de veiligheid hunner in ons lokaal tentoongestelde 
ontwerpen, — eene zekerheid, die ernstig geschokt wordt 
door elke eigenmachtige handelwijze, als de thans door den 
heer de Bazel in practijk gebrachte — , maakt het Bestuur 
opmerkzaam, dat een goede gewoonte in elke corporatie 
meebrengt, dat begonnen wordt met het verzoek tot terug
ontvangst der geëxposeerde teekeningen, om na toestemmend 
antwoord, na dc sluiting, de gewenschte teekeningen in 
ontvangst te komen nemen uit de handen van het ook voor 
die teekeningen verantwoordelijk bestuur. 

Namens het Bestuur, 
J)e \ste Secretaris, 

A. II. ZINSMEISTER. 

ROMEINSCH, R O M A A N S C H EN 
MODERN'. 

(Vervolg van bladz. 196.) 

u is het merkwaardig, dat de Romeinsche 
kunst — in haar laatste stadium zekere nllu-
res aanneemt, die wij geneigd zijn ontaarding 
te noemen, doch die m. i. een langzame wij-

I ^ S É 3 U ziging, verandering, of beter misschien, een 
draai is naar hetgeen wij later a's Romaausch resultaat zien 
voor deu dag komen. Met ontaarding bestempelen we ten 
onrechte, dat tijdvak in de Romeinsche kunst, waarin men 
zich afwendt van de consequente toepassing van het zuilen-, 
bogen- en archi vol ten-systeem. Dit zich afkeeren van een 
sedert eeuwen gevolgd en ten onrechte beproefd bevonden 
systeem is beter te beschouwen als een ontwaken van het 
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waarlijk artistiek-ratioueele element in den Romein, onge
lukkiger wijze op een tijdstip, dat de staat politiek heel 
slecht stond, en door spoedig vallen, geen gelegenheid 
zou geven de begonnen teutatieves tot eene meer vastgestelde 
idee te verwezenlijken. 

Bij de Romeinsche kunst toch, hebben we twee zeer van 
elkander gescheiden elementen in het oog te houden, het eerste, 
waar de waarlijk verstandige bouwmeester aan het woord is : 
de architect of ingenieur, die een gebouw maakt eu daarbij 
vóór alles rekening houdt met ziju program, dat hij oprecht 
en zuiver oplost, eu daarna den architect-bekleeder, die 
met den eerste slechts zijn lichaam gemeen heeft, doch niet 
den geest. Dit zien we vooral bij die monumenten, die als 
goede Romeinsche gebouwen worden aangeprezen, doch waar
bij dit conflict zoo in het oog springend is, dat we waarlijk 
blijde zijn in latere perioden z.g. verval-kunstwerken aan-
tetrell'en, waarbij dc bckleedings architectuur geheel of nage
noeg geheel weggelaten is, en waarvoor in de plaats naïeve 
pogingen tot versieren van de geconstrueerde karkas ziju 
aangewend. 

Wij kennen allen de platte grond van de thermen van 
Carracalla en daarvan de pogingen tot reconstructie, door 
Viollet-le-Duc gemaakt. Welnu, die reconstructies, juist omdat 
zij goed Romeinsch zijn, staan verre achter bij dc ruïnen, die 
nog heden van dit reusachtige gebouw zichtbaar ziju. Ik be
doel niet uit het oogpunt van schilderachtigheid, want deze 
bezitten alle ruïnes en is dus een tamelijk goedkoop effect, doch 
architecturaal. Tot welk een schoouen droom van vormen wekt 
de bezichtiging van deze massa's op, waarvan sommige brok
stukken nog het oude gewell doen zien, zouder bekleeding, 
waarvan enkele hoekmassa's eeu uitdrukking hebben van 
weerstand, dat het nog raadselachtig is, dat zij werkelijk 
ingestort zijn ! 

Maar denkbeelden van reconstructie komen in ons op bij 
het bezien dezer ruïneu, die geen reconstructie in Romein
schen geest vertoonen, geen bekleedings-reconstructie, doch 
een simpele voltooiing van het Romeinsche constructie-gege
ven. Hoe grootsch zou dan zoo'n gebouw zijn ! 

Maar de Romeinsche architect, toen hij bouwmeester af 
was, werd bekleeder om zijn gebouw te voltooien, en droeg 
zuilen aan en marmeren platen eu archivolt-stukken en 
kroonlijsten met vele cornissingen, eu maakte zijn eigen 
werk, dat hij zoo grootsch begonnen was en flink in con
structie gezet, klein, door het tot mode geworden beklee-
dingswerk. Daarom prefereer ik het gezicht dier stoute ruïnen 
boven het denkbeeld van reconstructie in Romeinschen trant. 
Beschouwen we thans eenige details van dit reuzenbouw werk, 
dan valt het op, hoe vele motieven voorkomen, die we bij 
het Byzantijnsch voortgezet vinden en tengevolge daarvan 
ook bij latere bouwwerken. Zoo de vensteromsluitingen. 
De strikt klassieke rechthoekige vorm heeft plaats ge
maakt voor groote bogen, waarin twee rechtstanden, waar
door een z.g. drielicht ontstaan is. Zeer logisch is zoo'n 
venstervorm ontstaan en geheel behoorend bij een architectuur, 
die bogen en gewelvenbouw als voornaamste constructie
princiep aangenomen heeft. Hoe jammer al weer, doch echt 
Romeinsch is de inwendige vorm-bekleeding dezer bogen ! 

Alweer die chambranles, die niets anders zijn dan gebogen 
architraaflijsten, die van oorsprong een horizontale balk 
karakteriseeren, doch door de Romeinen pasklaar gemaakt 
voor hunne bekleeding. Eu ziedaar het euvel van zoovele 
monumenten. Het zuiver klassieke begrip, dat zoozeer bij 
de Grieken voorzat, het begrip van constructie en uitwendigeu 
vorm ccn en aanverwant, zien we hier niet begrepen en 
daardoor verkeerd toegepast. 

Nog zijn te Rome de ruïnen aanwezig van de thermen 
van Diocletianus, waarvan nog geheele gedeelten overeind 
staan en uitwendig de eenvoudige architectuur te zien geven, 
die we bij het Byzantijnsch terugvinden. 

Deze vormen zijn monumeutaal, ze geven uitwendig niet 

meer dan de gevolgen der inwendige verdeeling en construc
tie en zijn pakkend door hunne groote lijnen. Aan deze 
architectuur, die een geheel andere is dan van het colos-
seum, die de geijkte type vertegenwoordigt van de Ro
meinsche bouworde, kunnen we als het ware de sluimerende 
aspiraties zien van den Romeinschen bouwmeester, en ware 
deze niet juist in den keizertijd ontstaan, dau zoude zeker 
het Romeinsch een geheel andere wending genomen hebben, 
dan zooals wij dezen stijl kennen. 

Een der meest compleete monumenten uit den Romeinschen 
tijd is ontegenzeggelijk de Titusboog. Mooie verhoudingen, 
gepaard aan een schoon geheel, dat wel den indruk maakt, daar 
uit een stuk te zijn neergezet, vooral merkwaardig ook door 
zijn beeldhouwwerken, die zoo juist ziju van architectonische 
verdeeling. Deze Titusboog werd gemaakt in den tijd, dat 
de Romeinsche architectuur zijn weg gevonden had; het is 
de arbeid van een volwassen periode van kunst. Maar hoe 
ook verraadt zich hier weer het conflict tusschen constructie 
en bekleedende architectuur, hoe zien wij hier het bewijs, 
dat de Romeinen een eigen constructie bezaten, doch een 
vormenspraak vau een andere kunst overgenomen! Want 
moge al uitwendig het Grieksch en Romeinsch am elkander 
verwant zijn, ze zijn dit niet meer en niet intiemer dan 
hoogstens door aanhuwelijking. En hoewel de Romeinen 
genoeg artistiek instinkt bezaten, bewijze hunne kleinere, 
producten van kunstnijverheid, in groote zaken als architec
tuur ontsnapte huu het innige verband tusschen geraamte 
en vorm; het besefdat zij daarvan hadden, trachtend duidelijk 
te maken door goedschiks-kwaadschiks de Grieksche vormen 
te twvormen en pasklaar te maken voor hunne bedoelingen. 
En dit voorwaar is hun met hun groote ingeniositeit gelukt. 
Zoo gelukt zelfs, dat laug, lang daarna dc aanschouwer 
hunner bouwwerken er zoo door geïmponeerd wordt, dat 
hij ze als waarlijk klassieke voorbeelden van architectuur 
aanprees, waar hij had moeten wijzen op de grootschheid 
van constructie en het niet-beantwoorden daaraan van de 
a'gemeene vormenspraak. 

De invloed van het Grieksch op het Romeinsch zou dus 
eeu heilzame geweest zijn, indien de Romeinen artistiek 
krachtig genoeg waren geweest om dat Grieksch, dat ze zoo 
hoog voelden, wat minder te copieeren. En lang bleven zij 
bij die eenmaal aangenomen vormen zweren. 

Bij wijze van afzonderlijke uiting zien we hier en daar 
sporen van een zich vrij makenden geest, doch over het alge
meen is het merkbaar, dat ook bij de Romeinen, evenals 
later bij de Renaissance een archituur-schema zich gekris
talliseerd heeft tot een stijl van bouwen. Het is overal het 
Colosseum en het Marcellus theatre. Overal de zuilen met 
de onafscheidelijke piëdestallen en hoofdgestellen. Het is 
raadselachtig, dat de geweldige constructieve lijnen van de 
thermen niet meer de oorzaak zijn geweest van een evolutie 
in de architectuurvormen; dat tegen deze, geheel nieuwe 
gegevens, de geijkte stijlvormen het niet afgelegd hebben. 

Bewonderenswaardig ziju de werken der Romeinen als 
samenstelling, constructie, grootsche opvatting; klein daar
entegen de bekleeding. Doch hiervoor is eene oorzaak te 
vinden, en wel eene, die wij goed begrijpen kunnen. De 
Romeinen toch, verblind door de Grieksche beschaving, 
ondergingen den invloed daarvan in den uiterlijken vorm. 
Ook het uiterlijk der Grieksche bouwkunst bekoorde hen, 
onbewust zelfmoord plegende aan hunne toekomstige natio
nale uiting, waarvoor alle gegevens aanwezig waren. 

Niettegenstaande hun voornaamste constructie-element 
een geheel ander was, dan dat der Grieken, wilden zij van 
hunne beschavingszin getuigen, door toch de Grieksche 
vormenspraak op hun geheel ander constructiestelsel te enten. 
Het conflict was merkbaar, en men kwam hierin tegemoet 
door experimenten instede van algeheele onthouding. En 
zoo bleef het eeuwen door. In den tijd, toen de Romeinsche 

staat nog krachtig was, nog in staat van ontwikkeling, 
hadden zij deze fout kunnen vermijden, waren zij uiet te 
zeer overbluft door het Grieksche modeartikel. Later echter, 
tijdens en na de Keizers, toen de ontwikkeling ophield om voort 
te leven op hetgeen vorige geslachten georganiseerd hadden, 
tras het moeielijker, want deze hoogste macht, die samen
valt met de hoogste verfijning in den staat, liet geene krach
ten over tot zoo zelfoverwinnende verandering te geraken, 
want deze verandering eischte in de eerste plaats vereen-
roudigiug, en daartoe was men te ver. Nooit zijn de Romei
nen over dit doode punt heengekomen, vandaar hun vast
houden aan het voorgaande. Eerst andere tijden zouden 
andere zeden en andere inzichten aanbrengen. Eerst een 
algemeene debacle zou eene verandering ten goede veroor
zaken. En deze debacle bleef niet uit. 

Eene langzame vervorming van onderen op, werd veroor
zaakt door de christelijke beweging. Langzamerhand in kracht 
en aantal winnende, wint de christelijke idee bijna alle 
gemoederen en wordt ten slotte in de 4de eeuw tot staats
godsdienst erkend. 

Nieuwe programma's geven nieuwe monumenten, en de 
eerste Christenkerken verrezen. Maar de staatshuishouding 
was intusschen een te zware gebleken. Constantijn, die Rome 
verwisselde met Constantinopel, was de onmiddellijke oor
zaak, dat er later in 395 eene splitsing kwam iu Oost- en 
West-Romeinsche Rijk, en hoeveel Rome van zijn beteeke
nis verloren had, bewijst wel, dat de West-Romeinsche Keizer 
(Honorius) zijne residentie met Ravenna verwisselde, en 
eerst drie eeuwen later weder een Romeinsch Keizer zijn intocht 
in Rome deed. Dat in zoo'n tijd geen continuïteit van 
denkbeelden kon blijven bestaan, is duidelijk, geen wonder 
dan ook, dat de zoolang vastgehouden vormenspraak der 
Grieken, de latere Romeinsche, langzamerhand werd losge
laten en er een tijd kwam van volmaakte onverschilligheid 
daarvoor. En opmerkelijk is de sublieme nonchalance der 
5de en 6de eeuwsche Christenen voor den stijl der Romeinen, 
subliem ook 't hier met voeten treden van de allereenvoudigste 
wetten, die bij de Romeinsche architectuur geldend waren. 
Doch subliemer nog zou dit alles geweest zijn, indien het 
zoo bedoeld was, doch menigmaal krijgt men het denkbeeld, 
dat onwetendheid voorzat en het cement der overlevering, 
die de Romeinsche maten, deelen en orders zoolang had 
bijeengehouden, reeds in het begin der 5de eeuw had los
gelaten en niets dan mooie herinneringen overliet. 

(Wordt vervolgd.) 

nun de Arrondissement* Rechtbnnk. binnen wier ressort het werk is gelegen. 
Indien een ol' meer der benoemde scheidsmannen de opdracht niet aanvaardt 
of aanvaarden, zal aan de partij, die in de benoeming van een anderen 
scheidsman heeft te voorzien, ccn nieuwen termijn van drie dagen worden 
verleend, om op nieuw tot die benoeming over te gaan. 

Gedurende de behandeling van het geschil en gedurende de voorbereidende 
maatregelen tot benoeming der scheidsmannen, zullen de werkzaamheden 
niet worden gestaakt, tenzij één der partijen die staking wenscht en 
dezen wensch bij deurwaarderscxploit aan de wederpartij kenbaar maakt, 
in welk geval het werk zal worden gestaakt tot aan de beslissing van het 
geschil. 

In dat geval zullen scheidsmannen, dengene, die in het ongelijk wordt 
gesteld, tevens veroordeelen om pan dc wederpartij te vergoeden de schade 
uit de vertraging en het verlies van tijd voor deze ontstaan tengevolge der 
staking. 

Wordt door het ontstaan van een geschil cn door de behandeling van 
dat geschil voor scheidsmannen het zegelen en registrecren van bestek en 
teekeningen noodig, zoo zullen de kosten daarvan in ieder geval komen ten 
laste van beide partijen. 

De scheidsmannen zullen aan geene rechterlijke vormen gebonden zijn en 
beslissen als goede mannen naar billijkheid, met inachtneming van den aard 
cn dc bestemming van het werk. 

Zij deelen hunne beslissing schriftelijk nan partijen mede en doen daarbij 
tevens uitsprauk over de kosten op dc schciil>rechterlijke beslissing gevallen, 
waaronder mede zullen zijn begrepen de kosten er. het salaris der scheids
mannen. 

Partijen verklaren zich aan die beslissing te onderwerpen als aan een 
rechterlijk gewijsde, uitdrukkelijk afstand doende vnn elk rechtsmiddel, het
welk anders tegen die beslissing zou kunnen worden aangewend. 

Werkstaking. Werkstaking wordt beschouwd als overmacht De opleverings
termijnen worden ingeval van werkstaking met zoodauigen termijn verlengd, 
als gedurende welken die werkstaking voortduurt. 

Mochten partijen verschillen omtrent de vraag of in ccn der vakken werk
staking indcrdaid bestaat, zoo zal dit geschil beslist kunnen worden door 
scheidsmannen geheel overeenkomstig par. . . . 

Dit concept droeg dc algemeene goedkeuring weg. Alleen werd in overwe
ging gegeven om het woord „technici" te doen vervangen door „vakman
nen,1' daar onder dc benaming technici in den regel worden verstaan inge
nieurs cn werktuigkundigen, terwijl door het woord „vakmannen" meer 
worden aangegeven aannemers, fabrikanten, leveranciers enz., dus personen 
in staat een oordcel te vellen, al naar mate den aard van het geschil zal 
loopen. 

De voorzitter beloofde namens het Hond sbest uur deze opmerking in over
weging tc zullen nemen. 

Nadat nog eenige punten vnn huishoudclijken aard waren besproken, werd 
de vergadering gesloten. 

NEDERLANDSCHE A A N N E M E R S B O N D . 
Donderdag 3 Dcc. werd tc Amsterdam eene buitengewone algemeene 

vergadering gehouden ter behandeling van eenige wijzigingen in statuten en 
huishoudelijk reglement. 

Daarna werd non dc orde gesteld een formulier dut als model zou kunnen 
dienen voor bepalingen in bestekken, betrekking hebbende op beslissing van 
geschillen door middel van arbitrage cn op de vaak voorkomende werksta
kingen. Dit stuk luidde als volgt: 

Bestisriuo van geseJaUen. Alle geschillen, welke naar aanleiding der on-
dcrwerpelijkc overeenkomst van aanneming, of van die, welke daarvan het 
uitvloeisel mocht zijn, of wel over dc uitvoering van het werk, betzij tusschen 
den aanbes'eder cn aanucmer of dc directie en den aannemer, mochten 
ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van, en beslist norden 
door scheidsmannen (technici). 

Deze scheidsmannen zullen zijn ten getale van drie, waarvan écu wordt 
gekozen door den aan bes teder, één door den aannemer en de derde door dc 
beide door partijen gekozenen. 

Hij ontstaan van een geschil geeft hij, dio eene. scheidsrechterlijke beslis
sing verlangt, daarvan kennis aan dc wederpartij met gelijktijdige mededecling 
van naam, beroep en woonplaats van den door hem gekozen scheidsman. 

De wederpartij is verplicht binnen drie dagen na den dag dezer kennis* 
geving harerzijds mede tc deelen, wie door haar als scheidsman is gekozen. 

De twes gekozenen benoemen eveneens binnen drie dagen, nadat hun 
daarvan mededecling zal zijn gedaan, den derden scheidsman. 

indien de wederpartij nalatig blijft binnen den gcstclden termijn de mede* 
deeling te doen van den door hour gekozen scheidsman, of indien do beide 
gekozenen binnen den gcstelden termijn het niet eens kunnen worden over 
dc benoeming van den derden scheidsman, zal in het eerste geval degeen, 
die de scheidsrechterlijke beslissing verlangt, en in het tweede geval de meest 
gercede party dc benoeming der overige scheidsmannen kunnen verzoeken 

P R O G R A M M A VOOR E E N R E C L A M E 
BILJET V O O R D E T E M Ü N C H E N T E H O U D E N 

T E N T O O N S T E L L I N G V A N M A C H I N E R I E Ë N . 

1. 
|B wedstrijd staat voor kunstenaars van alle 

natiën open. 
2. 

Verlangd wordt het ontwerp van een aan
kondigingsbiljet voor de in 1898 te Miinchen te houden ten
toonstelling van „Kraft- und Arbeitsmachinen ;" in de tweede 
plaats kunnen ook ontwerpen op kleine schaal voor vignetten 
etc. ingezonden worden. 

8. 
De tentoonstelling heeft ten doel om kleinere industrieelen 

zooveel mogelijk alles te doen zien, wat op het gebied van 
kracht- en arbeidsmachinen en van werktuigen voor hen 
van belang is, ten einde hunne productie goedkooper en beter 
te maken. Dit doel moet op de biljetten duidelijk worden 
uitgedrukt; overigens blijft de opvatting van het ontwerp 
den kunstenaars overgelaten. 

4. 
Op de biljetten moet in duidelijk leesbare letterteekens 

voorkomen: n Unter dem Allerhöchste "Protectorate Seiner 
Königliche Hoheit des Prinzen Luitpold, des Könichreichs 
Bayeren, Fenoeser. Jl Kraft- und Arbeitsmachinen Ausstel-
lung in Miinchen 189S. Feransfat/et rom Atgemeinen Gewer-
beverein Miinchen. Unter milwirkung des Potgtechnischen 
Fereins eu Miinchen. Bauer 11 Juni—10 October 1898. 

De titel en de woorden waarmede het beschermheerschap 
worden aangeduid, moeten bijzonder in het oog vallen. 

5. 
Het biljet moet dienen om op den publieken weg, in 

I 
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stations, enz. te worden aangeplakt, daarom moet vooral 
gestreefd worden naar een duidelijk en begrijpelijk aspect 
van uit de verte. 

6. 
Dc biljetten moeten een oppervlakte van 0.90 M". beslaan. 

7. 
De in tc zenden ontwerpen moeten dadelijk geschikt zij n 

voor de reproductie, schetsen worden terzijde gelegd. 
8. 

De ontwerpers moeten zich tot hoogstens drie te drukken 
kleuren bepalen. 

9. 
De ontwerpen moeten uiterlijk 1 April te 12 uur 's mid

dags franco bezorgd zijn aan het « Directorium der Kraft 
und Arbeits maehinen Ausstelling Mihichen 1S9S Farber-
graben" en voorzien zijn van een motto, welk motto op een 
begeleidend couvert herhaald moet worden in welk gesloten 
couvert de naam en het adres des ontwerpers vermeld 
moeten zijn. 

De ontwerpen mogen niet gerold worden. 
10. 

Terzijde gelegd worden alle ontwerpen die iu strijd zijn met 
de bepalingen in § § 6, 7, 8 en 9 genoemd. 

11. 
Er worden uitgeloofd drie prijzen en wel: 
eeu 1ste prijs / 360.— (600 R.M.) 

„ 2de „ / 2-10.— (400 „ ) 
„ 3de „ ƒ 120.— (200 „ ) 

welke prijzen aan de relatief beste ontwerpen toegekend zullen 
worden. 

Wanneer echter de juryleden van oordeel zijn, dat geen 
der ontwerpen den eersten prijs waardig is, zoo kan de 
beschikbare som op andere wijze door hen verdeeld wordeu 
onder de beste ingekomen antwoorden. 

12. 
Verder kunnen nog drie ontwerpen tegen een prijs van 

f 00.— (100 R.M.) door het Comité worden aangekocht. 
Ook de onder § 10 uitgesloten inzendingen kunnen worden 
aangekocht. 

13. 
De uitslag van den wedstrijd zal worden bekend gemaakt 

iu de Beiersche bladen, zonder dat echter een rapport zal 
worden gepubliceerd. 

14. 

De bekroonde en aangekochte ontwerpen worden eigendom 
van de onderneming, welke zich voorbehoudt dezelve voor 
diverse doeleinden aau te wenden. 

15. 
De ontwerpen worden publiek geëxposeerd. 

16. 
De terugzending der niet bekroonde of aangekochte ont

werpen zal geschieden binnen 6 weken na dc uitspraak van 
de jury. 

17. 
De jury bestaat uit: Anton Genewein, Leopold Gmelin, 

prof. a/d. Kunstgewerbe Schule en architect, Anton Huber, 
hoflitograaf en boekdrukker, M. Nannenbruch, kunstschilder, 
Joseph ritter von Schmiidel, architect, Hubert Steinach, 
ingenieur en algemeenen secretaris, Jos. Wagner, comm. 
rath, Franz Widumann, prof. a/d. Kunstgewerbe Schule en 
kunstschilder, Ernst Zimmermann, prof, eu kunstschilder, 
eerelid a/d. academie van beeldende kunsten. 

18. 
Bij de verdeeling der prijzen moeten minstens 2 / 3 van 

het aantal juryleden aanwezig ziju; de besluiten worden 
genomen bij volstrekte meerderheid der aanwezigen. 

De Duitsche tekst vau het programma ligt in het Genoot
schapslokaal ter inzage. 

Het maken run 

PRIJSVRAAG UITGESCHREVEN DOOR DE 
VEREENIGING TOT BEVORDERING DER 

BOUWKUNST TE LEIDEN, 
Ontwerp voor een ('enlraal-Telefoonbureai' 
een groote provinciestad: 

Er wordt verondersteld dnt het gebouw zal zijn een Hoekpcrceel, geplaatst 
aan een plein of ruime straten. 

Het moet bevatten: 
A. ONDERVERDIEPING, hoogte pl. m. 2,50 Meter, met vloer getijk-

straats waarin: hooldingang, publiek telefoonlokaal en trappen naar de 
bovenverdiepingen. Voorts magazijn, bergplaats voor gereedschappen en kelder 
voor centrale verwarming, laatstgenoemde lokalen bekomen een afzonderlijken 
ingang. 

Jl. EERSTE VERDIEPING, hoog pl. m. 8,50 Meter. Directiekamer, 
administratieburenu, woning voor den hoofdbeambte, die ook voor een deu! 
op de volgende verdieping kan worden gebracht. 

a TWEEDE VERDIEPING. Scinzaal, nachtverblijf voor den telephonist. 
Jl DERDE VERDIEPING. Splitsing- en Meetkamer. 

VIERDE VERDIEPING. Gelegenheid voor het opnemen der draden, 
ten minste 18 Meter boven de straat. 

Verlangd wordt n •. 
a. Dc platte grond, n van al de verdiepingen met ingeschreven bestem min g 

der lokalen. 
b. De gevels aan de apenbare straat. 
e. Zoovee] doorsnellen als voor eeu goede beoonlceling noodig zijn. 

a. b. r. op een schaal 1 a 100. 
//. Ben geveldetail op 1 ü 20. 
De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten. 

Er worden twee prijzen uitgeloofd : 
Voor het best ingekomen antwoord eene som van veertig gulden en het 

getuigschrift der Vereeniging. 
Voor het daarop volgend antwoord eene som van vijftien gulden. 
Indien naar het oordcel der Jury de ingekomen nntwoorden voor de 

uitgeloofde prijzen niet in aanmerking komen of geen uitspraak kan gedaan 
worden omtrent den voorrang van een of meer antwoorden, wordt het recht 
voorbehouden, tot gedeeltelijke toekenning of tot verdeeling der uitgeloofde 
geldsom. 

De ten volle bekroonde antwoorden worden eigendom van de Verceniging. 
Dc antwoorden worden ingewacht vóór of op den 15ilen Maart a. s. bij 

den lsten Secretaris der Vereeniging, den heer Fred. A. Wempe, Nieuws teeg 
12, gemerkt met een motto en vergezeld van een verzegelden naambrief 
waarop van buiten hetzelfde motto voorkomt cn tevens een correspondentie
adres. 

De mededinging is opengesteld voor alle Nederlandsche bouwkundigen. 
De Jurv zal bestaan uit de Heeren W. C. Mulder, G. van Uriel en 

P. M . J . van Oerle. 
Deze Commissie brengt schriftelijk ccn met redenen omkleed rapport 

over ieder ingekomen antwoord uit. 
De ontwerpen zullen in het openbaar worden tentoongesteld. 

_ Namens het Bestuur tier Vereeniging voornoemd, 
C. R . VAN R U T V E N , 

Voarzitter. 
\ FRED. A. W E M P E , 

\e Secretaris. 
Leiden, December 189(5. 

[ A L E X . B L E U S . 

De vorige week overleed te Bussum op 20-jarigen leeftijd 
de heer Alexander Bleijs, zoon van den bekenden bouw
meester A. C. Bleijs. De overledene, lid van ons Genootschap, 
was werkzaam bij zijn vader, laatstelijk bij het in aaubouw 
zijnde R. K. ziekenhuis aan de Ruijschstraat alhier. 

Voor allen die hem kenden en vooral voor de ouders 
moet de dood van den veelbelovenden jonkman een groot 
verlies zijn. Hij ruste in vrede I 

V E R B E T E R I N G E N . 

In het stukje „Romeinsch, Rotnnansch en Modern," komen 
eenige zinstorende fouten voor als : pag. 196. 1ste kolom 
Hermen-Hallen m. z. thermen-hallen. 

pag. 196. 2e kolom : als het Romeinsche . . m. z. als het 
Romeinsch... 

voorlaatste regel: om dergelijke analyse . . m. z. om 
dergelijke analogie. 

U I T G E V E R S ^ J . V A N D E R E 

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

JOS. T H . J . C U I J P E R S E N C . W . N I J H O F F . 
B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 

H . G . J A N S E N , V A N E E G H E N S T R A A T N°. 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
W A T D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P B E T R E F T , A A N 
D E N 1 S T » S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

N D T 4 . Z O O N M A A S S L U I S . 
V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P : H E T O R G A A N M E T 
T E C H N I S C H G E D E E L T E W O R D T W E K E L I J K S F R A N C O T O E G E Z O N 
D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E I ' G E N O O T S C H A P D E J A A R L I J K -
S C H B C O N T R I B U T I E V O O R H E T L I D M A A T S C H A P B E D R A A G T : 
\ O O R G E W O N E L E D E N ƒ ' 2 — 

, K U N S T L I E V E N D E L E D E N » 10.— 
„ B U I T E N L E D E N E N A S P I R A N T L E D E N » 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T 

GENOOTSCHAP. 
1°. Als gewone leden zijn aangenomen de heeren: 
A. van der Lee en G. Vermeulen, beide te Amsterdam, 

terwijl als buitenleden toegetreden zijn de heeren: 

M . J . Middelkoop, te Breda. 
W. F . J . H . Bouman, te Oisterwijk. 
A. Bezemer, te Delft. 
Gust. Mos, te Antwerpen. 
M . de Vries Az., te Assen. 
W. Sprenger, te Maastricht. 

Als aspirantlid is toegetreden de heer : J . M . van der 
Meij te Amsterdam. 

2°. In de 41ste algemeene vergadering zijn tot bestuurs
leden gekozen de heeren Jos. Cuypers, J . L . M. Lauweriks, 
J . G . van Gendt ALz. , H . J . Walle en M . Cornelissen; 
terwijl de heer Jos. Cuypers als voorzitter uit het nieuwe 
bestuur gekozen is. 

3°. Van de leening zijn uitgeloot de aandeelen No. 43, 
56, 70, 73 en 86. 

4°. Op de 12e schetsprijsvraag, een ontwerp voor de 
beëindiging van een ronden traptoren, zijn drie antwoorden 
ingekomen onder de motto's: Einde, Iu Haast eu Hoog. 
De antwoorden zijn geëxposeerd. 

6°. In het genootschapslokaal zijn van af 21-30 Dec. a.s. 
tentoongesteld de antwoorden op de door de „ Vereeniging 
tot bevordering der Bouwkunst te Groningen" uitgeschreven 
prijsvraag voor een ontwerp van een burgerwoonhuis. 

Namen» het Bestuur, 
De \tte Secretaris, 

A. H . ZINSMEISTER. 

„ARCHITECTURA E T AVIICITTA." 
41STE ALGEMEENE, TEVENS 1046STE 

GEWONE VERGADERING VAN 16 DECEM

BER 1896. 

; vergadering werd met eeu kort woord ge
opend door den Voorzitter en de notulen der 
vorige vergadering onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen was een schrijven van den heer 
A. H. Zinsmeister, le Secretaris, meldende 

dat hij wegens plotselinge ongesteldheid niet ter vergadering 
kon komen. De heeren A. v. d. Lee en G. Vermeulen wer
den met algemeene stemmen als lid aangenomen. Hierna 
werd het jaarverslag van den len Secretaris door den 2en 
Secretaris uitgebracht, waaruit een voortdurende bloei van 
het Genootschap duidelijk bleek. De Penningmeester bracht 
verslag uit van zijn geldelijk beheer en de financieele toe
stand bleek eveneens zeer gunstig te zijn. Bij monde van 
den heer H . G . Jansen gaf de verificatie-commissie verslag 
van 't onderzoek der rekening en verantwoording van den 
Penningmeester, welke in orde werd bevonden. Door het 
accurate en zuinige beheer was het nadeelige saldo terugge
bracht tot f 26.—. De begrooting '97 werd onverauderd 
goedgekeurd. 

Thans kwam aan de orde de verkiezing van 5 bestuurs
leden in de plaats der heeren W. Kromhout, M . de Jongh, 
J . A . v. d. Sluijs Veer, A. H . Zinstneister en J . Koffie-
berg. Gekozen werden de heeren : Jos. Cuypers, J . G. van 
Gendt ALz. , K. de Bazel, J . L . M. Lauweriks en H . J . Walle. 
De heer de Bazel bedankt voor de benoeming, de heeren 
Lauweriks eu van Gendt waren niet ter vergadering, de 
overigen namen de benoeming aan. In de plaats van den 
heer de Bazel werd nu gekozen de heer M . Cornelissen, 
welke de benoeming aanvaardde. De heer Jos. Cuypers werd 
hierna met algemeene stemmen tot Voorzitter gekozen. 

Hierna vroeg de heer Rijnink het woord en sprak een 
woord van dank namens de vergadering tot de aftredende 
bestuurders. 
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De verkiezing van redactieleden werd uitgesteld tot eene 
volgende vergadering. 

Uitgeloot werden de aandeelen no. 73, 86, 70, 56 en 
43. De vragenbus was ledig bevonden. Niets meer aan de 
orde zijnde, werd de vergadering gesloten. 

Be 2de Secretaris, 
W. V A N B O V E N . 

ROMEINSCH, ROMAANSCH E N 
M O D E R N . 
Lezing, gehouden in de Vereeniging 
tot bev. der Bouwkunst te Leiden, 
door den heer W. K R O M H O U T C Z . 

(Vervolg van bladz. 201.) 

E T de debacle in de 5de eeuw bleven de groote 
monumenten weg, en slechts kleine construc
ties kwamen daarvoor iu de plaats, waarbij 
men zich wel onthield van moeielijke con
structieve vraagstukken. Met de grootheid der 

Romeinen verdween ook hun ingenieurs-instinct, dat slechts 
door die grootheid was gevoed geworden. Maar de invloed van 
het Grieksch, zooals deze zich iu de Romeinsche vormen
spraak deed gelden, deze invloed was definitief gebroken. 
En zooals we boven zeiden, was het de debacle geweest, die 
dit heeft kunnen doen. 

Thans eerst kon een meer logische en meer uit de con
structie voortvloeiende, eer zuiverder weerspiegeling van de 
constructie in den vorm, kortom een andere opva'ting baan-
breken, en zou, wat de Romeinen constructief begonnen 
hadden, door een ander ras en een anderen tijd artistiek 
worden voltooid. 

Belangrijk zou het zijn eens in détail na te gaan, welke de in> 
vloed geweest is van den Romeinschen op den Byzantijnschcn 
stijl. Want nu begint onze draad een dier enorme arabesken te 
maken, die ten slotte voeren moet naar het Romaansch. 
Maar ook moet de invloed nagegaan worden van het Byzan
tijnsch op het Arabisch, die daarom van zoo groot belang 
is, wijl dat Arabisch, wat het zelf ontleend had aan dezen 
stijl, in anderen vorm teruggaf aan de ontwikkeling van het 
Westen. Doch eerst langs een grooten omweg zou dit ge
schieden. Alweer een arabesk. 

Van uit Byzantium verspreidt zich de Byzantijnsche invloed, 
die nog vele Romeinsche elementen medebracht, via Ravenna 
en later via Venetië over het AVesten. Maar ook in het 
Westen ontwikkelde zich in het vrijgeworden Gallië een pri
mitieve bouwkunst, die gevoed werd door hetgeen de Romei
nen aan bouwwerken over het geheele land hadden opgericht. 

De draad begint hier weder strak te spannen, en dank 
zij de mooie studiën van Viollet-le-Duc, kunnen wij thans 
de geheele ontwikkeling van dit na-Romeinsch-Byzantijnsch, 
vroeg-Romaausch naar Romaansch en Gothisch volgen. 

Maar opmerkelijk is het, hoe eerst in de IXde, Xde 
en Xlde eeuwen, in eene maatschappij, die in haar kindsheid 
verkeert, de sleutel gevonden wordt van de vormenspraak, 
die bij dc Romeinsche constructie-elementen paste, doch 
waarnaar door de Romeinen uiet gezocht werd, hoogelijk 
ingenomen als zij waren met hunne behendigheid om het 
Grieksch voor hunne monumenten pasklaar te maken. 

De vraag dringt zich op, of het Grieksche stelsel dan 
uitgediend had, en zoo niet, of niet de Romeinen door de 
vitaliteit van dat stelsel gedwongen waren, als een noodlot, 
tijdens hun geheele bestaan, dat te ondergaan, trots huune 
andere aspiraties ? En in deze laatste vraag zou men tevens 
het antwoord kunnen vinden, want de Romeinen veroverden, 
veroverden alles, landen, volken, maar ook stelsels, kunsten, 
godsdiensten, waarvan zij telkens den invloed ondergingen. 
Naast hun eigen godsdienst was het de bon ton ook de 

Grieksche mythologie te kennen. Maar daarnaast zien we ook 
den Isis-dienst in sommige streken, komende van Egypte. 

Naast den horizontaalbouw der Grieken zien wij de gewei-
venbonw, die niet tot ontwikkeling kon komen — artistiek 
gesproken — door den geprononceerden invloed van den 
horizontaalbouw. 

Voor het ronde Pantheon zien wij een slecht aansluitend 
Grieksch-Romeinsch portiek. En dit is wel het beeld van 
de geheele Romeinsche architectuur. 

Waar wij de Romeinsche kunst al spoedig een weg zien 
inslaan, die met geen anderen communiceerde, waar deze 
kunst zich als in een cul-de-sac voortbewoog, is het een 
gelukkig verschijnsel, dat na de debacle eene periode aan
brak, waarin men dit slop, onbewust, was uitgeraakt. Ik 
zou dezen door de Romeinsche knust gevolgden weg willen 
vergelijken met een hoogopstijgende baan, zonder uitgang. 
Slechts tijdens de krachtige organisatie van het Rijk kon 
men zich op deze baan handhaven, ja zelfs nog stijgen, 
doch ua de debacle daalt alles weer als ongemerkt naar 
beneden, om weder aan het uitgangspunt te belanden. En 
nu is het de verdienste van de Karlovignische artisten, dat 
zij, van hetzelfde constructieve uitgangspunt vertrekkende, 
een geheel andere richting ingeslagen hebben, die wed tot 
een voortdurende opvolging en volmaking heeft geleid, ge
tuige de eeuwen van voortdurende vorderingen, die hierop 
gevolgd zijn. 

Ik zou uit het voorgaande de definitie willen distilleeren, 
dat er alleen dan een stijl zich vormt, wanneer naar de 
volmaakte uitdrukking gezocht wordt van een allesbeheer-
schend tijds-idee, en daarmede de volmaking van een con
structie-stelsel gepaard gaat. Deze definitie, waarmede ik het 
Romeinsch eu Romaansch besluit, kan tevens als inleiding 
dienen voor het laatste deel van dit opstel : Modern. 

(Wordt vervolgd.) 

O N D E R H O U D I N G E N O V E R 
D E BOUWKUNST, DOOR 

V I O L L E T - L E - D U C . 
(Vervolg van bladz. 169.) 

,s men de hierboven aangegeven driehoek 
ABE op de dwarsdoorsnede plaatst van de 
basiliek van Constantijn te Rome (teek. 8), 
ziet men dat de beenen AB, AC de assen 
der sluitmuren en de hoogte van de kroon

lijst aangeven door hun doorsnede met den kant der muren, 
waarvan de groote bogen de zijbeuken D & P vormen. Die 
zijden AB, AC geven ook 't begin aan der kleine zijbogen 
G & H . Als men op de assen der twee kolommen IK boven 
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je basementen een gelijkzijdigen driehoek (IKL) teekent, 
verkrijgt men de hoogte der intrados van den sluitsteen 
van den gewelfboog der tribune. De helft van de vier deelen 
der basis van den driehoek geeft de stijlen der tribune aan. 
poor deze schets ziet men dat de afstand der twee gewelven 
van D naar F tot de hoogte OA staat, als de afstand 

der muurkanten gh boven de basementen genomen, staat 
tot de hoogte IA. In het Parthenon in den triomfboog van 
Titus zijn zooals hier punten die het oog kunnen leideu. 
Op de zijden van den driehoek die in de oudheid als vol
maakt werd beschouwd, vindt men de rustpunten A D G g. 
Toch vindt men hier de persoonlijke leiding van den artist 
terug. Om een ordonnantie met gelukkige proportiën te ver
krijgen, is een der eerste vereischten de gelijke verhoudingen 
te vermijden. De zijde gA is hier ook niet in twee gelijke 
deelen verdeeld geworden. De verhoudingen gD DA staan 
tot elkander als 29 tot 21. De Egyptische driehoek als 
diagram genomen, heeft het groot voordeel de gelijk
heid der hoogte en der breedte te voorkomen, daar zijn 
basis tot zijn hoogte staat, als 4 tot 2J. De middenbeuk 
van een gebouw geeft den indruk hoog te zijn als hij smal 
is in verhouding der hoogte, of schijnt breed te zijn, als 
de breedte de hoogte overtreft. Als men een volmaakte 
proportioneele hoogte en breedte verkregen heeft, kan men 
die beschouwen als maatstaf der proportiën. die men aan 
het gebouw moet geven. De Egyptische driehoek die in de 
oudheid als volmaakt beschouwd werd, heeft dikwijls als 
diagram der proportiën moeten dienen. Zooals hierboven is 
aangetoond, is zijn verdeeling zeer gunstig in het teekenen. 
Ongelukkigerwijze zijn zoo weinig monumenten der oudheid 
ui hun geheel gespaard gebleven, dat het moeilijk is die 
methode met zekerheid op hunne proportiën te kunnen toe
passen. Geheel verschillend is het in de middeleeuwen toen 
de kunst zich niet meer tot de kloosterlingen beperkte 
maar ̂  grootendeels onder de leeken verspreid werd. Het is 
moeilijk uit te maken of die architecten oude teksten kenden, 
°f eenige traditiën zuiver bewaard hadden, of onderling een 

beginsel, dat alleen aan de ingewijden toevertrouwd werd, 
geheim hielden; maar het is zeker dat men in hun systeem 
der proportiën op de bouwkunst toegepast, wetten vindt 
die klaarblijkelijk van eenige der principen der oudheid zijn 
afgeleid. Hierdoor moet men niet verstaan, dat die artisten 
de vormen der oude architectuur wilden namaken, want de 

grondslag van hun systeem was geheel verschillend 
van die door de Grieken of de Romeinen aange
nomen. 

Ter verduidelijking hiervan zou men een der 
oudste gebouwen van de Pransche leekenschool 
moeten ontleden; een van die gebouwen waarin 
reeds in de Xl le eeuw de Gothische vorm voor
komt. Men kan bijvoorbeeld voor dit doel de 
dwarsdoorsnede van de kathedraal van Parijs (teek. 
9) bezigen. De helft der geheele breedte door de 
punten A en B aangeduid is in 4 gelijke deelen 
verdeeld. De eerste verdeeling loopt van de as 
A tot aan den kant van den muur in den grooten 
beuk boven de kolommen, de tweede tot aan den 
binnenkant der kolommen van den dubbelen zijbeuk, 
de derde tot aan de as van den sluitmuur boven 
de vensterbanken, de vierde tot aan den kant der 
steenlaag van de contra-forten op de hoogte van 
den vloer. Op de horizontale lijn die boven de 
basementen der pilaren van den middenbeuk loopt, 
trekt men een loodrechte lijn van A naar C. De 
geheele hoogte van den middenbeuk verkrijgt men 
door die lijn AC in vijf gelijke deelen te verdee-
len. die even groot zijn als ieder der vier deelen 
van de basis AB. Die loodlijn van A tot D staat 
tot de helft der basis als 5 tot 4. Als men de 
punten B D door een lijn verbindt, verkrijgt men 
de helft van den Egyptischen driehoek ABD. De 
doorsnede van de zijde BD van den driehoek 
met de loodrechte lijn op de eerste verdeeling der 
basis getrokken, geeft aan, op punt E , 't begin 
van de hooge gewelven, de doorsnede met die van 
de tweede verdeeling de hoogte van de vensterban

ken der galerij en de doorsnede met de lijn van de derde 
verdeeling op punt G, de hoogte van den sluitsteen der ven
sters in den zijbeuk. De eerste verdeeling (punt 11) van de 
loodrechte lijn op punt A getrokken, geeft 't begin aan der 
bogen van den zijbeuk en hun centrale punten zijn tot 

om 32 boven de kapiteelen opgetrokken. De derde ver
deeling (I) van die loonlijn geeft de hoogte aan van 
de sluitsteenen der galerij. De hypotenusa KI (zie de 
uitleg van teekening 7) geeft de helling aan der dek-
lijsten van de lichtbogen wier centrale punteu op de assen 
1 en 2 zijn geplaatst. Als men nu de lijn AD, als hoogte 
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van een gelijkzijdigen driehoek aanneemt, zal men zien dat 
de doorsnede van de zijde PD van dien gelijkzijdigen 
driehoek, met de teekening van de gedeeltelijk vastgestelde 
profiels van het gebouw op I, het onderste punt van 
de roosveusters aangeeft; op M de vloer van de galerij eu 
op P de binnenkant van den sluitmuur. De lijn RO 
evenwijdig aau de hypoteuusa L ' K ' geeft door haar doorsnede 
met de sluitsteenen der gewelven van de galerij de vroegere 
helling aan van den buitensten driehoek der gewelven. De 
bovengevels en het dakwerk zijn geteekend op een driehoek 
gelijk aan den Kgyptischen driehoek, waarvan ABD de 
helft is. Zulke uitkomsten kunnen niet aan het toeval toe
geschreven worden. Om de hooge gewelven te teekenen (zie 
9bis) heeft men den Egyptischen driehoek toegepast. De 
afstand die b vau d en a van e scheidt, is gelijk aan den 
omvang der boogsteenen van den gordelboog. De punten d 
e worden met elkander verbonden, en op 't midden van deze 
lijn wordt de lijn ig getrokken; de doorsnede van die lijn 
(punt g) met de basis ab geeft 't middenpunt van den 
gordelboog, waarvan de boog dc de intrados vormt. De 
boog ml is de helft van den spitsboog eu de boog xh 
geeft den tusschengordelboog aan. Zooals men op teekeniug 
9 kan zien, blijkt het, dat de hoogte van den middeubeuk 
tot aan den sluitsteen gelijk is aan de helft der hypotenusa, 
d. w. z. gelijk aan den afstand van J naar N . 

(Wordt vervolgd.) 

Aan 
het Bestuur der Haagsche Bouwgrond-Mij. 
uDuinoord," te 's Gravenhage. 

E N 2en December j.1. werden door U in onze 
handen gesteld, negentien ontwerpen — inzen
dingen van architecten — en vijftien ontwer
pen van bouwondernemers voor blokhuizen 
(minstens bestaande uit 2 perceelen). 

Onder de ontwerpen der architecten trokken bij een eerste 
onderzoek reeds dadelijk onze aandacht, de volgende: 

No 

// 

ii 
Na 

2 
4 
5 

14 
16 
19 

Motto 

n 
// 

//Sweelinck." 
„Adèle." 
„Sri Wedari." 
„Hardsteen." 
„Zorgvliet." 
„Elk wat Wils." 

de uitgevoerde werken ter plaatse aan een nader 
onderzoek te hebben onderworpen, zijn de ondergeteekenden 
eenstemmig tot bet besluit gekomen, dat wat de conceptie 
en de uitvoering betreft, tot bekroning in aanmerking komen : 

iu de eerste plaats No. 5 „Sri Wedari" en 
„ „ tweede „ No. 2 „Sweelinck." 

Wat omvang en belangrijkheid, zoowel als artistieke 
opvatting betreft, overtreft No. 5 „Sri Wedari" verre alle 
andere ontwerpen ; terwijl het ontwerp No. 2 „Sweelinck," 
ofschoon meer bescheiden, van een gezonde en degelijke 
opvatting getuigt, iu welke meening wij versterkt werden 
bij bezichtiging van het uitgevoerde werk. 

Naar aanleiding hiervan meenen wij U No. 5 „Sri We
dari" te moeten voordragen voor den eersten prijs vau 
/ 2000 ; terwijl de tweede prijs of premie van ƒ 1000, 
volgens ons oordeel zal moeten worden toegekend aan No. 
2, motto „Sweelinck." 

Onder de inzendingen van bouwondernemers trokken bij 
eeu eerste onderzoek onze aandacht, de volgende : 

No. 8 onder het motto: „Arbeid." 
4 „ „ , „Onze T i j d . " 
5 // // „ „Olyvia ." 
8 „ „ „ „Drie ringen in elkaar.' 

11 K II II „ H l . " 
12 „ , „ „ I l lb i s ." 
13 „ „ „ „VII ." 
15 „ „ „ „ Belle vue." 

Na de uitgevoerde werken bezichtigd te hebben, kwamen 
wij eenstemmig tot het besluit, dat ter bekroning in aanmer
king moest komen, in de eerste plaats : 

No. 15 onder het motto: „Bellevue." 
Ofschoon wij ons bij dit gebouw niet kunnen vereenigeu 

met de zeer vlakke afdekking van den traptoren, ge
heel in strijd met de overige ordonnantie, en de wijzigingen 
bij de uitvoering iu de beide voordeuren aangebracht, niet 
onze goedkeuring konden wegdragen, achten wij het toch, 
het meest verdienstelijke ontwerp te zijn; zoodat wij U 
voorstellen aan deze inzending No. 15, motto: „Bellevue" 
den eersten prijs van f 1500 toe te kennen. 

Voorts kwam het ons voor, dat de inzending onder No. 
11, motto: „ I I I " en No. 12 „I l lb i s ," beide voor de premie 
van f 500, in aanmerking konden komen; terwijl wij, wat 
betreft No. 12, moeten opmerken, dat bij eene betere behan
deling van kroonlijst en dakvensters, dit ontwerp in waarde 
zou gewonnen hebben. 

's-Gravenhage, 3 December 1896. 
(w. g.) P. J . H . CUYPEKS. 
( „ ) E . GUOEL. 

) C . MUYSKEN. 

PRIJSVRAAG R E C L A M E - B I L J E T , 
Uitgeschreven door de Vereeniging „Voor Vak en Kunst" te Dordrecht. 

J U R Y - R A P P O R T . 

liet is der Jury bijzonder aangenaam tc kunnen constateeren, dat een be
langrijk resultaat met deze prijsvraag is verkregen, daar niet minder dan 
64 ontwerpen op den bepaalden datum ter beoordeeling waren ingekomen. 

Dc Jury heeft het ondoenlijk geacht om iedere inzending afzonderlek te 
bespreken in dit rapport en heeft daarom in meer algemeene beschouwingen 
hare indrukken trachten weer te geven. 

Bij eene eerste schifting werden reeds aanstonds terzijde gelegd als niet 
geslaagd, gebrekkig geteekend, of uict aan de eischen van een reclame-biljet 
beantwoordend, 43 ontwerpen. 

De 21 overgebleven inzendingen, die eene nadere beschouwing verdienden, 
waren gemerkt met de navolgende motto's. 
1. Dordt. 8. a, b, 
2. In drie kleuren. 9. 3. 
3. Schets. 10. 
4. Ars longa, vitabrevis. 11 
5. Zuil. 12 
6. Lelie. 13. 
7. Good bye. 14 

15. Borneo. 
16. Een klomp (get.). 
17. Sic. 
18. Hoop doet leren. 
19. A 1'étcrncl Madame. 
20. Every thing is spoilt by use. 
21. Mistletoe. 

Ogak. 
Karcltjc. 
De Zusteren. 
Man. 
Loc. 

Bij dc tweede revisie werden alsnog terzijde gelegd een 9tal teekeningen, 
die bij nauwkeurige beschouwing voor verdere mededinging ongeschikt werden 
geoordeeld, zoodat een 12tal inzendingen overbleef, waartusschen dc strijd in 
engeren zin beperkt bleef. Dit waren : 
1. Ars longa, vita brevis. 5. Ogak. 9. Sic. 
2. Zuil. 6. Loc. 10. Hoop doet leven. 
3- a, b, c. 7. Borneo. 11. A 1'éternel Madame. 
*• 3. 8. Een klomp (get.). 12. Every thing is spoilt by use. 

Dit twaalftal was werkelijk een keurcollectic en de teekeningen, hoewel zeer 
uitccnloopend van opvatting, trokken alle door buitengewone verdiensten de 
aandacht. 

Daaronder bevonden zich uitmuntend geteekende, zeer knap gecomposeerde 
ontwerpen, die alle blijkbaar van geoefende teckenaars, schilders of orua-
mentisten afkomstig waren. 

Voor alles evenwel, meende dc Jury, dat naast de kunstvollo uitvoering, 
de practischo bestemming, het eenvoudige en pakkende der voorstelling, de 
duidelijkheid op grooteren afstand eischen naren, die hare keuze eng be
grensden. 

Dc twee ontwerpen »Sic" en „A 1'éterncl Madame" voldeden haar nargp 
bersad het meest, en besloot de Jury in hare eerste bijeenkomst deze twee 
inzendingen voorwanrdelyk te bekronen, terwijl alsnog met de anonyme in
zenders over enkele noodzakelijk geachte wijzigingen van ondergeschikt belang 
zou worden onderhandeld. 

In hare cindvergadering werd ten slotte met eenparige stem nen bekroond 
met den lsten prijs, en ter reproductie voorgedragen: het ontwerp motto 
„A 1'éternel Madame" en de premie toegekend aan het ontwerp, ingezon
den onder motto „Sic." 

Na opening der verzegelde biljetten bleek de vervaardiger van het in de 
eerste plaats bekroonde ontwerp te zyn: de heer Aarts, van Kinsbergen-
straat 104, 's Gravenhagc, terwijl de tweede prijs behaald was door den heer 
C. L . Stal, Zomerhofstraat 63, Rotterdam. 

De Jury voornoemd, 
(w. g.) A . L E COMTE. 

R. L A R Y 
A . F. GIPS. 

Aldus opgemaakt te Delft, 
den 11 December 18(6. 

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

JOS. T H . J . C U U P E R S E N C . W. N I J H O F F . 
B I J D R A G E N V O O R H E T B L A D T E Z E N D E N A A N D E N H E E R 

11 o J A N S E N V A N E E G I I E N S T R A A T N". 1 T E A M S T E R D A M E N A L L E S , 
WAT D E A D M I N I S T R A T I E V A N H E T G E N O O T S C H A P BETREPr, A A N 
D E N ISTKN S E C R E T A R I S , A M E R I C A N - H O T E L T E A M S T E R D A M . 

VOORWAARDEN V A N HET L I D M A A T S C H A P : HET ORGAAN MEI 
TECHNISCH GEDEELTE WORDT WEKELIJKS FRANCO TOEGEZON
DEN AAN A L L E L E D E N VAN HET GENOOTSCHAP. DE J A A R L I J K -
SCHE CONTRIBUTIE VOOR HET LIDMAATSCHAP B E D R A A G T : 
VOOR GEWONE L E D E N / J * -

„ KUNSTLIEVENDE L E D E N l ° — 
„ BUITENLEDEN EN ASPIRANT LEDEN . . . . • . 7-oQ 

M E D E D E E L I N Q E N V A N H E T 

G E N O O T S C H A P . 

Aan H . H . Leden wordt medegedeeld, dat de iu de 41ste 
Algemeene Vergadering verkozen bestuursleden allen de 
benoeming aanvaard hebben, terwijl de heer Jos. Cuypers 
zich de benoeming tot Voorzitter eveneens heeft laten wel
gevallen. 

De heer J . L . M . Lauweriks zal in het nieuwe bestuur 
de functie van lsten Secretaris vervullen, zoodat men van af 
heden verzocht wordt, alles wat de administratie van het 
genootschap betreft, te zenden aan genoemden heer, American-
Hotel te Amsterdam. 

Dc verdeeling der overige function zal nader bekend ge

maakt worden. 

Namens het Bestuur, 

De Isle Secretaris, 

A . II. Z I N S M E I S T E R . 

R O M E I N S C H , R O M A A N S C H E N 

M O D E R N . 
Lezing, gehouden in de Vereeniging 
tot bev. der Bouwkunst te Leiden, 
door den heer W. KROMHOUT CZ. 

(Vervolg en slot van bladz. 204.) 

s er tegenwoordig een constructiestelsel, dat we uit
te werken hebben? Is er een overheerschend idee, 
dat de wereld beroert en de kunstenaars bezielt ? 

Op beide vragen zou ik bevestigeud willen ant
woorden, oin tevens te concludeeren dat we daarom 

in een richting ons voortbewegen, die ten slotte tot een stijl 
leiden zal. 

Maar d'ici-la, moet nog veel gebeuren, zeer veel helaas. 
l iet komt mij voor, dat wij te dezen opzichte het treurige 

voorrecht hebben, ons met de Romeinen te kunnen verge
lijken, ja, misschien in betere voorwaarden geplaatst zijn dan zij, 
daar wij niet alleen een constructie-element te volmaken 
hebben, doch ook in een maatschappij leven, .die, hoe mas
sief anders, toch eventjes door een groot idee. bewogen wordt, 
iets wat de Romeinen alleen kenden in tien vervaltijd van 
hunne heerschappij; een vergelijking, die ik daarom van 
treurige overeenkomst acht, wijl, naar ik vrees, ook e< rel 
een debacle het Westen beroeren moet, voor wij tot een zui
ver uitgangspunt geraken. Het valt te betwijfelen, of hel 
ideaal van politieke grootheid een équivalent mag heeten 
van de groote idee, welke ik als stijlvereischte vooropstelde. 
Dan zouden de Romeinen immers in de meest gunstige 
condities gewerkt hebben, hetgeen aan de resultaten niet. 
bemerkbaar is. Evenmin is dit, te zeggen van de eeuw van 
Lodewijk X I V , hoogstens leiden zulke perioden tot een 
geprononceerd maniertje, maar tot ecu .stijl geenszins. De 
albehcerschende tijds-itlee moet eeu andere zijn. Zoo'n idee 
moet als tot een nieuwen kruistocht kunnen leiden en 
aanvankelijk door uitverkorenen omhelsd, gaandeweg de 
geheele meuschheid winnen, om zijn stempel daarop te 
drukken, liet protestantisme was daarom een restauratie, 
een renaissance, van een ander idee, dat reeds het i eheele 
Westen bezield had en tot nieuwe bezieling opvlamde, 
doch niet machtig genoeg om de geheele meuschheid te 
beroeren. Iets anders was daarmede niet geheel afgedaan, 
integendeel, sedert laat zich de invloed merken van twee 
denkbeelden, die evenwijdig voortgaan, doch elkander zijn 
tegenovergesteld. E n eigenlijk is het alles renaissance en 
restauratie, wat wij beleven, uitgezonderd misschien de be
weging, die de laatste helft dezer eeuw aangegrepen heeft, 
en die weer van humanitaire strekking is, doch waaraan wij 
ook dikwijls zijtakjes zien groeien, vol politieke bladertjes. 
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Kunstenaars voelen zich gewoonlijk tot zulke denkbeelden 
aangetrokken, zij volgen deze dikwijls of loopen aan de 
spils. En het valt me moeielijk te gelooven, dat men een 
kunstenaar zijn kan, zonder van iets de bezieling te onder
vinden. Vandaar dan ook, dat in een tijd als de onze 
zoo weinig kunstenaars, die waarlijk deel uitmaken van de 
ontwikkelings-schakel eener idee, te vinden zijn. En menig 
onzer moet zich troosten met de wetenschap een verheven 
dilettant te zijn, die dikwijls de grens der kunst nadert, 
haar soms overschrijdt, als bij toeval, zonder toch ooit in 
het beloofde land te worden genaturaliseerd. 

Gelukkig zij, die zich geheel gegeven hebben. Zij kunnen 
artisten zijn, al zou ook later moeten blijken, dat zij iu 
een waan geleefd hebben. 

Toch geloof ik niet, dat deze artisten, deze phenomenen, 
de kunst zullen doen ontstaan, die van onzen tijd is. Deze 
kunst toch kan eerst uit den aandrang van een geheel volk 
ontslaan, die enkele separate uitinkjes zullen nog geen kunst 
geven, hoogstens propageeren zij een denkbeeld om eerst na 
lange, lange, jaren tot iets te leiden, wat op meer algemeene 
uiting gelijkt. Kn niets is waarlijk een nieuwe kunst be-
vorderlijker, dan een tijd waarin veel vergeten wordt van 
het voorafgegane. Ook hierin leert ons het na-Romeinsch 
en het Romaansch zeer veel. 

Wat voor de Romeinen het Grieksch was, is voor ons 
de geheele kunstkennis van af het Grieksch tot heden, 
m. a. w. dat de last der traditie, waaronder de Romein reeds 
gebukt ging, en waarvan hij zich nooit geheel heeft kun
nen losmaken, voor ons aangegroeid is tot centenaren. Doch 
juist deze last verplettert zich zelve en kan een oorzaak 
worden van artistieke vrijmaking. 

Men denke slechts aan de onbevangenheid, waarmede men 
reeds naar een historisch brokstuk ziet, hetzij in natura, 
hetzij in een museum. 

Niet lang geleden wekte de bezichtiging daarvan wenschen 
op tot nabootsing, of beter gezegd, liet men zich willig 
daardoor inspirceren. liet middeneeuwsch, vooral uit de 
vroege perioden, wekt thans in hooge mate onze belang
stelling op, en steeds stijgende met ons bevattings- en ora-
vattingsverinogen, maakt reeds veel een bron uit van studie 
en nauwkeurige observatie, dat vroeger slechts als curiosum 
werd gadegeslagen. Ziedaar de veelheid der dingen om ons 
heen, die ons niet beperkt doet blijven bij eene periode, en 
in dezen zin staan we in veel gunstiger omstandigheden dan 
de Romein, die wezenlijk niet anders dan gedurende zijn 
geluide existentie den invloed van het Grieksch onderging. 

Het is deze overvloed, die ous ten laatste opgewekt er 
langs heen zal doen wandelen, ziende met het oog naar het 
vele schoons van voorheen, doch met den geest voortgaand 
aan dingen, die onafhankelijk daarvan zijn ontstaan en om 
eene andere belichaming vragen. En dan eerst zal de vrede 
tusschen het verleden en het heden geteekend zijn. 

Terugkomende op dc zooeven gemaakte definitie van stijl, 
zouden wij thans moeten onderzoeken of wij ook een eigen 
constructiestelsel tot ontwikkeling te brengen hebben. Daar 
een nieuw stelsel onvermijdelijk in verband moet staan inet 
een nieuw materiaal, kunnen we de reeds tot zoo hooge 
ontwikkeling gekomen ijzertechniek als bewijs aanhalen, dat 
we te dezen opzichte in volle evolutie verkeeren. Het ijzer 
heeft in de architectuur geen toekomst, is reeds beweerd, het 
is geen artistiek materiaal wordt gezegd, doch wie zegt 
dit P Een paar menschjes, een heel klein gedeelte van een 
geheele maatschappij, die, zich niet storend aan dergelijke 
uitspraken en ze ook niet vraagt, voortgaat in het ijzer een 
zeer belangrijk hulpmiddel te zien voor hare constructies 
en van buitenaf, eens den artist zijn wil zal voorschrijven. 

Dat ijzer geen materiaal is voor den architect, klinkt even 
antiek als de bewering van den Griek, dat bogen en gewelven 
geen elementen van constructie eu vorm kunnen zijn in de 
bouwkunst. 

Eerst het nageslacht zal daarover oordeelen kunnen, ons 
past het, wanneer we conjectures maken, om ons heen te 
zien, waarbij men ziende blind zijn moet om niet te bemer
ken, dat we op constructief gebied grootere en andere dingen 
presteeren dan ooit te voren. Reeds ontstaat er een ruime 
architectuur op grootere schaal, steunpunten worden reeds 
minder en noodzakelijk moeten ook hierbij naar buiten vormen 
en massa's ontstaan, die hunne hoofd verhoudingen aan het 
gebruikte materiaal danken. Het is alleszins merkwaardig, 
hoe men, van ijzer sprekende, dit materiaal verwerpt, als 
zijnde geen materiaal, waarmede men gevels maken kan, 
alsof Houwkunst niets anders is dan gevels maken, terwijl 
men in waarheid er den invloed van ondergaat bij het 
interieur, doch uitwendig liever liegt cn een steenarchitectuur 
volgt van benepen vertrekjes daarachter, dan ook in 
steen de weerspiegeling te geven van de ruimte, die afgeslo
ten wordt. Heeft men ooit zulke groote lichtopeningen 
kunnen maken als tegenwoordig? En wanneer een muur als 
afsluiting dient van een ruimte, die door middel eener ijzer-
constructie zeer weinig steunpunten aanbiedt, dus nagenoeg 
geheel open is, zou dan zoo'n muur inet kleine openingen 
niet een leugen zijn ? Poch men maakt wel degelijk groote 
lichtvlakken, zoo groot moy-elijk, — eilieve, ondergaat dan de 
uitwendige architectuur niet reeds den invloed van het daar 
binnen gebruikt materiaal ? 

De eisch is niet, dat plaatijzeren gevels gemaakt worden, 
vol hoekijzers, laschplaten en klinknagels, doch een gevel, 
die de inwendige ruimte naar buiten openbaar'. Deze gevel 
kan geheel van steen zijn, of van hout en steen, of van 
ijzer en steen, doch steeds zal, bij een streng gevoel van 
gebondenheid aan overeenstemming tusschen het in- en 
uitwendige, aangenomen dat binnen van groote overspannin
gen is gebruik gemaakt, deze naar buiten zich in de gevels 
moeten afspiegelen. 

Wanneer ik daarom sommige moderne bouwwerken 
aanzie, krijg ik dikwijls den indruk van iets, dat zich schrap 
zet tegen een stroom in, den stroom der natuurlijke geleide
lijke evolutie, die de architectuur maken moet en reeds 
bezig is te volbrengen ; den indruk van een tijdelijke hin
dernis, vreemd daar neergezet, staande buiten alle verband, 
iets waarvoor de bouwkunst zal moeten uitwijken, om er 
langs henen, haar weg te vervolgen. 

Maar het uitgangspunt van sommiger verlangen is een 
goede, een van historische stijlen onafhankelijke, doch dc ver
dienste gaat verloren, door eene richting in te slaan, waarin 
dit principe onmogelijk gevoed kan worden, daar op die 
baan niets tot ontwikkeling hm icorden gebracht. Onwillens 
misschien is men daarbij een oude, onder bladeren bedolven 
allee opgegaan, die bij meerdere blootlegging zal blijken te 
zijn een grootsche weg, reeds vroeger aangelegd, maar door 
deu tijd verlaten, bedolven, verdwenen, heel eenvoudig, omdat 
die allee niet meer noodig was. 

Die eisch van ontwikkeling van een construcliestelscl is 
hierbij over het hoofd gezien, slechts worden vormen ont
wikkeld, steeds door, zonder innerlijke behoefte, en dit kan 
tot niets blijvends leiden. Dc eisch van nieuw zijn is een 
zonderlinge eisch, daar de bouwkunstenaars van alle tijden 
niets anders gedaan hebben, dan het bestaande ontwikkelen, 
steeds ontwikkelen. De horizontaal bouw heeft veertigtallen 
van eeuwen alle architectonische scheppingen bezield, de 
gewelvenbouw doorliep nog maar twintig eeuwen — en wij 
zouden zoo arm zijn, niettegenstaande onze nieuwe materialen 
eu constructies, om zonder doel maar heen en weer geslingerd 
te worden van horizontaal naar gewelfbouw zonder meer ? 

Evenwel is nog weinig te zeggen over de vraag of wij 
al of niet ons voortbewegen naar een meer algemeene stijl-
expressie, om de zeer eenvoudige reden, dat der jongere 
generatie nog geen gelegenheid gegeven is zich te uiten. 
En of de werken, die thans op het praedicaat modern aan
spraak maken, reeds hiertoe behooren ? Hierover later. 

ONDERHOUDINGEN O V E R 
DE B O U W K U N S T , DOOR 
V10LLET-LE DUC. 

{Vervolg van bladz. 206.) 

JE ontleding van de dwarsdoorsnede van het 
schip der kathedraal van Amiens levert een 
zeer belangvolle studie. Men zegt, dat toen 
Michel-Angelo den koepel van de St. Pie-

, terskerk te Rome ontwierp, hij het Pan
theon op de basiliek van Constantijn oprichtte. Ik weet niet 
of Michel-Angelo die gedachte gehad heeft, maar 't is geen 
geniale ingeving, een gebouw op een ander te plaatsen j'tzoueen 
geniaal werk zijn geweest, aangename proportiën te geven 
•Jan een gebouw dat als hoogte zou hebben tweemaal de 
breedte van eeu ander gebouw, dat wegens zijne proportiën 
reeds eeu volmaakt geheel vormde. De wijze, waarop de 
architect van de kathedraal van Araiens hierin geslaagd is, 
cretui"t van zijn buitengewone geestesontwikkeling. De 
grootschheid van 't geheel en de volmaaktheid der betrek
kelijke proportiëu valt een ieder op, die deze kerk binnen
treedt. Als men in 't breede schip staande 't geheele gebouw 
overziet, is 't oog onmiddellijk voldaan en dit werk door 
een geniaal brein, als 't ware in eens ontworpen, kan het 0, 1', 
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zonder moeite begrijpen. Zou een aarzelend werk zulk een 
harmonisch geheel voort kunuen brengen? Is dit het voort
brengsel van een „gelukte" studie der verschillende deelen 
in betrekking tot het geheel ? Ik hecht geen geloof aan het 
toeval, vooral niet op het punt van architectuur, evenmin 
als aan studiën die „gelukt" zijn, d. w. z. die instinctmatig 
zijn uitgevoerd. Als een werk goed is, berust het op goede 
beginselen, die met methode zijn uitgewerkt. De harmonische 
proportiën der dwarsdoorsnede van het schip der kathedraal 
van Amiens zijn verkregen door twee op elkander gestelde 
Egyptische driehoeken. De basis AB (fig. 10) van den ondersten 
driehoek rust op de basementen der pilaren van deu mid
denbeuk : dit is altijd de hoogte die als grondslag dient. 

Die basis AB heeft als lengte dc afstand, die de buiten
kanten der sluitmuren van de zijbeuken van elkander scheidt. 
De top C geeft dc hoogte aan van den grondslag van 't 
lijstwerk D, dat duidelijk geteekend is door een breed orna
ment, dat rondom het gebouw aan den binnenkant is aange
bracht. De basis AB, in vier gelijke deelen verdeeld, geeft 
aan op 't 1ste en 3de gedeelte (punt 1 eu 3) den buitensten 
kant der pijlers, d. w. z. dat de punten n door de raaklijn 
gh zijn aangegeven (zie pijler P). De vier deelen der basis 
worden ieder ieder weer door de helft gedeeld of de punten 

2', 3'. Van de onderverdeeling 1' wordt een lijn 
evenwijdig aan lijn AC getrokken; de door
snede van die lijn met lijn BC of punt E 
geeft de hoogte aan van de astragaal der kapi-
teelen van de schalken X X X . De lijn van 
punt 1 evenwijdig aan de lijn AC geeft den 
sluitsteen (P) aan van de bogen der zijbeuk-
gewelveu. De evenwijdige lijn van punt 3' 
getrokken, geeft de helling aan der vensterban
ken van de zijbeuken. De evenwijdige lijn van 
punt 2 geeft zijne doorsnede met de horizon
tale lijn van P, de steunbalk, aan, van den 
sluitsteen van boog f. De evenwijdige lijn van 
2' geeft door zijne doorsnede met de horizon
tale lijn van E op punt e, den kant van den 
schalk aan. De zwaarte van den pijler, die op 
figuur P is geteekend, is vooraf vastgesteld 
naar gelang der draagkracht die men hein 
geven wil. Ieder der vijf deelen van de lood
lijn GC, staat gelijk aan een der acht deelen 
van de basis AB (volgens den Egyptischen 
driehoek.) Punt 1 der verdeeling geelt den 
grondslag aan der vensterbanken van de zij
beuken ; punt 3 de astragaal der kapiteelen 
van 't centrale cilindervormige gedeelte van 
den pijler op figuur P voorgesteld. De kapi
teelen der schalken X en van den middenpilaar, 
hebben 't zelfde dekstuk maar de astragalen 
van den zwareu cilinder zijn lager geplaatst 
dan die der kolommen. 

De architect heeft op 
den bovensten driehoek, 
besluit, zijn onderste basis AB overgebracht 
en aangestipt door de posten der deuren, die 
door de sehoormuren gaan. 

Die basis A*B' heeft tot grondslag ge
diend van een 2den Egyptischen driehoek 
A'B'C'. De doorsnede van de zijden A'C' 
— B'C' van dien driehoek met den kant 
K der muren van het schip geeft aan, op 
punt I, 't begin der bogen waarvan punt C' 
de sluitsteen is. Hier is op dezelfde wijze ge
werkt als in de Notre-Dame van Parijs. Op 
de horizontale lijn II is de omvang der 
sluitsteenen van de gordelbogen naar de 
binnenzijde overgebracht. Op de verlengde as 
R der pilaren zijn de middelpunten der luchtbo

de basis A'B' van 
die i!e ordonnantie 
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gen geplaatst (00 ' ) . C ' wordt a's top van een gelijkzijdigen 
driehoek gebezigd, waarvan de lijn C S een der beenen 
vormt. De doorsnede van die lijn met as R geeft op punt 
M de hoogte van dc bovenste passage der triforium aan, 
en de doorsnede met as T van deu sluitmuur, op punt V , 
geeft de boogronding der gewelven van den zijbeuk aan. 

De lijn V R , die eveneens een der beenen van een ge
lijkzijdigen drieln ek is, geeft door zijn doorsnede met as R 
den vloer en dus ook de hoogte der basementen aan. Het 
dakwerk is ook op een gelijkzijdigen driehoek geteekend. 
Hier geeft de hypotenusa B ' N de hoogte van het schip 
aan, van af G tot aan C ' , den sluitsteen der groote ge 
welven. 

A l de profiels op punt b zijn zoo geordend, dat zij zich 
geheel ontwikkelen, wanneer punt ïi als oogpunt genomen 
wordt. 1'e hellende lijnen der «leklijsten van de luchtbogen 
loopen evenwijdig aan de hypotenusa B ' N . Het is duidelijk, 
dat die Egyptische driehoek het diagram van het geheele 
gebouw is geweest. Zelfs de hellingen der afzaten Y , loopen 
allen evenwijdig aan dc beenen van den driehoek A C , B C , 
alsof de teekenaar oin de helling aan te geven een stek-
bertje, volgens de richting van een tot algemeene basis aangeno
men lijn, over de verschillende gedeelten van zijn teekening 
had gelegd. 

In deze doorsneeteekening verliezen wij ontegenzeggelijk 
zeer veel in de behandeling der onderdeelen, want 't is zeker 
dat zelfs de kleinste verdeelingen verkregen zijn door de 
doorsnede der loodlijnen met de lijnen evenwijdig aan de 
beenen van den driehoek. 

Degenen die dit beginsel niet bestrijden, zullen misschien 
vragen, waarom die meetkundige methodes zulke aangename 
verhoudingen geven. — 't Is omdat men met hun behulp eene 
voortdurende en harmonieuze verhouding tusschen de hoogte 
en de breedte verkrijgt. 

't Gebeurt dikwijls dat de architect niet bij machte is, de 
hoogte en in- en uitsteken vast te stellen, omdat hij ver
plicht is zijn program te volgen en aan zekere eischen te 
voldoen ; dan moet hij trachten de gunstige proportiën te 
verkrijgen door te laten raden, wat niet gezien kan worden 
en bestaan moet, door de onderdeelen zóó te stellen, dat zij 
vergrooten wat te klein is en verminderen wat betrekkelijk 
te groot zou zijn. Hierin vooral kan men den artist erken
nen, die ten volle weet te beschikken over de veelvuldige 
middelen die de kunst der architectuur hem aanbiedt; wij 
spreken hier over de kunst, niet over de formules. 

In vergelijking met de architectuur vau het oude G r i e 
kenland zijn de meeste woningen en publieke gebouwen 
van Pompeï betrekkelijk van laten datum, daarenboven be
hooren zij slechts tot een stad van weinig beteekenis. Alleen 
door gevolgtrekkingen kunnen wij ons een denkbeeld vor
men van de inwendige indeeling der woningen en gebouwen 
van Athene ; maar 't is onaannemelijk dat de Grieken voor 
't inwendige de architectonische vormen gebruikt zouden 
hebben, toepasselijk aan 't uitwendige. In het inwendige 
gedeelte van een huis is 't gezicht beperkt: er is geen diepte. 
Daardoor worden de uitsteken meer opvallend en even zooveel 
hinderpalen die 't oog beletten 't geheel op te nemen. I n 
groote gebouwen, zooals bijv. bun bad-inrichtingen, hebben 
de Romeinen de volledige orders aangebracht, maar in zaken 
van geringe afmetingen schijnen zij ze niet gebezigd te 
hebben. De baden van Titus, van den Palatijnschen heuvel, 
van Pompeï, van de villa Adriana zijn inwendig niet be
lemmerd door uitstekende kroonlijsten, door kolommen of 
pilaren ; de versiering bestaat alleen uit schilderijen en uit 
fijne, met weinig uitstekend beeldhouwwerk geornamenteerde 
stuc. 't Waarschijnlijkste is dat de Grieken van Attica niet 
anders gehandeld hebben en daar waar zij de orders in het 
inwendige van hun tempels geplaatst hebben zooals bijv. in 
het Parthenon, hebben zij hun iu betrekking tot de uitwen
dige orders zeer verminderde afmetingen gegeven. 

In Perzië, waar de tradit iën van een verre oudheid zoolang 
bewaard zijn gebleven, zien wij dat de gebouwen inwendig 
slechts versierd zijn met zeer fijne schilderijen, aardewerk of 
gegoten reliefs, die den vorm der zaken niet kunnen wijzigen 
en den blik niet exclusief ophouden. Eeu verhoudingssysteem 
dat goed toegepast kan worden aan een gevel, die het licht 
rechtstreeks ontvangt en van verre zichtbaar is, kan niet 
gebruikt worden voor het versieren van bet inwendige ge
deelte van een gebouw. Zooals wij hierboven gezien hebben, 
kan de doorsnede van een middenschip als geheel, volgens 
eeu methode van monumentale proportiën geteekend worden, 
omdat de doorsnede van een middenschip 't eerste is dat 
de oogen treft, maar als men tot de onderdeelen komt, 
blijkt de methode die goed was voor 't buitenste gedeelte 
niet geschikt voor 't binnenste te zijn. 't Is slechts van af 't ein
de der X V i d e eeuw, dat men in Italië en Frankrijk architecten 
vindt, die in 't inwendige van hun gebouwen bouwkundige 
ordonnantiën plaatsen, die alleen voor 't buitenste bestemd 
waren. 

Door gedwongen tegenstellingen heeft men opvallende 
effecten gedacht te verkrijgen, en men is er slechts in ge
slaagd de werkelijke afmetingen iu schijn tc verkleinen. Di t 
is ook de reden, waarom ' l inwendige van de St. Pieters
kerk te Rome in 't eerste oogenblik klein schijnt en 
dat men in eenige onzer moderne zalen met kolommen 
en entablementen verfraaid, zulk een verlangen voelt al die 
overvloedige pilaren te doen ontruimen, om de werkelijke 
vormen eu afmetingen terug te vinden. 

(Wordt vervolgd.) 

1 5 E R I C H T E N . 

— De commissie tot behartiging der belangen van de 
Ned. inzenders op de wereldtentoonstelling, in 1897 te 
Brussel te houden heeft een circulaire verspreid, waarin zij 
het doel en de strekking van hare werkzaamheden uiteenzet ; 
deze circulaire geeft inlichtingen omtrent plaatshuur, wijze 
van verzending enz. Ze ligt ter lezing in het genootschaps
lokaal. 

TechnucJie Vakvereeniging. 
Het bestuur van bovengenoemde vereeniging verzoekt ons 

mee te deelen, dat met het bestuur der Maatschappij tot bev. 
der bouwkunst een overeenkomst tot samenwerking is aan
gegaan wat betreft het bureau van plaatsing. 

Ook ontvingen wij bericht van de oprichting eener afdee
ling der T. V . te Utrecht. 

— Op de Oostenrijksche begrooting over 1897 zijn voor 
de kunst en archaeologie groote cijfers uitgetrokken. 

Voor scholen van kunst, kunstnijverheid cn muziek (daarin 
begrepen een subsidie voor de uitgave van muzikale werken) 
worden op de begrooting gebracht 229,000 fl. Voor stipen-
diën (beurzen), rijksbestellingen, aanknopen, subsidies worden 
uitgetrokken 83,500 fl. Deze beide posten zijn samen 31,140 fl. 
hooger dan voor den dienst 1896. 

Voor het onderhoud en herstelling van historische belang
rijke gebouwen komt op deze begrooting een post voor van 
185,895 fl. (ongeveer 52,000 fl. meer dan in 1896). Deze 
som is deels bestemd voor architectonische herstellingen deels 
voor de zorg van muurschilderingen (o. a. de plafondschil
deringen in de z.g. Jezuïetenkerk te Weenen van Andrea 
del Pozzo) en herstelling van de mozaïeken in de zeer merk
waardige kerk van Parenzo in Istrië. Voor de oud-Romaansche 
kerk te Secham (Stiermarken) wordt ook weder een subsidie 
uitgetrokken; thans ziju voor deze kerk iu het geheel 
fl. 83,000 gegeven door de regeering. Voor de restauratie 
van den klokkentoren van den dom van Spalato zijn dit 
jaar uitgetrokken fl. 30,000. Sinds 1881 gaf de staat daar
aan uit 11. 175,000. 

ARCHITECTURA. 
T E C H N I S C H G E D E E L T E . 
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Standaard-sehroc-fdradeu . . . . 1 3 
Stand der concurrentie tusschen gas en elee-

triciteit . . . . . . . 47 
SlalMiiol 2 
Steeukolengas (De calorische waarde van -) . 4 
Stecukoolpompcn 24 
Stein's Poitland cement . . 1, 2, 28 
Sterkte van hout cn houtconstructiën . . 12 
Sterven van hoornen door electrische draden . IC 
Stoomketel door den bliksem getreden . . 4y 
Stoomketels (Springen van -) . . . 3 9 
Stukadoorswerk 27 
Stuk gehageld plaatijzer . . . . 4 8 
Surrogaat voor goud 22 
Surrogaat voor hardgom . . . . 4 2 

T . 
Telefoon (De -) en het aanstaande telefoonnet 

te Amsterdam 29 
Terpentijn-gcw inning in Noord-Amerika . 43 
Toynbeewerk en vakopleiding . . . 1 9 
Toynhecwcrk Ie Delft . . . . 18, 19 
Treinvervoer (Vergelijking der kosten van -) 7 
Transportkabcl . . . 48, 49, 50, 51 
Tras 5 
Tras in Portland cementmortcl 19, 20, 23, 24 
Trasmortel (Werken luj -) . . . . 2 4 

u. 
Uitbreiding van Amsterdam . . . . 3 
Uitvallen van voegen 22 
Uitzetten van bogen . . . . . 17 

V . 
Vakopleiding 19, 24 
Vakopleiding (Toynbecwerk en - ) . . . 1 9 
Van der Vyghs wand- en plafmdplaten . 30 
Vasthcidsproeven op Portland cement en tras 29 
Veld brands'eencn (Liinburgsche -) . . 9 
Veldovens 10, 11 
Vcreeniging lot bevordering van de vakop

leiding voor handwerkslieden in Nederland 24 

N». 
Verf (Afbgten van -) S i 
Verf op Portland cement pleisterwerk . . 23 
Verf (Proeven met - op yzer) . 6, 51 
Vergelijking der kosten van treinvervoer . 7 
Vergulden van ijzerdraad . . . . 4 3 
Verhoogt het schorsen der hoornen \66r het 

omhakken de mechanische eigenschappen 
van het hout? 40 

Verlichting van een drukkerij . . . 5 1 
Vernikkelen van hout 45 
Vernissen van hout . . . . . 4 1 
Verschijnselen hij het drogen van lakken en 

lijnolie-vernissen 32 
Vervaardigen van s'.ilen kogeltjes voor hal

lissen 34 
Vervanginiddel voor hardgom . . . 4 2 
Verven en kitten tegen zuren bestand . . 36 
Verven van ijzer 40 
Verwarmingstoestellen voor electrische ver

warming . . . . . . . 44 
Verwijderen van oude verf . . . 2 2 , 46 
Verzilveren van ijzerdraad . . . . 4 3 
Verzonken bosch 10 
Vleermuizen S8 
Vlocrcement 21 
Vochtige muren . . . . 18, 19, 21 
Vocht (Optrekken van -) . . . . 2 6 
Voegen (I.os zittende -) . . . . 8 0 
Voegspecie . . . . . . . 6 
Vragen en antwoorden (Een enkel woord over -) 42 
Vulkaan (Nieuw vnkblad) . . . . 16 
Vuur- en zuurvast kit 49 
Vuurproefpapier 44. 45 
Vuurvaste plafond- cn wandplaten . . 30 
Vuurvast metselwerk 40 

w . 

Waakvlammen en lokvuurljes . . . 4 ! 
Waarde van boutvezilstof . . . . 1 5 
Waldricsen in Zwitserland . . 39, 40, 41 
Wand- en plafondplatcn (Vuurvaste - ) . . 3 0 
Weer een nieuw vakblad . . . . 1 6 
Weerstand van houtschroeren tegen uittrekken 43 
Welputten (Bliksemafleiders in - ) . . . 1 3 
Werken by trasmortel 24 
Wielschip van Bazin 48 
Wolkenkrabbers (Brand in -) . . 1 0 
Wormgaten (1) in baksteen . . . . 2 9 
Worm in hout (Oorsprong van den - ) . . 3 8 
Wryven en polijsten . . . . . 2 5 

Zaagbladen (Scheuren in -) . . . . 4 8 
Zaagsel (Lichtgas uit -) . . . . 1 7 
Zagen en gereedschappen (Algemcene ver— 

eischten van-) 2 
Zandblaasmachine (Schoonmaken van gegoten 

ijzerwerk met de -) 16 
Zeewater en mortels . . . 1 6 , 19, 20 
Zelfontbranding 30 
Zilver poetsen 51 
Zinken goten 25, 27 
Zuiderzce-vraagstuk (Het - ) . . . . 4 2 
Zuur- en vuurvast kit 49 
Zwart bijtscl voor hout . . . . 8 2 
Zwart en bruin verven van gegoten ijzer . 84 
Zwarte diamant (De grootste -) . . . 8 
Zwarte mieren 50 
Zwavelmijneu in Louisiana . . . . 1 7 
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A R C H I T E C T U R E 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

T E C H N I S C H G E D E E L T E . 

A d v e r t e n t i e » in dit blad kosten van 1—5 regels 
60 ceuts, iedere regel meer 10 cent*. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE'-0ACS. 
Uitgevers i 

J, VAN DER ENOT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l e a d v e r t e n t i e » in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden sr rnt ia geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Stnedec, 
Ververs, enz. 

J. A. VAN D E R KLOES, R E D A C T E U R . 

DE PORTLAND CEMENT FABRIEK VAN 
ALBRECHT STEIN & Co. T E WETZLAR. 

Het is bekend, dat er tip verschillende manieren Portland-
cement en goed Portland-cement gemaakt kan worden, en 
dat elke wy/.e van werken hare eigenaardige voor- en na-
deelen heeft. 

Men heelt vooreerst den drogen weg. waarbij de beide 
bpstanddeeleii. kalksteen en klei. tot. poeder van de uiterste 
lijnte vermalen, in dien toestand door middel van \yzels, 
(schroeven van A R C H M E D K B ) dooreengemengd worden, onder 
toevoeging van uiterst geringe hoeveelheden water, niet 
mier dan juist noodig is om de kleideelljes tot zoodanigen 
staat van plasticiteit te brengen, dat er onder den zeer 
lioogen druk van uiterst krachtige stempelpeismachiiies 
steenen van te vormen /.nu. Die steenen zyn dan zoo droog, 
dat ze zóó uit den vorm in een Hoffmann's ringoven kunnen 
gebracht en aan den kringloop van drogen, bakken en 
afkoelen onderworpen worden, die daarin onafgebroken plaats 
heeft. Ie methode heeft het voordeel, dat het gewone voor
afgaande drogen der steenen vei valt. Ik heb haar met goed 
jjevolg in werking gezien in het Portland (enteut Werk Hei-
delberg, vorm. S C B I F F B B D B C K B B & SÖHNK. 

Daartegenover staat de volkomen natte weg. waarby 
de kalk (by voorkeur zachte, aardachtige gesteenten, zooals 
mergel en krot) met de klei in slinger- of slibtnolens tot 
een zeer dunne pap worden aangemeld, welke pap tusschen 
horizontale niolensteenen tot de uiterste fijnheid en slibbe-
tigheid wordt vermalen. Dit fijne slib wordt gedroogd, de 
gedroogde kluiten gaan zoo als zy zyn in den oven. Het 
drogen kost. natuurlijk brandstof, maar een groot voordeel 
is het geheel wegvallen van het vormen. Ik had gelegen
heid het natte proces waar te nemen in de fabrieken van 
de Société Sid on Rupell, voorheen JOSSÜN & Co. te Niel by 
Antwerpen en van de firma DUFOSSKZ & HKNUY Ie Cronfestu bij 
Morlanwelz in Henegouwen. In de eerstgenoemde wordt het 
gemalen slib door pompen boven het ovenplateau gebracht 
en heeft het drogen in rookkanalen plaats, die de ver
brandingsproducten der overwelfde trechterovens naar een 
gemeenschappeiyken schoorsteen voeren; in de andere op 
een verwarmden ijzeren vloer in eene drogerij gelijkvloers. 

In andere fabrieken, o.a. bij de tinna DVCKKBHOFF & SCHINK 
te Amöneburg bij Biebrich, wordt een tusschenweg gevolgd, 
in dien zin dat de grondstoffen tot een volkomen plastisch 
deeg worden dooreengekneed, waarvan uit de hand steenen 
gevormd worden, die alvorens gebrand te kunnen worden 
geruimen tijd moeten drogen. Het vormen geschiedt evenals 
op de ouderwetsche tichelwerken in de open lucht, alleen 
in het daartoe gunstige seizoen. Men maakt dan genoeg 

steenen in voorraad om niet liet branden ook den geheelen 
winter door te kunnen gaan en bergt daartoe de steenen 
zoover noodig onder dak (op het bovenvlak der Hoftinann's 
ovens) op. 

Als boven gezegd, zyn al de drie wijzen van werken 
reeds jaren lang in -zwang eri is er dus oin zoo te zeggen 
niets nieuws in. Regel matigheidshal ve wensen ik, alvorens 
tot mijn eigenlijke onderwerp te komen, nog een paar andere 
bekende feiten in herinnering te brengen. By het ui'smelten 
van yzererst in de hoogovens wordt kalk als toeslag ter be
vordering van liet smelten aangewend. Deze verbindt zich 
met de klei uit de ertsen tot glasachtige slakken, die in 
gesmolten staat boven tip het vloeibare yzer dry'ven en eersl 
afgetapt worden, alvorens het yzer te laten afvloeien. De 
verharde slakken waren jaren achtereen een waardeloos en 
lastig nevenproduct, dat jaar op jaar moest weiden opeen 
gehoopt tot geheele heuvelreeksen en groote oppervlakten 
terrein onbruikbaar maakte. In lateien tijd heeft men ei in 
verschillenden zin party van leeren trekken 

Wanneer men de y'zeislakkeii, of althans de ineestvoor-
komende soorten daarvan, de basische slakken, d. w. z. die, 
waarin de kalk de bovenhand heelt, in vunrvloeibaren toe
stand in water laat loopen, vallen zy dooi de plotselinge 
afkoeling en het daarmede gepaard gaande krimpen, tot 
grofkorrelig, scherp zand (slakkenzand) uiteen; de bewerking 
heet granuleeren. Wanneer een dun straaltje vuurvloeibare 
slak met. water wordt bespoten, ontstaat de slakkenwol, 
eene wollige stof, die onder het vergrootglas bezien grooten-
deels uit uiterst tijne glasachtige buisjes, zoogenaamde 
haarbuisjes bestaat. (') Zij wordt, als slechte warmtege
leider en zeer vuurvast, gebezigd als isoleerlaag in brand
kasten, bekleeding van stoompijpen, enz. 

Het slakkenzand wordt tol allcilei doeleinden aangewend, 
waarvoor wy hier te lande gewoon zijn rivier- en ander 
zand te bezigen, vooral tot nietselzand. alsmede tot het 
maken van slakkenzandsleenen. Deze steenen bestaan uit een 
mengsel van slakkenzand met een weinig (ongeveer ' / g van 
het gewicht) vette kalk. dat onder hoogen druk in vormen 
geperst, in de lucht spoedig verhardt, daar het zand niet 
tegenstaande zyne grofheid van korrel reeds eenige hydrau-
liciteit bezit. 

Door het slakkenzand te malen wordt slakken mevl ver
kregen. Dit vormt in mortels een krachtigen hydraulischen 
toeslag, d. w. z. het kan in de plaats van tras gebezigd 
worden. In gepaste verhouding vermengd en dooreengeinalen 
met drooggebluschte kalk wordt het als slakkencement in 
den handel gebracht; ook zegt men dat het, met lijnolie 
aangemaakt een zeer bruikbare verf oplevert. (*) 

(') Men vergelijke de AmiacAnmuu van 7 Mei 1892 eu Om» 
Bouwmaterialen bit. 1001 e. v, 

(*) Vergelijk de Ambachtman van 16 Juli 1893. 
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Van andere ijzerslakken worden in Engeland straatkeien 
gegoten (de zoogenaamde scoriae bricks (*). Poeder, van deze 
keien gemalen, bleek geen hydraulisch vermogen te bezitten. 

Het slakkencement dreigde een tijd lang een zware con
current voor het Portland-cement te zullen worden, doch, al 
moge dit plaatselijk wellicht in werkelijkheid het geval z(jn, 
men kan niet zeggen, dat de Port land-eement- indnst i ïe in 
het algemeen er melkbaar den invloed van ondervinden 
heeft. Men schijnt het materiaal niet recht te vertrouwen 
en er ongelijke uitkomsten mede verkregen te hebben, ver
moedelijk ook al doordien het materiaal zelf de gelijkmatigheid 
miste, die aan de beste merken van het Portland-cement eigen is. 

Het slakkenmeel op zich zelf wordt, wel tot vervalsching 
van Portland-cement gebezigd E r is zelfs beweerd, dat het 
cement door vermenging met geringe hoeveelheden uiterst 
fijn slakkenpoeder beter wordt. /Je Verein /Jeutscher Cement 
Fabrikanten vrbiedt haren leden intusschen zulke „ verbete
ringen". Deze heeft als gevolg van een besluit in zijne 
vergadering van 19 en 20 Februari 188:5 genomen, een 
i-.estal stellingen openbaar gemaakt, waarvan de beide 
eersten luiden als volgt: 

„Port land-cement is een product ontstaan door innige 
dooieenmeugiiig van kalk- en leeiuhoudende materialen als 
grondstoffen, gevolgd door branden tot sinterens toe en 
malen tot de fijnte van meel". 

„Ieder product, dat op andere wn'ze is ontstaan of waaraan 
gedurende het branden of daarna vreemde stoffen zijn toe
gevoegd, is niet als Portland-cement te beschouwen." 

Daar slakkenmeel. als zijnde insgelijks een product van 
.samensmelting van kalk en klei, een aan Portland-cement ! 
na verwant materiaal is — men beweert zelfs dat er slakken ! 
aangetroffen worden, die gemalen zonde goed Portland-cement j 
opleveren - - is de vervalsching langs scheikundigen weg be- I 
zwaarlyk met zekerheid aan te toonen. Scheikundigen van , 
naam hebben te vergeefs hunne krachten daaraan beproefd. 
Ik heb altijd gemeend, dat vermenging van Portland-cement 
met slakkenmeel zelfs in kleine hoeveelheden voor het oog 
duidelijk merkbaar moest zijn door de eigenaardige blauwe 
kleur in het hart der versche breuk (4;, een gevolg van 
het mangaan, dat in de slakken gewoonlijk ten bedrage van 
ruim 3 ° / 0 voorkomt, doch, zooals hieronder zal ' 
blijken, ook dit kenmerk van vervalscht materiaal is komen 
te vervallen. 

In vorenstaande inleiding werd in herinnering ge
bracht, dat slakkenpoeder, als zijnde een product van 
samensmelting van kalk en klei, een aan Portland cement 
verwant materiaal, als het ware een door verkeerde ver
houding der grondstoffen mislukt Portland-cement is; met 
name werd te weinig kalk in de verbinding opgenomen. (5) 

Dit heeft, den heer A L D R K C H T STBIN te Wetzlar op het 
denkbeeld gebracht om van slakkenmeel Portland-cement te 
bereiden door het, met eene gepaste hoeveelheid kalk ver
mengd, opnieuw tot sinterens toe te branden. Hierop berust 
het eerste zijner drie octrooien. 

De gegranuleerde hoogovenslakken vormen eene grondstof 
voor de bereiding van Portland cement, die de natuurlijke 
grondstoffen, welke anders tot dit doel verwerkt worden, 
ver overtreft. 

(•') Zie hieromtreot onze No*, van 17 hmi, 8 Juli en 26 Aug. 
1893. De keien verdienen geer, aanbeveling, zij worden op den 
duur uitermate glad en barsterig. 

(4) Vergelijk ous No. van 11 Mei j l . 
(») Aannemende dat de verhouding tusschen kalk en kiezelznre 

nlluinaarde '<n de ijzerwakken ongeveer 47 5 : 37 ( = 38.5 : 30) 
en nat deze 70 i 30 moet zijn om Portland-cement te geven, dan 
zouden er <>|> 38.5 -\- 30 = 68.5 gew.deelen slakkenmeel ongeveer 
100 — 68.5 = 31.5 gew.deelen kalk ontbreken; dit komt overeen 
met 46.3 kalk (ca'cium-oxvde) op de 100 slakken of ongeveer 
gelijke gewichtsdeelen alakken en koolzure kalk. 

Terwijl de natuurlijke grondstoffen in verreweg de meeste 
gevallen een zeer omslachtige en kostbare toebereiding noodig 
hebben, ten eiude de chemische samenstelling volkomen ge
lijkmatig te doen zijn, eene allereerste vereischte om op een 
betrouwbaar en goed cement te kunnen rekenen; terwijl 
voor het bereiden van cementen van verschillenden tyd van 
binding (voor metsel- en betonwerk langzaam bindend, vo r 
pleister- en gietwerk snelbindendj de samenstelling der grond
stof moet verschillen en de fabricatie dus steeds naar voor
komende behoefte gewijzigd en met de uiterste nauwgezet
heid nagegaan dient te worden: terwijl eindelijk het op de 
tot dusver gebruikelijke wijze bereid cement geriiinien tyd 
moet liggen alvorens te worden verkocht, maken de chemische 
en physische eigenschappen der gegranuleerde hoogoven 
slakken, in verband met de eigenaardige wijze van werken, 
door den heer S I B I N gevolgd, het mogelijk dit slakkenzand 
onmiddellijk, zonder eenige voorafgaande toebeieiding te ver
werken. Dezelfde eigenschappen maken het mogelijk, zonder 
eenige verandering in de samenstelling der grondstof, de 
bereiding van den aanvang af naar willekeur zoowel op 
langzaam als op snelbindend cement in te richten. Verder 
is het lang opgeslagen houden van het gereede cement, ten 
eenenraale onnoodig; in tegendeel kan het onuiiddeljjk na 
de bereiding verzonden worden. 

Het volgens STEIN'S methode uit hoogovenslakken bereide 
cement bereikt hoogere vastheid dan de meeste andere en 
is op het punt van vormhoudendheid, dit meest gewichtige 
vereischtj van alle cementen, volkomen betrouwbaar (*) 
Eenigszins jammer is het wel, dat dit Portland-cement, 
zoowel als de daarvan bereide mortel in kleur volkomen 
overeenkomen met die van slakkencement, met name ook 
het eigenaardige blauw vertoont, van het mangaan in de 
slak afkomstig, waarvan hiervoren reeds sprake was. 

Terwijl de „Vere in DentscherPortland-cement-Fabrikanten" 
het herhaaldelijk tot hem gerichte verzoek om invoering van 
de zoogenaamde kookproef tot het vaststellen der vorm
houdendheid als te verregaand en te streng heeft afgewezen, 
kan deze proef voor het STKIN'S Portland cement zonder 
eenig bezwaar worden toegestaan en is er zelfs niets tegen 
haar nog in zoover te verscherpen, dat de proef onmiddellijk 
na het binden mag worden aangevangen, in plaats van eerst 
24 uren later. 

Behalve de bereikte goede eigenschappen van het cement, 
brengt de eenvoudigheid der bereiding eene aanmerkelijke 
besparing aan arbeidsloon mede, die uit den aard tier zaak 
van invloed is op den kostenden prys en de verkoopswaarde. 

Bij de tot dusver gevolgde cement-fabrikatie levert de 
grondstof ongeveer 66*/0 gereed materiaal op, terwijl volgens 
de methode van STEIN, met gebruik van hoogovenslakkeu 
als grondstof, ongeveer 8 5 ° / f t wordt bereikt. De oorzaak 
daarvan is, dat de in de slakken voorhanden kalk reeds 
tijdens het hoogoven-proces haar koolzuur heeft afgestaan, 
terwijl dit bij de natnurgrondstoffen geheel tijdens het branden 
van het cement moet plaats hebben. 

Hehalve het groote voordeel aan de hoogere opbrengst 
verbonden, heeft er nog eene belangrijke besparing plaats 
bij het branden van het cement: doordien de grondstof de 
eigenschap heeft van uiterst licht te sinteren, is er slechts 
eene zeer geringe hoeveelheid brandstof noodig. Deze be
draagt ongeveer 1 3 ° ' 0 van het gewicht van het gebrande 

(•) De op een mij toegezonden monster STEIN'S P.-C. door mij 
verrichte proeven gaven de volgende resultaten : Trekoastheid I : 3 
na l - | - 6 dagen 15.85, na 1 -f- 87 dagen 26.65 K G . p. c M . , 
enkel cement na 1 -f- 6 dageu 26.35, na 1 -j- 27 dagen 35.29 
K<i. p. cM a . UruHaMeid I : 3 na 1 -f-6 dagen 117.85, na l-(-27 
dagen 182.80 KG. p. oM* ; enkel cement na 1 -f-6 dagen 210 53, 
na I + 27 dagen 283 77 KG. p. cM-. Restant oo de zeef van 
900 in. p. cM". 5.S2%, op die van 5000 m. p cM 2 . 13 •/„. 

cement, terwnl men anders voor het branden van Portland-
eetuenf in den gewonen schachtoven 25 tot 30 ' / 0 , in den 
vingoven 20 tot 2 2 ° / 0 , in den étage -oven van DIKTSCH 
16 tot 1 8 ° / 0 verbruikt. 

Wanneer men poeder van slakken met poeder van kalk
steen en water dooreen kneedt, krijgt men een zeer weinig 
samenhangende massa: het plastisch bindmiddel ontbreekt; 
het gaat ermede als met nat geworden tras, dat, hoe ook 
door aanraking met water aaneen geklonterd, gemakkelijk 
ttisschen de vingers fijn te wrijven is. 

Om in dit gebrek aan samenhang te voorzien, past de 
heer S ÏKIK — en dit is het onderwerp van een ticeede 

0C(rOox — een allereenvoudigst hulpmiddel toe: een geringe 
toeslag van kalkhydraat (kalkdeeg) en slakkenzand. 

Het aldus verkregen mengsel ondergaat, na in een vorm
machine tot 8teenen te zijn geperst, binnen korten tijd een 
begin van versteening, die het bestand maakt tegen den 
invloed van het weder en zelfs van de vorst. Binnen enkele 
dagen is de vastheid zoo toegenomen, dat de steeuen gereed 
zyn om in den oven te worden gebracht. 

Is dit niet lachwekkend eenvoudig? Terwijl de grondstof 
voor de gewone cement-fabricage evenals de klei voor de 
baksteen-industrie, óf geruimen tijd, of eene aanmerkelpe 
hoeveelheid warmte behoeft om tegen nat, zon en vorst 
beschermd [") te drogen, vervangt men hier het drogings
proces kort en goed door het veisteeningsproces van hydrau 
lischen mortel! 

Dit beteekent. groote besparing van aanleg- en bedrijfskosten 
en opent de mogelijkheid om gedurende de wintermaanden, 
wanneer het verbruik van cement gering is, den tyd hoofd
zakelijk tot het vormen van ruwe steeuen te benuttigen; 
zoodat in het seizoen van het grootste verbruik de geheele 
maalinrichting voor het fabriceereu van gereed cement ter 
beschikking is. (Mot volgt). 

C) Zioals in het vorig No werd in heriunering geöracht, vormen 
sommige Portlaud-cemeut-fabrikanteu winters in 't geheel geen 
steeuen. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

De heer A . E . BKAAT , handelaar in bouwmaterialen te 

Rotterdam, zond mij — met verzoek er in dit blad met 

een paar woorden melding van te maken — eene brochure 

getiteld: „Moet goede tras 7 °/o gloei verlies hebben? Een 

enkel woord over tras aan H.H Ingenieurs, Architecten en 

Bouwkundigen in Nedeiland". 

Het doet mij leed, dat ik van dit geschrift niets goeds 

kan zeggen en ik zou er uit onde vriendschap voor den 

schrijver in het geheel niets van zeggen, zoo ik niet 

vreesde, dat zulke schijuwetenschap aanleiding kon zijn 

tot het verspreiden van dwaalbegrippen en verkeerde 

opvattingen. 

De heer BKAAT — het is mü van ouds bekend — 

verkoopt niet anders dan goed tras er. goed Portland-cement 

en als goed koopman weet hij beide goed aan den man te 

brengen. Mij dacht hij kon daarmede tevreden zijn en zich 

onthouden van proeven op literarisch gebied; dit product 

althans hangt aan elkaar als droog tras, 't zij dan wild 

of echt. 

Ik zou wel eens willen weten wat de heer BKAAT 

verstaat onder chemisch zuiver tras? Mg' dunkt een metaal, 

een fabrieksproduct enz. kan al of niet chemisch zuiver 
z Ün, maar hoe zal men zoo iets kunnen beweren van een 

min of meer verhard vulcaniseh slijk als tras, waarin de 

scheikundigen ouden Jan en jongen Jan bijeen aantreffen ? 

Wie zgn de scheikundige, specialiteiten binnenslands of 

buitenslands. op wie de heer BKAAT zich in dat opzicht kan 

beroepen ? 

Een kind kan begrijpen dat, als men tras met klei, 

moddet, bagger of wat voor ander ontuig ook vermengt, 

bet materiaal er niet beter op wordt, daarvoor zijn wezen

lijk geen proeven noodig — maar de schrijver zal toch 

niet kunnen volhouden, dat daarmede het verschil ttisschen 

echt en wild tras verklaard is? Heeft men in wild tras 

werkelijk de aanwezigheid van ongebrande leem kunnen 

aantoonen ? Zoo ja, dan zon mij de mededeeling daarvan 

ten hoogste interesseeren. 

De heer BKAAT geeft af op de 28-daagsche trekproef 

en durft beweren, dat daarin niet de minste waarborg is 

gelegen voor de verharding na maanden en jaren. Heeft 

hij ooit proeven op langeren tijd met wild tras verricht ? 

Ik wel! Ik heb de uitkomsten daarvan nooit openbaar 

gemaakt, en zal mij voor het oogenblik ook bepalen tot 

de mededeeling, dat de heer BKAAT hiermede eene groote 

onvoorzichtigheid begaat. 

Ik zou met het vragen door kunnen gaan, doch waar 

een beroep wordt gedaan op „ h e t verflauwend geloof in 

de onfeilbaarheid eener chemische (?) proef" zal de onge-

loovige wel te vergeefs blijven vragen. 

Vooralsnog blijf ik bij mijne overtuiging, dat door de 

gloeiproef hoogstens is aan te toonen de herkomst van het 

tras uit bepaalde groeven, doch dat niet alles wat daar 

buiten ligt mag geacht, worden uit den booze te zijn. Des-

gevorderd zal ik dit gaarne door reeds verkregen uit

komsten of nog uit te voeren proeven toelichten. 

v. D. K. 

C O R R E S P O N D E N T ! E. 

Creosoteeren. 
Beverwijk, 22 December 1895. 

Waarde heer VAN DKR KI.OKS ! 

Op gevaar af van vervelend te worden, door over een 

zeltde onderwerp zoo dikwijls het woord te vragen, kan ik 

toch niet nalaten even op de kwestie van gecreosoteerd of 

ongecreosoteerd bruggendek terug te komen, aan u over

latende, of n dit schrijven iu een volgend nummer van het 

Weekblad wilt opnemen, of niet. 

Ik begrijp niet, hoe u uit mijn schrijven kunt afleiden, 

dat ik onbekend ben met de uitwerking van goed creosoteeren 

op de duurzaamheid van hout. 

Ik beaam dit ten volle, doch bij bruggedek heb ik dit 

niet noodig; wel echter wanneer het creosoteeren het af

slijten van het hout tegenging. {') 

Doch aangenomen nog, dat dit in zekere mate wel het 

geval was, dan zal dit toch niet ruim 50 " / 0 verschil 

maken, wat de prijs van het creosoteeren wel doet, (*) 

daargelaten nog dat het werkelijk goed gecreosoteerde ge

deelte van de plank, ui. het bnitenhuidje, er spoedig afge

reden is. (:!) 
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Veel gecreosoteerd hont heb ik reeds verwerkt, waarbjj 

óf ik zelf óf een mijner collega's tydens de bereiding: toe

zicht daai'op had gehouden. Dezen zomer nog, heb ik met 

uw werk Onze Bouwmaterialen in de hand, en met de 

verschillende nummers van dit Weekblad, waarin over het 

creosoteeren wordt gesproken, nevens my, een schema op

gemaakt, hoe het toezicht by de bewerking in de creoso-

teerfabriek timet uitgeoefend worden, (') en toch durf ik 

onbeschroomd aau it om het adres te vragen, van de 

fabriek, waar ik verzekerd kan zyn, dat de directie van 

den aannemer van een of ander bestek de bereiding aan

genomen hebbende, het hout niet eerder de fabriek zal 

doen verlaten, dan wanneer werkelijk in ieder stuk de 

volgens bestek voorgeschreven hoeveelheid zal ingedrongen 

zijn. (») 

„Voor goed creosoteeren moet / ' 18.— per M*. gerekend 

„worden", schrijft u; dit vind ik heel goed, maar hoe 

dikwyls zal dit door aannemers aan den fabrikant uitbe

taald worden. (8) 

En toch wordt het gecreosoteerd, en toch wordt door 

den fabrikant een attest daarbij afgegeven, vermeldende 

dat de voorgeschreven hoeveelheid in het hont is inge

drongen, terwijl er wellicht niet meer dan / 13.— per 

M 3 . voor wordt betaald. (') 

Degene, die by eeu dergelijke bereiding toezicht moet 

honden, wordt toch om den tuin geleid, of behoeft dit niet 

gedaan te worden, als hij blijken geeft, niet op de hoogte 

van de zaak te zijn. (8) 

Neen, met eene raadgeving, om iepenhouten strooken te 

gebruiken voor bruggedek, kan ik mij veel beter vereenigen. 

UEd. Dw. Dienaar, 

J. F . HELMERS. 

(l) Niemand zal beweren, dat creosoteeren den weerstand 

tegen afsplinteren verhoogt, maar dit doet teeren evenmin 

en toch teert men algemeen de rijvoeringen. Daarom zou 

het vooral op minder druk bereden bruggen, waar de 

weerstand tegen bederf wel degelijk in aanmerking komt, 

ook wel degelyk overweging kunnen verdienen het hout te 

creosoteeren. 

(-) Dezen gedachtengang begrijp ik niet; goed creoso

teeren kost f 18.— per M*.; de pry's van vuren schrooten 

op f 28.— per M. stellende, dan kost gecreosoteerd vuren

hout f 44. — dat is vermoedelijk ongeveer even zooveel 

als onbereid grenen, dat veel minder duurzaam is dan ge

creosoteerd vuren. Ik ben niet best op de hoogte van de 

juiste prijzen van het hont, maar zie niet in waar hier de 

50 verschil is. Bedoelt de heer H., het geval van 

gecreosoteerd grenen? Dan zal het van de drukte van het 

verkeer afhangen of de grootere weerstand tegen bederf 

tegen de f 18.— meer opweegt. Dat zou uit de pracfyk 

moeten blijken. 

(3 By goed gecreosoteerd hont is er geen sprake van 

een buitenhuidje, dat eraf gereden kan worden. De planken 

zullen grootendeels door en door gecreosoteerd zyn, hoewel 

dit ook weer geen eisch is die op deu duur volgehouden 

kan worden. 

(') Als de heer H. weer eens toezicht liondt, dan kan 

li 11 er zich toe bepalen myne A. V. blz. 5 § 10 te volgen; 

hij lette in het geval van planken niet enkel op de hoe

veelheid ingeperste olie (die bij enkel planken altyd veel 

meer dan 200 I,, p. M*. bedragen en gerust op 400 L. gesteld 

worden kan), maar vooral ook op den druk van 10 atraosfeeren, 

4 uren achtereen volgehouden. 

(5) Het is nu eenmaal eene volstrekt verkeerde manier 

van handelen gecreosoteerd hout uit de tweede hand te doen 

leveren. Zoolang de heeren bouwmeesters die niet verkiezen 

te laten varen, hebben zij eenvoudig de gevolgen ervan 

voor lief te nemen. Ik houd mij overtuigd, wanneer men 

eene gecreosoteerde rij voering bestelt b. v. by de firma 

HKNS & Co. te Zwolle, om nu maar eens eene firma te 

noemen, die my in de gelegenheid -heeft gesteld het doen 

en laten in hare fabriek eenige dagen achtereen waar te 

nemen — de leverantie alle reden tot tevredenheid zal 

opleveren. Het opspykeren kan men dan desverkiezende nog 

aanbesteden, als dat zooveel mogelyk op een koopje moet 

geschieden. 

(•) Nimmer. 
(') Volkomen waar, maar wie zyn de voornaamste schuldigen 

in dezen? M. i. de directiën der werken. 
(8) De man, die toezicht houden moet, kan zorgen op de 

hoogte te zyn. Ontbreekt het hem aan eigen ervaring, hy 
houde zich eenvoudig aan de hiervoren opgegeven § myner 
A. V. Ik kan daar, op grond van proeven en ondervinding 
aan de fabriek opgedaan, voor instaan. v. n. K. 

Reiinissnnce gipsoriiniiieiitcn. 
C. v. F . te B. Van twee verschillende kanten werd my 

het adres toegezonden van de firma KLKI.TKAMP & KOK, 
Beeldhouwers en modelleurs Dykstraat 131, Rotterdam. 

v. D. K . 

DRAAGBARE GASGLOEILAMP. 

C. SCHINZ heeft octrooi verkregen op eene lamp, waarvan 
de lichtstof (benzine) verdampt door het verhitten van het 
boveneind der kous-huls door middel van een verhittings-
vlaranietje De benzinedamp stroomt door eene fijne opening 
in de huls uit, vermengt zich met lucht, verbrandt in een 
Auer's brander met niet-lichtende vlam en doet het gloei-
lichaam lichten. Prof. GLASBNAPP vond de lichtsterkte van 
het gloeilichaam op 52 Hemellicht en het benzine verbruik 
per tmr op 43.4 gram. Zoodoende kost de uurkaars bij 
een prijs van f 0.60 per K G . benzine ongeveer ° / 1 0 ü cent. 

(Ges. Ingr.) 

INVLOED VAN HET AUER's GASGLOEILICHT 
OP HET GASVERBRUIK. 

In de vergadering der American Western Oas-Assosiation 
te Pittsburg werd de vraag opgeworpen of niet door de 
algemeene invoering der Anerbranders het gasverbruik merk
baar zou kunnen verminderen. Alle gasfabrieks-directenren 
lieten zich echter in dien zin uit, dat het mindere gasver
bruik van de branders op zich zelf meer dan volkomen 
opgeheven wordt door het toenemen in aantal. De lage 
prijs per uur brandens moet in verband met de overige 
voordeelen van dezen brander een groot deel van hen, die 
tot dnsver gewoon waren petroleum te branden, nopen tot 
de gasverlichting over te gaan. Algemeen nam het gas
verbruik zoozeer toe, dat de productie aanzienlijk vergroot 
moest worden om eenigermate in de behoeften te kunnen 
voorzien. (Amer. Gas Light Journal.) 

AANBESTEDINGEN. 
jan rttedingen worden slechts eenmaal in dete rubriek opgenomen. 

MAANDAG 6 J A N U A R I . 
Meppel. 7 uur. De architect P. Janzen, in het café ïumtners, 

ia i!e Qroote Oeverstraat: set «fu-eken van bet oude huis ea hel 
oonicuw bouwen van een duobei woon- en winkelbuis mei magazijn 
eu aan Je Vlaatkade te Meppel, «oor deu heer A. D.itgenius. 

/•urinerend. 1 i uur. De heeren Oebr. Fortuin te Alkmaar, 
ten Imue van den hee- R. de Gro>t, hotel Paradijs : het bouwen 
van een confectiemagazijn te Purmerend aau de Dubbelebuutt. 

Sappeneer (Grnu.) 6.30 uur. De architect E. Schreuder, namens 
den beer T. Vegler, iu het ea(e Dijkhuis: het bouwen van eene 
behuizing op een open terrein aao de Noorderstraat aldaar. 

Ten Boer (G.-ou.) 10 uur. liet gemeentebestuur: de begrioding 
van den Stadsweg, loopende van den Beetsterweg tot den Lellen, 
sterlaan, ter lengte van 3009 meter. 

DINSDAG 7 J A N U A R I . 
Alkmaar. 7 uur. Het bouwen van twee pakhuizen met eene 

•bovenwot.iog aan de Laat. 
Deventer, 11 uur. tiet gemeentebestuur: het vergrooten van 

school I aan de Oosteratraat met 6 srthoollukalen en eene binnen-
speelplaats. 

bloes. 2.30 uur. Het burgerlijk armbestuur, in zijnen vergader
kamer : het inrichten vau eene ziekenzaal met keukentje en eenige 
daartoe behoorende werken iu bet weeshui» aldaar. 

Nieuwer-Amstel. 12 uur. Het gemeentebestuur: het ophoogen, 
rioleeren en bestritten van gedeelten der Verlengde Kin ker-Borger 
en Nicolaas Beetsstralen in ueo Stads- en Godshuispolder. 

WOENSDAG 8 JANUARI . 
« o o r (Ov.) 11 uur. De heer J . C. Meijer, iu het caté Bloemeua: 

bet bouwen van 3 woningen, voor rekening van de heeren Gebr. 
Muller aldaar, aanw. 's inorg. Ui uur. 

Hengelo. (Ov.) 8 uur. De architect W. Elzinga, iu bet koffiehuis 
vin den heer J . W. van Wez:l aan den Enschedescben straatweg, 
voor rekening van den heer L. Roelots: het bouwen van een 
woonhuis met toebehooren, op het terrein gelegen aan den 
Euscliedesebeu straatweg aldaar, aanw. 's morg, 9.3U uur. 

DONDERDAG 9 JANUARI . 
Haarlem. 3.15 uur. Het gemeeuiehestuur: het maken vau twee 

bruggen met gemetselde landhoofden eu vleugelmuren en een 
houten, brug over bet Oost-Iudischvaartje, beuevens beschoeiing 
langs een gedeelte van den zuidelijken oever van dit vaartje. 

Harkstede (Gron.) De heer U. Berg te Westerbroek, ten huize 
van 11. Altiug: het bouwen van eene boerenbehuizing aldaar. 

VRIJDAG 10 J A N U A R I . 
Hengelo (Ov.) 3 uur. De architecten van der Goot en Kruis

weg, namens de Gez. Kosters, iu 't cn'.ó van J . VVilmiuk Oz. : 
het bouwen vau 2 woonhuizen onder één dak op een terrein 
gelegen aau de Brugstraat aldaar. 

Zwolle. 5 uur. De architect D. de Herd-r, bij den heer Mulder, 
Thomas a Kempisitraat: hel bouwen van 4 arbeiderswoningen op 
liet einde der Thomas a Kempisstrant aldaar. 

Z A T E R D A G 11 JANUARI. , 
Sucek. 1 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van een ijzeien 

ophaalbrug met bij behoorende werken ovei het Hoogend aldaar. 
Tubburgeu (Ov). 2 uu'. Het geuiectilerje.'tutir: het bouwen 

van eeu schoolgebouw voor vier lokalen met de daarbij benoodigile 
schoolmeubelen, priva'eu, b.trgplaats, terreinafscheidingen enz., op 
eeu vrij teriein, gelegen nabij bet gemeentebuis aan den grindweg 
van Tubbergen naar Almelo. 

DINSDAG 14 J A N U A R I . 
.IIIUre (Friesl.) Nmeus de commissie van Inwendige Zending 

in deu Zuidoosthoek, ten huize van den WelEerw. ZeerGel. heer 
I's. Dijkstra: het bouwen van eeu nieuwe kerk le Hoorcsterzwaag. 

WOENSDAG 15 J A N U A R I . 
Enschede. 2 uur. (Qretnwiobtija). De diteotie der Enschedesche 

bierbrouwerij, in het hotel de Graad: bel bouwen eener bierbrouwerij 
met machinekamer, ketelhuis, kantoren, directeurswoning, paarden
stal, wagenremise enz. en het graven van een reservoir ter opper
vlakte van 1000 M- met verdere werken, op een terrein genaamd 
Nieuwluit in de nabijheid van Enschede. 

l»i» M» i;lil» t l . 16 J A N U A R I . 
Holsward. 11 uur. Ten huize tan den burgemeester P. Peere-

hoom: het afbreken der bestaande en het bonwen van eene nieuwe 
schuur met veestallen o. u. te Pingium, op ue boeienplaats bewoond 

d ° ° r P. N. Bangma. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het maken van eene loods voor projectielen aan 

de Haarlemmertrektaart bij de 1800 roedeu beoosten Hilfweg. 
Laagste C. Lodder Rz. ie Willemstad voor f 24.13i. 

Amsterdam, liet bouwen van eene wachterswoning bij het 
kruitmagazijn iu den V e n j e rpolder. Laagste J . Boverbol te Diemen 
«oor f 7795. 

Uorinchem. Het uithalen der oude en het leveren en inhangen 
van twee nieuwe sluisdeuren io de schutsluis »an het Steenenhoeksch 
Kanaal te Gorinohem. Laagste F. W. Wapperoro te Gorinchem 
voor f 3072. 

tirouiuireil. 1. Het onderhouden van eu bet doen van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der rijks-univer
siteit aldaar gedureude 1896. Laagste S. v. d. Zaair te Leeuwarden 
voor f 10.620; 2- bet ouderbouden van en bet doen van veruieu-
winger, en herstellingen aan de rijkskweekschool voor onderwijzers 
aldaar, gedureude 1896 eu 1897. Laagste K. van der Laan 
aldaar voor f 1728 

(.rottingen. 1. Het diiejaiig enderbnud van de als zeewering 
lieneode voormalige vestingwallen te Delfzijl en van deu ïegis-
treerendeu getijmeter aldaar, behoorende tol de zeewerken iu deze 
provincie. Laagste J . van Buuren te Delfzijl voor f 748; 2. het, 
driejarig onderhoud van de rijkswalerkeeringen bij Ter Apel en 
Bourtauge, beDooreude bij de werken der Hiunen A iu die provincie, 
dienst 1896—1898. Laagste W. Timmerman te Ter Apel voor f485. 

's-Oraveuhuge. Het driejarig onderhóud, aau vangende 1 Jan. 
1896 en eindigende 31 Dee. 1898, van: lo. het rechtsgebouw 
te Groningen. Laagste H. Heüngs le Oroningen voor f 1905; 
de strafgevangenis te Groningen. Laagste T. Y. Jelsma te 
Groningen voor f 4358. 2o. bet huis van bewaring te Leeuwarden. 
Laagste P. F. de Boer »e Leeuwardeu voor f 830 ; de woning 
v nu den adjunct-directeur der slrafgevang-nis te Leeuwarden. 
Laagste J. Bottema te Leeuwarden voor f 333 ; het paleis van 

justitie te Leeuwarden. Laagste A. Ooijman te Leeuwarden voor 
f 3635 ; de strafgevangenis te Sneek. Laagste A. Brouseroa te 
Sneek voor f 638; het rechtsgebouw te Heerenveen Laagste 
A. Bransma Jz. te Heereoveen voor f !620; bet huis van bewa. 
ring te Heereoveen. Laagste K. G. Hartstra te Heerenveen voor 
f 7U8. 3o. bet h is van bewaring te Zwolle. Laagste L. Meijer 
te Zwolle voor i 2184; bet rechtsgebouw te Zwolle. Laagste F. 
H. Noorman te Zwolle voor f 1252; bet rechtsgebouw te Almelo. 
Laaaste 3. H. Krapshuis te Almelo voor f 2*20; het huis van 
bewaring te Almelo. Laagste E . Eshuijs te Almelo voor f 2553 ; 
de stialgevangenis te Deventer. Laagste C. Poterie Jz. te Deventer 
voor f 1420; het kautongerechtsgebouw le Deventer, waarin 
tevens gevestigd zijn de kautoren vau den inspecteur der directe 
belastingen en «ccijuzen, van deu inspecteur van registratie en 
domeinen en van den rijksontvanger. Laagste E v. d. Woerd Jz. 
te Deventer voor f 1664. 4o. het rechtsgebouw te Ass-n. Laagste 
H. Smalleobroek te Assen voor f VI 74; het huis vau bewaring te 
Assen. Laagste E. Ubels le Asseo voor f 169S ; de strafgevaugenis 
te Appingedam. Laagste A. Bleeker te Appingedam voor f 1040; 
het Duis van bewaring te Winschateu. Liags'e G. Hijkens Gzn. 
te Winschoten voor f 2535. 

's-Uravenhage. Het leveren vau kazernemeubelen aliaar. Laagste 
L. Scboonenburg aldaar voor f 1435. 

Hengelo. Het bouwen van een woonhuis voor deo heer J . de 
Boer. Laagste Muller en Beltman aldaar voor f 1684. 

Maastricht. Het bentellen van muren van het militair hospitaal 
aldaar, onder beiieer der genie te Nijmegen. Laagste J . Schenk 
aldaar voor f 2283. 

Middelburg. Het herstellen eu verwisselen van ijzeren deuren 
van de groote schutsluis vau het kanaal door Walcheren te Veere. 
Laagste W. A. Verbruggen te Wdddinxveen voor I 30.800. 

Middelburg. Het ouderhoud vau het ( ost-Indisch huis over 
de jaren 1896, 1897 cn 1898. Laagste P. Krijger en Zoon te 
Middelburg voor f 2794, gegund. 

Nieuw Amsterdam. Hel bouwen vac de brugwachterswoniug 
bij de brug over den mond der hoofdwijk in hel 6e blok van het 
Barger-Westerveen. Het grondwerk is gegund aan G. Mulder 
aldaar voor f 63.70. 

Keukuiu. Het onderhoud der schoolgebouweu met daarbij 
behoorende meubelen eu woningen gedureude 1896. Perc. 1, te 
Oosterbeek. Laagste M. Adema te Oosterbeek voor f 200, geguud ; 
perc. 2, te Renkum Laagste R. E Menasse te Renkum voor 
I' 249, gegund. 

Utrecht. Het maken van grondwerken, het opbreken en leggeu 
van sporen en wissels eu eenijje diverse werken op het station 
Zevenaar. Laagste J . van Herpt te Hcusden voor f 7640. 

Vllssingen. Het herstellen van trappen eu vloeren in militaire 
gebouwen aldaar. Laagste J . Loois aldaar voor f 479' 
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Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

ONZE BOIIWIIATBRIALBN,. 
b e s c h r e v e n d o o r 

« F . J\~. v a n d e i * K . l o e 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PB IJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ gebonden .. 21.50. 

B i : o o i» i; i; 1.1 \ a i : N . 

. . . . l i e t groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver liet steenbakkersbediijt' 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met liet oog op aankomende industrieelen, voor 
wien hij zijn bock even goed heeft geschreven als voot bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten bedenken, indien lien dat wat te uitvoerig voorkon,t cn '.ij liever een meer vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige inoeielijklieden heeft. 

Voor hem die in Indië echter dikwijls ziju eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. , . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Vau der Kloes gemaakt 
heeft op 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 huu handel en bedrijf met deze 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
vau 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 h? 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 waardcering verdient. 

iaarbij .in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 
en geeft liet 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken.) 

. . In do i>e afdeeling wordt liet hout beschreven. Dat over dit belangrijk materiaal 
heel wat tc zoggen valt, is elk bouwkundige bekend, cn velen onzer kunnen geacht worden met 
de eigenschappen der verschillende houtsoorten en het gebruik ervan volkomen op de hoogte 
te s im. De hoer Vau der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordeel en leering uit kan trokken (De Opmerker.) 

. . , Wij duiven 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 Nederlandsen, Advertentieblad). 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het bock van don heer Van der Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke i p bot terrein der bouw
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoon . en Icon bet dus met vrucht 
worden geraadpleegt. Dc uitvoering is wa'iirlijk keurig en doet de firma van der Endt & Zoon 
alle eer aan. Dc prijs is zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Huid-Holland en ' s-Gravenhage.) 

. . . . Is het voor deu jongen ingenieur cn opzichter van bijzonder veel waarde op een 
voor hen bijna onbekend veld tc 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 thoretiscli onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
yoorspellen (De Ingenieur.) 

VOOE 

M O N I E R - W E R K E N 
ie AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N. L A N D R É. 

C e m e n t - I J z e r w e r k e n 
volgens de systemen MONIER, R A B I T Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN, 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, M uren. 

Bescherming tegen brand. 
Itl. m m t l J E K E L D E R S . 

K A N T O O R : 
3e Weteriu (/dwarsstraat 3d, 

W E R K P L A A T S : (95) 
. I A A U P A U bij deu Omval (VVeesperzgde). 

!>. I r Ö L k 4 ZOON. 
.Spiegel-en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - , 

W IT- , KRISTAL-, BROKI en H K L K -

G r I , A SS. 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

GEBOGEN G LAS en DAKPANNKA. 

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 . 

(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

I V . J . W E 1 S S E 1 X O , 

Nieuwendfjk l i l te AMSTERDAM, 

fabriceert g e p t e D U I M S T O K K E N , twee 
en vyf 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 , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L I J N E N , F E I L -
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
I i • c h c l l l l i - l l i n tl en O p i i s , b e l 11 — I l ll l i l . hl i n. 

E Q U E R R E S , PRISMA'S E N 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 l ' l i u / . i \ . (73) 

S . B R U I G O M , Arnhem, 

ie Pertlaed-Cemeet-Fabfie 
i M i l l i o n a söi 

GOUDEN 
(STAATS MEDAILLE te Amöneburg bij Biebrich a. Rijn 

• • GOUDEN MEDAILLE 

DUSSELDORF 1880. 

HOOGSTE ONDER
SCHEIDING IN DEN 
INTERNATIONALEN 

WEDSTRIJD. 
ARNHEM 1879. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikatt, met gar 

Productie-vermogen der Fabriek: 600.000 vaten per jaar. 

•antie voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. (84 

Magazijnhonders in de voornaamste steden. 

I 
OVERKAPPINGEN ^ 

en LOODSEN / < < / 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN, £ KRANEN 

f ^ V L I E R E N , 

^ Draagbaar Spoor. 
T G. TISSOT J R . , 

\ M STKRDAM, Sinnel 11», 

I t O T T K I t D A M , 
tot Haven 118 

A M S T K I t D A M , 
Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordïrjer 

BKR 

JOSSOiX-CEMEiXT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS, 
(88) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 

STOOIH-BOEKDRÜKKERIJ 
TB 

M A A S S L U I S , 

is er geheel op ingericht oin 

alle soorten van D R U K W E R 

K E N met tien 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 

TEEKENINGEN. 

KONNED GROFSMEDERIJ, 
L E I D E IN . 

Machine-, Stoomketel-en 
Constructiefabriek. 

80 H BEP 8 BOUW W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN K O P E R G I E T E R ! ^ 7 ) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A . X l v E I t S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van L l o y d ' * 

en B n i ' e a n V e r i t a s . 

D00RN1KSGHE EN LUIKSCHE KALK. 
TRA S. 

P o r t l n n d - C t n n e n t , 
Engelselie en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

IH. L I N T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ 28 

e« L E K K E R K E R K . 
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

onovertroffen « I - i n » z y n sterk 

bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132. Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. f6) 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERIMRICHTING. 

H . M : \ s i \ k , 

.A. l i • X I I 
levert p a s k l a a r g e k y a n i s e e r d 

(rot - en z w a m v r i j ) (81) 
ItiiMterwcrken, schuttingen. 

I. IHIKI It A K KEN, VLOEREN, 
VLOERRIHREN, enz. m , 

Vierde Jaargang No. 2. Zaterdag 11 Januari 1896. 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBUORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke prils. (76) 

uelnidwerende tusschen vloeren, ondervloeren 
voor houtccuientdaken, brandvrije 

teparatieen en plafonds. 

E X S E L S I O R P L A T E N , 

GEBR VAN DER VlJGH, Amsterdam. 
Fabriek van vuurvaste Ward- en Plafondplaten 

volgens rieuw Systeem. (92) 
Keuig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 

geluidwereud. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds «roo ien 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. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 
(92) GOUDEN MEDAILLE. 

u E 

Alle soorten van 

2IKEI 
6H 

lEIKTIItEI 
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 O H N E 

te Remscheid-Vjeringhausen (Rheinl.) 
Geveatigd in XH'li. (55) 

IH^~ Vraag d e g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 

welke wij U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 

MAX l>IW;si;\. ROTTEII/JAM, 

Maasksde. hoek Corn. Trempstr. 2. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
K Y A N I S E E R E N 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C. Gips C.zoon, 
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 

vos>r liet gebruik en bezinkt ol 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 11 e s t e n gaarne 

verkrijgbaar. 

FABRIEK .,KRAAI JENBURG', 
(70) Hijs wijk (Z . - l t . ) 

is het goedkoopst, eenvoudigst rndiennl middel tegen U I T S L A A N D E , 

V O C H T I O K H U R E N . HEkltOOND met ponden medaille, Gezondheids-Ten-

toonst. Londen 1S84. DetciiKclcii vim muren voor het behangen vervalt Itij 
gebruik van deze VKHF. Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60. /'3.15 en /' «.25, 
b(j J . V A N D E R M E U L E N , 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. L A K R N O E S Pan. te Vlissingen, 

P. K R I J G E R * . Z O O N te Middelburg en B. D E K A M Jz. . 20 Kuü'schstraat. Amsterdam. 

(79j 

J A N H A M E R & Co., 
Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, 

A M S T E I * I> A A I . 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van COMI*LETI 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

I ' : • l>i - i . - l . - - I i n - • « - • • i i n - , . . . 

REFERES HES van reeds uitgevoerde-
ISSTALLATIE'S.van verschillenden aard, 
worden op aanvrage verstrekt. (86> 

i 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 t rnr t*n" in dit blad kosten van 1—5 regels 
gO cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers | 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

A l l o ml verf «Milieu in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden i c r n l U geplaatst in DE A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

DE PORTLAND CEMENT FABRIEK VAN 
ALBRECHT STEIN & Co. T E WETZLAR. 

(Slot) 

Zeer merkwaardig is de oven, waarin de heer STKIN zijn 
cement brandt. Deze vormt zijn derde octrooi. Als men de 
beschrijving van dezen oven voor het eerst leest, haalt 
men onwillekeurig zijn schouders op ( 8 | , doch aanschouwt 
men hein in de werkelijkheid in het volle vuur, dan zegt 
men even onwillekeurig ,,Het ei van COLUMBUS". 

De oven bestaat uit ijzeren ringen, die om het afkoelend 
oppervlak te vergrooten van buiten inet ribben zijn voorzien. 
Deze ringen worden naar behoefte op elkander geplaatst en 
vormen dan te zamen een cylindervonuige ovenschacht, die 
niet van de anders gebruikelijke en meestal noodige vuur
vaste üinnen-bemetse l ing is voorzien. Tengevolge van het 
groote afkoelende oppervlak en de snelle luchtwisseling, die 
in de voren tusschen de ribben plaats grijpt, wordt het 
ijzer volkomen tegen het anders onvermijdelijke verbranden 
gevrijwaard. 

Het is een bekend gebrek bij alle ovenstelsels, dat 
vooral bij het branden tot sinterens toe van Portland-
cement, de lading aan de vuurvaste voering van den oven 
aanbakt, waardoor kostbare en hocgst lastige storingen in 
bet bedrijf* in het aanzijn worden geroepen. Zoodra uamelijk 
dit geval zich voordoet, is de regelmatige gang van den 
oven verbroken en kan de lading eerst weder nazakken, 
als de vastgebakken cementmassa door middel van zware 
stangen van den ovenwand is losgestooten. Dat dit werk, 
daargelaten de kostbare storingen in het bedrijf, met groote 
moeielijkheden en gevaren voor de arbeiders, die het moeten 
11 nichten, gepaard gaat. is een bekend feit. De verwon-
dingen, die aan zulke werkzaamheden verbonden zijn, spelen 
dan ook eene groote rol in de statistiek der ongelukken in 
fabrieken. 

Rij de ijzeren ovens zonder vuurvaste voering heeft het 
bedrijf een volkomen regelmatig verloop, zonder eenige 
stoornis. Aanbakken van het te sinteren materiaal is uit 

(*) In de vergadering van den „Verein Deutscher Cement Fa
brikanten" VBU 27 Februari j.l . liet zich de Uerlijnsclie Hooglecraar 
: : i I.NSC i i i L D zirh als volgt over dezen oven uit. „Ik kan mij niet 
"ooiatollen, dut de wetten dei wariiifcgeleic'iug hier plotseling op 
geheven zouden zijn, en dat de verandering van een giftijzeren 
wand, een goeden warmtegeleider, lij eene temperatuur van JSÜO* 
"'ui den binnenkant, hier niet zal plaats vinden, en het geheel 
blijvend stabiel genoeg zal zijn, als werkelijk atafgebroken bedrijl 
P-aats heeft. Een zaak is echter wel niet voor tegenspraak vat
baar: ijy model is op zich zelf met zijne vcrwaituiugsriubeu een 
voortreffelijk warmte afgevende kamttkachel, die roodgloeiend moet 
•orden, als er biunen cement gebrand wordt". 

den aard der zaak uitgesloten, de gelieele lading kan langs 
den gladden ijzeren ovenwand ongehinderd afglijden; de 
gezamenlijke, inhoud van den oven zakt dienovereenkomstig 
met de grootste regelmatigheid, naar gelang van onder liet 
gereede gebrande product wordt weggehaald. Van boven 
wordt hij onder gepast laagsgewijs uitspreiden van de te 
branden of te sinteren grondstof en van brandstof (hier 
steenkool of coke, doch turf of hout kan evengoed) weder 

aangewild. Het bakpioces is dus in 
werkelijkheid en niet enkel in naam 
onafgebroken. 

De volkomen regelmatige gang van 
het werk draagt er werkelijk toe by, 
om het brandstofverbruik zoo gering te 
doen zijn als met geen der tot dusver 
bekende ovenstelsels ook zelfs bij bena
dering het geval is; die regelmatige 
gang maakt, in verband niet de ge
makkelijke behandeling van den oven, 
ook dat er naar verhouding weinig werk
krachten voor het bedrijf gevorderd 
worden, terwijl er geene bijzondere ge
oefendheid en ondervinding toe vereischt 
worden en dit bij eenige betrouwbaar
heid in weinige dagen kan worden 
aangeleerd. 

Hij de zekerheid en de goedkoopheid 
van het bedrijf komt n o g de buitengewone 
goedkoopheid op hel punt van aanleg en 
onderhoudskosten. De aanleg kost name
lijk bij gelijk aibeidsvermogen ongeveer 
het tiende deel van een étage -oven van 
D I K T S C H en ongeveer het vijftiende deel 
van een ringoven, terwijl de kosten van 
onderhoud, die bij alle andere ovenstelsels 
door telkens terugkeerende herstellingen 
en vernieuwingen van het vnnrvaste 
metselwerk zeer belangrijk zijn, hier 
bijna in het geheel niet in aanmerking 
komen, daar het vervangen der oven-
ringen niet anders dan in de eigenlijke 
zone van den brand en daar o o k zelfs niet 
binnen een te overzien tijdperk zal noodig 

worden (•); in elk geval zal dit vervangen met geringe 
kosten in korten tijd uit te voeren zijn. 

In bovenstaande afbeelding is de oven op ' / ,„„ der ware 

(•) lk zag aan de fabriek te YVeSzlas een oven, die nu vier 
jsren achtereen, zes etmalen per wetk achtereen in afgebroken 
bedrijl' is geweest (Zondags ligt, de geheele fabriek een etmaal stil), 
zonder nog een spoor van slijting of verval te vertooi.ru. 

file://M:/si/k
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grootte voorgesteld; de ringen hebben 2.00 tot 2.40 M. 
biiineniniddellijn bij 0.50 M. hoogte en 3 cM. wanddikte; 
de ribben steken 10 cM. buiten den buiten omtrek uit, 
hebben 12 ïuM. dikte en staan aan den buitenkant ongeveer 
7 c l l . van elkaar af; bij de grootste ovens worden 18 ringen, 
ter gezamenlijke hoogte dus van 9 II.. op elkaar geplaatst, 
bij de kleinere 14 tot eene gezamenlijke hoogte van 7 M. 
Op 'leri bovensten ring is een uit 4 niMs. plaatijzer aaneen-
geklonken, kegelvormige kap aangebracht, waarin een vier
tal met deksels afgesloten openingen om er grondstof en 
brandstof in te werpen. Op den kap is een schoorsteen ge
plaatst van ongeveer gelijke hoogte als de oven, van 0.80 
tot 1 M. middellijn, naar gelang van de wijdte van den oven. 

De oven rust op vier gemetselde hoekpenanten, die on
geveer ter halver hoogte twee aan twee door metselwerk tot één 
geheel vereenigd zijn; tot fondament dient een doorgaand 
blok beton. Een drietal op ongeveer 0.70 M. boven den 
grond ingemetselde ijzeren balken (oude rails b.v. dient tot 
dracht voor een ttjdely'k tooster van losse ijzeren staven, 
om deu oven aan te maken en in gang te brengen. Door 
L ijzers op de hoeken, onderling door de noodige ankers en 
trek stangen verbonden, wordt de vaste stand van het metsel
werk verzekerd. De ringen liggen door hun eigengewicht 
vast en dicht op elkander, zoodat er geen spleten worden 
gevormd, die schadelijke lucht van terzijde zouden kunnen 
aanvoeren, docli zijn ten overvloede nog met behulp van 
bandijzer of ijzertouw niet elkaar verbonden. 

Een oven van het grootste model kost in aanleg niet 
meer dan ƒ 4200.—, de kleinste slechts / '2700 . - - . Eerst
genoemde levert per etmaal 20000 K G . cement, zoodat met 
drie van deze ovens 150.000 vaten cement per jaar kunnen 
worden geproduceerd. 

Om den oven in bedrijf te brengen, wordt op den tijde-
lyken rooster brandstof (houtspaanders en coke; opgehoopt 
tot een eind ver in den oven en deze aangestoken. Zoodra 
het vuur goed aan is, kan men met. het aanvullen van 
afwisselende lagen vormsteen en coke aanvangen. '1 elkens 
als het vuur zoover is doorgetrokken dat men het van 
boven kan hooren knetteren, worden nieuwe lagen aangestoft. 
Zoo raakt hy allengs bijna tot de volle hoogte gevuld en 
wordt het tyd de roosterstaven eronderuit te halen. De 
lading, die intusschen tot groote klompen aan elkaar ge
sinterd is, zakt dan naar onder, wordt zoover noodig met 
stangen stuk gestooten en komt op de straat neer. Telkens 
by het, wegruimen der neergevallen massa zakt de lading 
na en wordt in het boveneind ruimte verkregen voor nieuwe 
aanvulling, zoodat het bedrijf onafgebroken kan worden 
voortgezet. 

Niet enkel voor het branden van I'ortland-cement, ook 
aan de kalkbranderij is hy dienstbaar te maken. Onze schelp
kalkbranders kunnen er wellicht hun voordeel mede doen. 
E n ook in streken, waar tot dusver bij gebrek aan beter 
de meest onbeholpen oveninrichtingen gebruikelijk zijn, kan 
het oprichten van een oven naar het systeem STEIN aan 
weinig bezwaar onderhevig zijn. In verschillende streken 
van Europa zijn er reeds gebouwd en iu het gebruik proef
houdend gebleken. Ty'dens myn bezoek te Wetzlar in 
November j.1. was de heer STKIM met niet minder dan 
vijftig firma's in besprek. v. n. K . 

EEN EN ANDER OVER BLADTIN. 

(Naar het Uuitsch van R. LÜDRRS te Qörlitz.) 

Tot de metalen, die zeldzaam zyn en in de natuur nooit 
gedegen, maar altyd in verbindingen gevonden worden, 

behoort ook het tin, een sedert overoud bekend byna zil
verwit, zeer zacht, smeedbaar, buigzaam metaal. Hoe belang
rijk dit metaal door zyne goede eigenschappen voor ver
schillende doeleinden in het menschelijke leven is geworden, 
ziet men het best in het veelvuldig gebruik, dat ervan 
gemaakt wordt voor huisraad en tafelgerei, distilleerkolven, 
koelapparaten en buizen, voor ketels, voor stoffenververs en 
labatoria enz. Door slatin onder den zoogenaamden bladtinhamer 
en walsen maakt men het bladtin of stantiiol, dat uit-
gewalst wordt van een dikte van ' / 0 niM. tot l / 1 0 0 mi l . 
toe. Terwyl men vroeger om stanniol te maken liefst den 
stanniolhamer gebruikte, bedient men zich tegenwoordig van 
het stanniolwalswerk en een eigenaardig methode van gieten 
I'e manier vau werken by' het walsen van liet stanniol is 
eenvoudig. Men giet eerst uit zuiver tin platen van l O m M . 
dikte, waarbij de ijzeren gietvormen goed warm moeten zijn, 
om het tin langzaam te doen stollen en fijn van korrel te 
doen worden. In vergelijking met het vroegere slaan is het 
reeds een belangryke besparing van werk, als men het tin 
in breede platen giet, deze onder een walswerk aanmerkelijk 
verdunt en alleen het laatste deel van het werk met den 
hamer verricht, ingeval men zeer dan stanniol van ongeveer 
S/moo dikte verkry'gen wil. 

Tot op roll, dikte kan liet stanniol nog heel goed 
verkregen wordeu door walsen, waarby in het begin maar 
één plant gewalst wordt; later legt men er meer op eikaar, 
met vet of petroleum er tusschen, opdat ze niet aan elkaar 
vast gewalst zouden worden. De hiervoor gebruikte wals-
werken moeten byzonder zuiver gebouwd ' zijn eu van 
onberispelijke walsrollen voorzien zyn, daar iedere, zelfs met 
het bloote oog niet meer zichtbare onregelmatigheid zich 
op het oppervlak van het dunne metaal zou weergeven. 

De voor het maken van stanniol evenzeer aangewende 
methode van gieten berust op dezelfde beginselen als de 
voorheen gebruikte methode voor het, gieten van bladlood. 
Hierby werd een met linnen overtrokken en niet krijt be
streken giettafel aangewend, die een hellend vlak van 
ongeveer 15° vormde benevens een raam, waarvan de giet
tafel om zoo te zeggen de bodem uitmaakte. In het raam 
werd gesmolten lood gegoten, wat in eene dunne laag op 
de giettafel uitgespreid kwam te liggen, doordien men liet 
raam snel van het boven naar het ondereind van de tafel 
voortbewoog. 

Veel meer volmaakt praktisch is de volgende methode, 
waarby het ruwe tin eerst volkomen gereinigd eu dan in 
een knip gegoten wordt, die voortdurend verwarmd moet 
worden om het tin vloeibaar te houden. Aan den eenen kant 
van dezen kuip bevindt zich een cylinder, die met op een 
byzondere wijze toebereid doek bekleed is. Onder dit doek 
is een horizontaal liggende vorm aangebracht, waarin het 
gesmolten tin uitgegoten wordt. Hierover laat men den 
cylinder, die zich juist boven deu vorm bevindt en het 
oppi rvlak van het tin aanraakt, eene omwenteling maken, 
waardoor het tin nu eens in een dunne, dan weder in een 
dikkere laag aan het linnen blyf't kleven. Na dit omwentelen 
schuitt men den gietvorm terug, laat den cylinder langzaam 
omdraaien, trekt daarby' het stanniolblad aan een eind van 
het linnen van den cylinder at en spreidt het op een 
tafel uit. 

O deze wy'ze is men in staat in 10 werkuren 500 — 600 
van zulke bladen te vervaardigen. Wat nu het gebruik van 
het op allerlei gebied zeer practisch gebleken stanniol betreft, 
dit is zoo uitgebreid, dat de productie nauwelijks voldoet 
aan de navraag. Het nut van deze fijne blaadjes, vooral 
als materiaal om in te pakken, te bekleeden of te voeren, 
gaat veel verder dan men zich dit gewoonlijk voorstelt. 

[Wieck's Oew. Ztg.) 
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Spaauseh id. 
Bladen en staven 
Waterpijpen . 
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South Wales stoomkolen l e k w . 
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1000 stuks. 

Sehotsehe 
South Wales . 
Kiezel . . . . 
V E R F S T O F E E N p. 100 K G 
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Id. aan stukken 
Menie zuiver . 
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16.77 14.87 14.89 14.29 14.29 14.29 14.29 
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14.00 
13.41 
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I 2,24 
II .'.i:> 

7.20 

II'.79 
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12 83 
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11.08 
12.24 
12.83 



12 A R C H I T E C T U R A . 11 Januari 1896. 11 Jannari 1896. A R C H I T E C T U R A . 13 

ALGEMEENE VEREISCHTEN VAN ZAGEN 
EN GEREEDSCHAPPEN. 

(Naar het „Geïllustreerde Handboek over Zagen en Gereedschap 
voor de Houtindustrie" van I). DOMINICÜS JR., firma 

„ J . D. DOMINICUÖ c t ZONK.N, Remscheider Zagen-
en Gereedschapfabriek" te Remscheid- Viering-

hausen, Rheinland. 

a. Z a g e n . 

Men weet reods van oudsher, dat het voor de zaag, 
een der gewichtigste gereedschappen, dat vooral in alle 
takken der houtindustrie in de grootste verscheidenheid van 
vormen voorkomt, niet voldoende is, dat zy uit het beste mate
riaal vervaardigd en volmaakt goed afgewerkt is. De zaag, die 
zich in de hand van den eeneu werkman voortreffelijk voor
doet, kan in die van den andere van geringer allooi schijnen ; 
de wy'ze van omgaan ermede, de voorliefde voor de eene 
of de andere soort, alsmede de vereischten, die aan de zaag 
worden gesteld, wijken zeer van elkaar af: de opvatting, 
die de werkman heeft van de manier, waarop de verschillende 
soorten van zagen het doelmatigst zijn te onderhouden, is 
zeer verschillend. Het hHipgereedschap, waarvan men zich 
daartoe bedient, is dikwijls onpractisch, onvoldoende en van 
geringe qualiteit.. 

De verschillende houtsoorten eischen, in verband met 
hare verschillende bestemming en zoo ook het verschillend 
gebruik, dat er in verschillende landstreken van de zagen 
gemaakt wordt, andere zagen, van elkander afwijkend in 
grootte en vorm, in breedte en dikte, in uittanding en 
monteering. Dikwijls vindt men zagen ingevoerd, waarvan 
het recht van bestaan alleen gegrond is op oude gewoonte 
om met dien vorm te werken. 

De snelle en belangrijke vooruitgang, dien de laatste 
tientallen van jaren op het gebied van de techniek der 
hoiitbew-rking hebben gebracht, heeft in wijden kring heldere 
begrippen doen verspreiden omtrent hetgeen met de meest 
gebruikelijke soorten van zagen kan worden verricht, en 
ook in deze richting nuttig gewerkt. 

De van de meest, verschillende kanten voorgestelde 
nieuwigheden zyn op liet punt van doelmatigheid beproefd 
en hebben dikwijls het oude verdrongen. 

Afgezien van welke gedaante of soort een zaagblad 
overigens is, moet het zoowel in nieuwen staat als in het 
gebruik aan de volgende vereischten voldoen, zal het den 
naam van goed verdienen: 

1. Het zaagblad moet uit het beste taai-harde, meest tot 
snijden geschikte materiaal zyn vervaardigd; ongansche s teeën 
mogen er evenmin in voorkomen als hardere of zachtere plek
ken. Daarom zyn dus Bessemer- of ander gewoon smeltstaal. 
alsnie.ie puddelstaal —- hoewel deze staalsoorten zoowel als 
yzer uithoofde harer goedkoopheid veelvuldig tot sny'dgereed-
schap worden verwerkt — te verwerpen, daar zy door de berei
ding op groote schaal niet de gevorderde volmaakt gelijkmatige 
hardheid en samenstelling vertoont en ook de duurzame 
snydvaardigheid missen, die aan het kroezengietstaal eigen is. 

2. In de dikte moet het blad op alle punten de gepaste 
doorsnede bezitten, by overlangs gewalste zagen van de 
tanden naar den rug, by cirkelzagen van de tanden naar 
de as heen, 'tzy dat de dikte overal dezelfde is, 'tzjj dat zy 
in de eene of andere richting toe- of afneemt. Ongelijke 
doorsneden, zooals zy vroeger by het gesmede geraffineerde 
staal niet te vermijden waren, zyn een nadeel, die de 
voordeelen van een overigens bruikbaar materiaal te niet doet. 

3. De snede of tandlijn der zaag moet eeu volmaakt 
regel matigen vorm hebben, hetzij recht of gebogen. Onre
gelmatige krommen by eene gebogen tandpnutenlyn. of voor 

of achteruit staande tanden by eene rechte tandpuntenlyn-
mogen by een goed zaagblad niet voorkomen. 

4. Het blad moet goed en gelijkmatig gehard en goed 
gericht en gespannen (stijf) zyn; alle punten op het plat 
van het blad moeten in een plat vlak gelegen zyn. 

Hoe dunner overigens een blad is, dat de met zjjne 
bestemming overeenkomende sterkte en spanning bezit, des 
te lichter en met te grooter snelheid, met te geringer ver
lies aan materiaal en kracht werkt men ermede. Minder 
vaardige werklieden hebben een dikker en minder hard 
zaagblad noodig dan meer geoefende. 

Hoewel men voor de verschillende doeleinden, waartoe 
eene zaag wordt gebruikt, onderscheiden graden van hard
heid gepast heeft gevonden, vooral in verband met den 
aard van het. te zagen materiaal, hout, metaal, been, ivoor, 
suiker enz. en de houtzagen niet zoo hard behoeven te zyn 
als die voor het snyden van hart staal en andere harde 
materialen, kan men in het algemeen toch zeggen, dat eene 
zaag zoolang niet te hard is, als zy zich nog laat „ z e t t e n " 
zonder te breken, want een harder blad (dat echter niet 
brooshard raag zyn) zal langer zyn zetting en scherpte be
houden en gemakkelijker in het werk zyn dan een zach ter. 

5. Het blad moet goed en gelijkmatig geslepen zyn en 
het is niet te ontkennen, dat fijnere polysting reeds daarom 
voordeelig is, dat een glad oppervlak in het werk minder 
wrijving en krachtsverbruik veroorzaakt en ook niet zoo 
licht roest. De slijprichting moet met de richting van de 
tandlijn overeenkomen. 

6 De gedaante en grootte van de tanden der zaag moet 
geregeld worden naar hare bestemming — langs- of dwars-, 
hart- of zacht hout — de tanden moeten onderling tot in 
al de onderdeelen gelijk van vorm en grootte zyn, niet 
enkel aan de punt, maar ook tot in den voet van den tand. 
De kantlijnen der tand moeten bij al de tanden gelijke hoeken 
maken met de ly'11, die door de punten gaat. 

De door het gebruik ontstane vorm der tanden en tand-
puntenlynen is meestal in tegenspraak met de voorschriften 
onder 6 en 3 gegeven; dit geeft aanleiding tot vele klachten. 

Tanden, die in verhouding tot de overige afmetingen der 
zaag te groot of te klein zyn, maken haar geringer van 
waarde 

7. Aan het naar beide zijden zuiver gelijkmatig zetten 
der tanden (minder wijd voor hard, wijder voor zacht hout) 
is de grootste waarde te hechten, evenzoo aan het scherpen. 

Een overigens nog zoo goed zaagblad zal nooit den 
hoogsten graad van bruikbaarheid bereiken, als de besteller 
of bezitter van het, blad uit onkunde of oppervlakkigheid de 
punten 6 en 7 veronachtzaamt. 

Vele zagen zyn aan de tandzijde dikker dan aan de 
rugzijde of aan de as en hebben daardoor weinig of geen 
zetten der tanden noodig. Elk goed zaagblad behoort in den 
rug dunner te zijn. 

8. Het zuiver, zorgvuldig monteeren is by alle soorten 
van zagen, 't zy voor hand- of machinaal bedrijf een punt 
van de grootste waarde, dat van merkbaren invloed op de 
hoeveelheid werk is, dat ermede verricht kan worden. 

9. Een zaagblad dient met zorg behandeld te worden 
en de bezitter ervan dient verstand te hebben van het 
behandelen en onderhouden ervan. 

b. A n d e r e g e r e e d s c h a p p e n . 

De eischen, aan snydgereedschappen en aan gereedschap 
in het algemeen te stellen, komen in hoofdzaak met de 
hiervoren voor zagen opgegevene overeen. 

Voor gereedschappen voor het bewerken van yzer, staal 
en andere harde materialen is natuurlijk een zoo mogelijk 
nog voortreffelijker materiaal te verlangen dan voor die tot 
houtbewerking. 

Vijlen, in het bijzonder alle soorten van zaagvylen, moeten 
beUlve een gepasten en zuiver afgewerkten vorm, een 
hoogen graad van hardheid bezitten en een bekapping, die 
noih te steil noch te schuin staat en die bovendien naar 
-elang van de bestemming der vyl grover of fijner moet zijn. 

Raspen, voor hout worden doorgaans uit minder goed 
materiaal vervaardigd, daar zij niet aan zoo hooge eischen 
te beantwoorden hebben als vijlen en zagen. 

Voor schaafbijtels, steek- en hakbeitels, trekmessen, boren, 
stempels, bijlen, passers en andere in de houtindustrie ge
bruikelijke gereedschappen zijn de voorwaarden, die voor de 
qualiteit van goed zyn te stellen, in het algemeen dezelfde 

a ls voor de zagen. Goed snydend materiaal, zorgvuldiae en 
zaakkundige bewerking, goede doelmatige harding, zuivere, 
voor het doel passende vormen en afmetingen, voldoende 
sterkte zijn in elk geval te eischen. Bij op de snede ver
staalde gereedschappen moet de weinaad tusschen het staal 
en het yzer met het bloote oog niet anders zichtbaar zyn 
dan alleen door het verschil in kleur tusschen de beide 
materialen op het gepolijste of blanke oppervlak. 

Harsten en sprongen zyn, al doen zy ook in enkele 
gevallen geen afbreuk aan de deugdelijkheid en bruikbaar
heid van het gereedschap, toch in elk geval als gebreken 
te beschouwen. 

Wanneer het gereedschap aan de hierboven gestelde 
vereischten voldoet, is het betrekkelijk onverschillig van waar 
en van wien het afkomstig is. Alle voortbrengende landen 
leveren betere en minder goede, waar en er bestaat geene 
enkele reden om aan een of ander land de voorkeur te 
schenken boven andere. Dwaasheid is het eenvoudig b.v. 
alles voortreffelijk te vinden wat uit Engeland of wat uit 
Amerika wordt ingevoerd. In verband hiermede is het niet 
onaardig kennis te nemen van een pennestrijd, die eenigen 
tijd geleden in een Engelsch vakblad „The Ironmonger" 
onder het opschrift „ E n g e l s c h e tegenover Amerikaansche 
vijlen en raspen" door eenige belanghebbenden werd gevoerd. 

Een Amerikaan, vertegenwoordiger van de vylenfabriek 
JOHM. GKOHQK & SONS werpt b.v. den Engelschen hunne 
onvoldoende toestellen voor machinale bewerking voor de 
voeten. Daartegen schijnt de Engelschman niet veel in te 
kunnen brengen, want ook volgens het getuigenis in een 
reisbericht van de Neder-Oostenryksche Handels- en be-
drijfskamer kan men in dit opzicht noch in Sheffield, noch 
in Oostenrijk de vergelijking doorstaan met Remscheid, 
Solingen eu Lüdeuscheid in Westfalen. 

De Engelschen verwijten op hunne beurt den Amerikanen, 
dat zij veelal het allerslechtste staal voor de vijlenfabrikatie 
aanwenden, dat anders nergens voor te gebruiken is; en 
dat zij, zeer in het groot werkende, niet altyd de zorg aan 
het werk besteden, zonder welke een goede qualiteit niet 
te verkrijgen is. 

De redactie van het blad merkt op hare beurt terecht 
op, dat het niet aangaat aan de fabrikaten uit een of ander 
land in het, algemeen den voorrang toe te kennen boven 
andere, daar er overal lirma's zijn, die enkel op een goed
koopje werken, meenende daardoor de beste zaken te doen, 
evenals er overal ook nog huizen bestaan, die niet tegen 
den laagsten pry's kunnen leveren, omdat zy van het beginsel 
uitgaan van enkel eerste qualiteit materiaal met de 
''"•st mogelyke zorg te verwerken, om zoodoende enkel 
waren van de hoogste orde van de hand te zetten. Deze 

'sten gaan nit van de stelling, dat eerlijk het langst 
duurt, al mag ook degene, die tegen den laagsten pry's 
aanbiedt, voor het oogenblik bij den kooper in eeu goed 
blaadje staan, vooral als hij de kunst verstaat zyne waar 
'ils eerste qualiteit aan den man te brengen. Het valt niet 

loochenen, dat staal van een en dezelfde qualiteit aan 

alle zagenfabrikanten tamelijk evenveel kost, dat hetzelfde 
geldt voor de be.rekkelijke bewerkingen en dat ten laatste 
ook elke leverancier zyne reis- en onkosten heeft, die voor 
de kleinere neringdoenden, zooals van zelf spreekt, zwaarder 
wegen dan voor degenen, die op uitgebreide schaal produ-
ceeren en zaken doen.. 

Aldus redeneerende, moet men wel tot het besluit komen, 
dat zy', die tegen buiten verhouding lage pryzen aanbieden, 
óf hunne afnemers 't zy op het punt van materiaal of van 
bewerking bedriegen, of zich zelf en hunne leveranciers 
er laten in loopen, doordien zij ten slotte niet meer aan 
hunne geldelijke verplichtingen kunnen voldoen. 

VRAGEN EN ANTWOORDEN. 

A. B . te '8 H . Welk is het beste systeem kachel ter ver
warming van schoollocalen ? 

Bestaat er ook een door het Rijk aanbevolen of voor
geschreven model of systeem? 

Ik heb dit onderwerp nu acht jaren geleden zeer uit

voerig in de Ambachtsman behandeld (zie de Nos. van 7, 

14, 21 en 2 8 lanuari en 4 Februari 1888 ) en zou op 

dit oogenblik aan het toen gezegde niets weten toe te voegen. 

Voor schoolkachels heb ik een model aanbevolen volgens 

myne aanwyzing door den heer YV I L U K M A X te Dordrecht 

uitgevoerd en met goed succes in de scholen aldaar toege

past. In 1 8 8 3 had genoemde heer ze reeds in 3 8 gemeenten 

geleverd. 

Ryksraodellen zyn my niet bekend. v. D. K . 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden tle.ehU eenmaal in deie rubriek opgenomen. 

MAANDAG 13 J A M ' A K I . 

>s-l ler togeuboscl i , 10 uur. H e t gemeentebestuur: de levering 
iaa materialen voor de gemeente-gasfabriek. 

Ter Neuzen. 10.30 uur. Hel gemeentebestuur: Het. onderhoud 
van en liet doeu van herstellingen en verfwerkeo nun de gebouwen 
en andere gemeente-eigendommen in de kom der gemeente en 
te Sluiskil, gedurende 1890, in 7 perceelen. 

1IINSÜAU 14 JAN IIA 
Groningen. \i uur. Het proviucia»! bestuur: het maken en 

herstellen van werken tit voorzieuiiig v«u wegen en jaagpaden 
langs kanaleu legen afslag en afschuiviiiï, 111 i! perceeleu. 

WOENSDAG 15 J A N U A R I . 

Henge lo (Ov.) 10 uur. Do architecten van der Goot. en Kruisweg, 
namens den beer Otlo Stork in 't café De Keurs: het bouwen 
van twee dubbele heerenliuizeii en eene tuinmanswoning al.es op 
een terrein gelegen aan de Drienerstraat alJuar, Bauw. '«morg. 10 uur. 

Stadskanaal. 4 uur. De heer E . Warriuir», namens uiej. de 
wed. Abbriug, in het logement van J , Linzel: liet itmoveeteu vau 
een oude cn het bouwen van een nieuwe Grossiers behuizing, 
ouder bijleveriug van al bet daartoe beuoodigde, aiuw. vau 10 
tot 12 uur 's morg. 

VRIJDAU 17 J A N U A H I . 
's-G ravenhuge. 1 uur. Het ministerie vau waterstaat, baudel 

en nijverheid 1 bet onderhoud van het post- eu telegraafgebouw 
te Almelo, van 1 April 1890 toten met 31 Deo. 1898. begr. f 800. 

's-Gravenhage. 1 uur. tiet ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: hel onderhoud van het lijkspostgebouw te Alkmaar, 
vau 1 April 1896 tot en met 81 Maart 1899, begr. f 850. 

's-Gravenhage. 1 uur. Hel ministerie van waterstaat, handel 
eu nijverheid: het onderhoud vau het post- en telegraafgebouw 
te Zwolle, van 1 April 1896 tot en met 31 Dec. I89S, oegr. f 1490. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het onderhouden van het post- en telegraafgebouw 
te Kampen, van 1 April 1896 tot en mei 31 Dec. 1898, begr. f 985. 

's-Graveuhage. ' uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid 1 het onderhoud van het post- eu telegraafgebouw 
te Edam, van 1 April 1896 tot en met 31 Maurt 1899, begr. f 7 9 0 . 
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' ó -ürav i -niiage. 1 uur. LL ministerie vau waterstaat, liaadei 
en nijverheid: het onderhoud vau bet post- eu eïegraaipeócuw 
te Does&urgb, vau 1 April IS9G tot cn met 3. Dec 1888, begr. f570. 

Groningen. 12 uur. Het ministerie van binneslaa fsshe 'aken, 
a«iu net geoouw van net ; rcv. Bestuur: te', oaaerhou^ea vau hei 
rijks-arcbiefgebouw aldanr van den dag der goedkeuring van de 
aanbesteding tot en met 31 Dec. 1897, brgr. I 610. 

l l e n t ' e l » . 8 uur. De architect W. Klzinga, namens mej. de 
wed. E. Scholten, in het koffiehuis van F. Fulkmau aldaar: het 
bouwen van twee woonhuizen, op een terrein, gelrgeu aan den 
le Weemeuuwarsweg aldaar, anuw. 's morg. 9.30 uur. 

kUJHSDAU 21 JANUARI . 

Oordrecbl. De beer S. M. Hugo vau Gijn in bet koffiehuis 
Het wapen van 'Zuid-Beierland: bet herbouwen van een bouw-
mauswuuing MI aauex graanschuur genaamd „Trompenburg" op 
het terrein gelegen ouder de gemeente, met afzonderlijk staand 
varkenshok, alsmede de daartoe benoodigde materialen (uitgenomen 
bet rietdekketswerk). 

'8-Heer Abtskurke (Zeel.) De heer J. Bostelaar: bet afbreken 
der schuur met annexe, vroeger bewoond door de wed. Rijk te 
Driewegeu, en bet. weder opbouwen met pannen dak te 's-Heer 
Abtskeike. bilj. inzenden voor of op 20 dezer bij Ho-tclnar voorn. 

Utrecht. '2 uur. De maatschappij tot exploitatie van staats-
spoorwegen, aan bel. centrualDurrau der maatschappij iu bet Moreelse 
park, lies'ek uo. 702 : bet maken van eene wachterswouiug 
(wachtpost no. 60) met bijbehooreude werken ten behoeve van 
den spoorweg Leeuwarden—Giuningen, begr. I 2560. 

WOENSDAtt 22 JANUARI . 

Cortgene (Zeel.) 11.30 uur. Het bestuur van den Starispolder, 
ten gi'.meeuteliuize i het verboogen en verzwateu vau den zeedijk 
van genoemden polder, aauw. 's morg. 10 uur, samenkomst aan 
bet Havenplein te C'ortjreie 

Hellevoetsluis. 12 uur. Het gemeentebestuur, bestek no. 1 : 
het niukeu van deu watertoren, het machinegebouw, de woning 
voor den machinist eu magazijn, de filters, bet verz«melkanaul 
en de verdere tot bel Pompstation beboorende werken ; bestek no. 
2: het leveren vaa gegoteu ijzeren buizen en hulpstukken ; bestek 
no. 3 : bet leggen van de aanvoerbuis naa', en bet buizennet in 
de stad. 

AFLOOP YAH AARBESTEDINGEN. 
Assen. Uet onderbesdss vsa en bet does van herstellingen 

en vernieuwingen aan de gebouwen der rijks hoogere burgerschool 
te Meppe!, gedurende 1896 en 1897. Laagste R. Qeskes te 
Meppel voor f 1061. 

Diepenheim, Het verbouwen der boerderij var. den Huize 
Nijenhuis te Diepenheim tot koetsbuis, stalling en koetsierswoning 
er. bet inrichten v«o het tegenwoordige koetshuis met stalling 
tot boerderij enz. Laagste J . Welmers te üeeselaar voor f 5600. 

's-tiravenbuge Het maken van eeu gebouw met aauhcorigbeden 
voor de te slichten stoomwatermolen u«ii bet Zuiderkanaal nabij 
Keizersveer, bet bouwen van twee duikers, bet voltooien van dc 
uitwateringssluis enz. Laagste L . de Groot te Ueukelum voor 
f 108.000. 

's-tiriivenhage. Het bouwen vau een post- en telegraafkantoor 
met directe rswouiug te Hengelo. Laagste A. Orootbengel te 
Borne voor f IS 762. 

's-Uraveuhuge. Het onderhouden en herstellen van het gebouw 
te 's Hertogenboscb, waarin kantoren der hypotheek en bet kadaster. 
Laagste F. vau Hout te 's Bosch voor f 1635. 

Hooge Zwuluwc. Het bouwen van een woonhuis en calé voor 
rekening van den beer A. de U'aardt te Hooge Zwaluwe. Laagste 
Alb. J. Kaats te Steenbergen voor f 5649. 

Rotterdam. Het bouweu van 96 werkmanswoningen op een 
terrein lusscbeu de Staiiipioen- Steven lioogeudijkstraat. Laagste 
H . W. v. d. Groen aldaar voor f 102.731. 

Weert. Het bouwen van 2 woningen en eene smederij. Laagste 
E. Mertens aldaar voor f 1797.51', gegund. 

Winterswijk. Het afbreken van een woonhuis met scbuur en 
let bouwen van een dubbel woonhuis op bet goed „Jaspers" 
nabij Winterswijk. Laagste D. Jansen te Aalteu voor f 2962. 

Zwolle. 1. Het cuderboud der werken van bet Zwolsche Diep 
in de prov. Overijssel in de jaren 1896 en 1897. laagste W. 
Hulleman te Genemuiden voor I 9647 ; 2. bet onderhoud van bet 
Zwartewater en de daartoe beboorende werken iu de provincie 

verijssel in de jaren 1896 en 1897. Laagste G. van de Klocbt 
te Zwollekerspel voor f 4475. 

A I K V E R T E N T I E N . 

Alle soorten van f 

z l i E I 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in defynste qualtteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D J O M I N I C U S & S O H N E , 

le Remscheid-Vieringhausen (Rhelnl.) 
Gevestigd in 1822. (55, 

N s V Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 

welke wij Ü gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
MAX DRESEN, ROTTERDAM, \ 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

OIEI I IPPIKEI ^ 
m LOODSEN . < < > 

van gegolfd ijzer, 

(90) 

[ R A N E N 

Stoom Jaloüsiën 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. 

LAGE PRIJZEN. (73; 
S. HKUIGOM, Arnhem. 

LIFTEN, 
\^S^ en 

LIEREN, 

^ Draagbaar Spoor 
T. C. TISSOT J R . . 

AMSTERDAM, Singel 17» . j 

a i u i i n i i w i a 
en LUSTEN. 

volgens b e s t a a n d o f op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Scliaverij van 

K. W. ItOGGÈNKAHP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron. ï 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

MAN * 11 E 1 M E li 

Portland-Cementfabriek 
PABKIEK 

IN J& 

U MAHNNEIMER 

Opgericht W W H n K ' ' 

1861. ^APlNHt^ 

I 

FABRIEK 
IN 

iWEISEI.ll, 
b/31aiuz. 

Opgericht 

1804. 
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.OÜO 
vaten. 

HOOFD - V E R T E G E N W O O R D I G E R S 
voor de Z u i d e l i j k e P r o v i n c i ë n : 

Wed. A. Terkuhle & van Swijndregt 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d b ' ij k e Prov inc iën : 

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. 

BOUWKUNDIG TEEKENAAR. DaOHIIIKSCHE EN LUIKSCHE KALK 
Op het Bureau van een Architect 

t e s-Gravenhage, wordt gevraagd, 
om dadelijk in dienst te treden, 

een Opzichter Teekenaar. 
Brieyen franco aan het Bureau van 

dit Wad. 

P . D O L k t Z O O I t . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsen Gerttit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

TRAS. 
P o r t l a n d - C e m e n t , 

Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

»i. mnvx 
R O T T E R D A M , Haringvliet Z Z 28 

en L E K K E R K E R K . 

D E G R O E V E N 
VAN 

J. ME VRIJS 
te Aiidernacli a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

up strengste keur. verder: 
DRUP- of ZWEMSTEEN; LA-

V AG HOTSTEEN, beste en goedkoop
ste S I E R S T E E N voor Tuinen, Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen. Graftomben, enz. 

W IT-, KRISTAL- BROEI en M E L K -

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

GEBOBEN G L A S en DAKPANNEN. 

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 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS 

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 , 
b e s c h r e v e n d o o r 

v a n d e r K l o e 
Leeraar aan <le Polytechnische School te Delft. 

PB IJS: Compleet ingenaaid f IS.—. 
„ gebonden 21.50. 

Kll.N ED 
Machine-, Stoomketel- en 

Constructiefabriek. 
SCHEEPS BOUWWERF 

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 . ( 7 ) 

A . \ K E R . 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met e e i - t i f i o i x a t \ All I A o y d ' s 

en B a r e a n V e r i t a s . 

4. VAN DER E N D U ZOONS 
S T O O M B O E K D R U K K E R I J , 

T E M A A S S L U I S , 

1 8 er geheel op ingericht om alle soorten 
V ™ D R U K W E R K E N met den meesteu 

spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

It E O <» D E E L I X G E X. 
Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkershedrijf 

met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende industrieelen, voor 
wien hij zijn boek even goed heeft geschreven als vooi bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten bedenken, indien hen dat wat te uitvoerig voorkon.t en ,wj liever een meer vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men ecliter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige inoeielijklieden heeft. 

Voor hem die in Indië ecliter 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 •' gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(BOBwfotndig Weskblad). 

Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken houw-, 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 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 liet meest volledige is wat over materialen-
kennis in den laatsten tijd is gezegd. 

De fabricage wordt zeer uitvoerig besproken cn daarbij met talrijke figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave een onmisbare gids Is voor allen, die grondige kennis der materialen wen
schen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 
en geeft het 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken.) 

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 cn hot gebruik ervan volkomen op de hoogte 
te zbn. De heer Van dor 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 Nederlandseh Advertentieblad). 
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De firma G. GRE VE le Utrecht 
heeft de eer le berichten, dal zij 
met de vergrooting barer fabriek 
gereed is en thans wederom aan 
alle aanvragen kan voldoen. 

Evenals vroeger levert zij haar 
uitstekend fabrikaal uitsluitend 
chemisch zuiver af in verzegelde 
en geëtiketteerde vaten. 

Carbolineum „KRIMPEN'' 
der 11 y. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a(d. IJssel, 

onovertroffen wetten** zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132, Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Geluidwerende tusschen vloeren, ondervloeren 
voor boutcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

[9 3; 

E X S E L S I O R P L A T E N , 

GEBR VAN DER VÏJGH, Amsterdam. 
Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 

volgens nieuw Systeem. (92) 
Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 

geluid werend. 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. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 
(92) GOUDEN MEDAILLE. 

itoTTi:i:i»vM, 
Nieuwe Haven 11S 

AMSTKICIM M, 
Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
1)KB 

JOSSODI-CEMEIST, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS, 
(88) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 

LEONARD SLIGCBEB, Monnickendam. 

V 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij is gemakkelijk in het gebruik, 

duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 

verkrygbaar. 

FABRIEK ,,KRAAI JENBURG . 
( 7°) Rijswijk (ï.-H.) 

JAN HAMER & C o . , 
Heerengracht 583, bij de ütrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

AMERIKAANSCHE HOU I buoRMACHINES EN BOREN, 
U i t m u n t e n d fabrikaat en M l l i j k t ' J > r i j s . (76) 

Gesmeed ijzeren 
SPIL- en STEEKTRAPPEN. 

Amer. Inschuifbare Hekken, 

A R C H I T E C T U R E 
Orgaan van het Genootschap Architecture et Amicitia. 

T E C H N I S C H G E D E E H , T E . 

A d v e r t e n t l ë n ia dit blad kosten van 1—6 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaataruiinte. Driemaal plaatsing wordt ilechti tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE* D AGS. 
Uitgeverst 

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 . i K l . i i in A RCH l'I'Kf TURA opgenomen 
worden K m ( i > geplaatst in DE 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 . 

S C H U I F R A M E N IN A M E R I K A . 

'naar inededeelingen in de Deutsche Bauzeilung van Sept. 1 895.) 

Hog Koi i geieuen werd in Duitsche vakbladen de meening 
^uitgesproken dat schuiframen zich zelf overleefd zouden 

ebben; — dat zy niet geheel dicht zijn, of dat zy, wan
neer zy wel goed sluiten, slechts moeielijk en onvolkomen 
geopend kunnen worden. Met recht moet men daarom ver
wonderd zijn die schijnbaar onpractische schuiframen vry 
algemeen by de zoo practische Amerikanen en Engel-
schen aan te treffen; een tweede aanleid.ng tot verwonde
ring is, dat die Anierikaansche sel i iüfvei isters volkomen dicht 
gesloten kunnen worden en zeer gemakkelijk te bewegen zyn. 

In het algemeen zijn aan onze gebruikelijke schuiframen 
de volgende gebreken verbonden: 

1". De sluiting is in de loopsponning gelegen en is zoo
wel by gesloten als geopende» stand van het. raam dezelfde. 
Bij het openstaande venster is de dichting echter niet alleen 
geheel onnoodig, doch ook schadelijk, aangezien juist 
daardoor het bewegen van het venster bemoeielykt wordt. 

•J". De schuiframen worden slechts toegeschoven, maar 
niet door een gepaste sluiting — zooals die bn' draairamen 
als van zelt voorkomt — gedicht. 

Deze gebreken nu zijn by de Am rikaansclie schuiframen 
weggenomen. 

Dat de dichting van een schuifvi nster geheel onafhan
kelijk is van de wijdte der loopsponning, wordt door eiken 
personenwagen onzer spoorwegen bewezen, waar het ge
opende venster los in de sponning en daardoor gemakkelijk 
te bewegen is. Sluit men zulk een venster door het naar-
boven te schuiven, dan wordt alleen de bovenregel in de 
boveuspouning vaat aangeklemd; hierop wordt het van 
onder naar buiten gedrukt, waardoor de staande regels 
dicht tegen het vlak van de sponning sluiten. 

By de Anierikaansche vensters nu gaat men op overeen
komstige wyze als by de vensters der spoor
wagens te werk. Zij bestaan, zie fig. 1, in 
de hoogte gewoonlyk uit twee deelen, welke 
beide onafhankelijk van elkander naar boven 
en beneden kunnen geschoven worden. 

De loopsponningen A en B (zie fig. 2 en 3) 
zyn zoo wyd, dat de vensters zich zonder de 
minste wrijving daarin kunnen bewegen; terwyl 
door twee tegenwichten van passende zwaarte 
bewerkt wordt, dat de geopende vensters steeds vry in de 
sponning balanceeren en door zeer geringe kracht kunnen 
verschoven worden. Sponning A vernauwt zich naar beneden 
toe, de andere sponning B naar boven, tot op de dikte van 
het vensterraamwerk, zooals by de vensters der spoorwagens. 

Om het raam te sluiten schuift uien het buitenvenster 

Fig. 1. 

naar boven en het binnenvenster naar beneden ; voorloopig 
zit alsdan slechts de bovenregel van het buitenvenster en 

Fig. 8. 

de waterdrempel van het benedenvenster vast. Voor het overige 
heeft de dichting plaats duur middel van het vensterslot, dat 
gewoonlijk op den bovenregel van het beneden- en op den 
waterdrempel van het bovenvenster aangebracht is en dat 
ten doel heeft om de beide jttistgeuoemde drempels tegen 
elkaar te drukken en volgens de scheeve voeg te dichten. 
Tegelyk hiermede worden dan ook de staande regels vast 
en dicht tegen de tussclienlijst X gedrukt en het gelieele 
venster zit alsdan rondom dicht, terwijl het ook tegen 
openen van buitenaf verzekerd is. In „Die Thiir- und Fenster-
venchlilsse" van SUCAKDSIIUIKI vindt men een verhandeling 
over een „Schuifvenster van de nieuwste Weener constructie", 
waar men de dichting op dezelfde wyze heeft trachten te 
maken; het schuin afwerken van de waterdorpels der beide 
vensters heeft echter — zeer eigenaardig — aan de ver
keerde zijde plaats gehad. 

W e l heeft de dichting zelve der twee drempels op 
goede wyze plaats, doch door het foutief afschuinen even
wel zoodanig, dat — by het toeschuiven byv. van het 
benedenvenster — de waterdorpel naar binnen tegen de 
lyst Z gedrukt wordt, terwyl het slot den bovenregel van 
het venster naar buiten trekt tegen de lijst X 

Hierdoor komt het gesloten venster, om zoo te zeggen, 
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diagonaal in de sponning te staan en wordt geen dichting 
der staande regels verkregen. Hij het bovenvenster alleen 
is dit wel het geval. 

Hen zal inzien, dat de buitenlijsten / . / en Z aan de 
dichtheid van het venster niets afdoen en slechts tot ge
leiding dienen. De lijst Z wordt over haar benedenhelft 
zoodanig bevestigd, dat zij aan weerszijden kan weggenomen 
worden. Soms is zij met scharnieren bevestigd, waardoor zy 
naar binnen kan klappen; meestal zyn echter andere prac
tised^ inrichtingen aanwezig, welke het verwijderen en 
weder aanbrengen zonder verder gereedschap licht mogelijk 
maken. Daardooi wordt tegemoet gekomen aan hetgeen 
dikwijls tegen schuiframen wordt aangevoerd n.1. dat zij 
misstaan en dat zy van buiten aan de scliuifvlakken moeielyk 
zyn schoon te maken. Bij het verwyderen der lysr, kan het 
benedenvenster om zyn waterdorpel naar binnen gedraaid 
en zoo gemakkelijk gewasschen worden. 

De hiervoren genoemde venstersloten bewerken veel 
beter het dicht zyn dan de bij ons in het algemeen aan 
draairamen gebruikelijke. By breede vensters (1.5 M 1 — 
2.5 M 1.) worden twee sloten aangebracht, by zeer hooge 
buitendien nog een aan weerszijden. Deze laatste, op de 
lijst Z bevestigd, brengen een zeer dicht sluiten van het 
venster tegen de lijst A' met zich. 

Fig. 5 toont een gewoon vensterslot, waarby de inrichting 
het duidelykst zichtbaar is, het is echter niet een van de 
beste soorten Het bestaat nit een huisje met vleugel, 
excenter, haak en sluithaak. By het draaien van den vleugel, 
van a naar b, grijpt de haak in den sluithaak, waardoor de 
beide vensters onderling verbonden zijn en door de draaiing 
van b naar c wordt — door tnsschenkomst van den excenter 

— de sluithaak van b' naar c', aangetrokken en worden 
de twee vensters sluitend tegen elkaar gedrukt. Een der 
beste sluitingen in deze soort is die van Y A L E en TOWNK. 

Komt de beschrevene enkele dichting tegen Fig- '>• 
de lijst X onvoldoende voor, zoo bestaat er 
geen enkel beletsel om de lyst aan weerszyden 
van sponningen te voorzien (zie lig 6), waar
door de vensters geheel als draairamen gedicht zyn. 

Bijzonder vermeldenswaard is de inrichting der te-
gengewichten en eigenaardig ook daaroradat zij zoo 
eenvoudig en gemakkelijk kan aangebracht worden. 

Fig. 4 toont een der nieuwste vensterbalansen met 
staal- of altiiniuiumbronsbaud en met rollen, die op ko
geltjes loopen. De verbinding vau het staalband aan het 
venster en aan het gewicht, die zonder eenig gereedschap 
kan geschieden - - blykt eveneens uit de teekening. 

In het bouwvak brengen de Amerikanen, zooals bekend 
is, in allerlei opzichten, voortreffelijk werk te voorschijn en 
zy' zullen daarbij wel nauwelijks overvleugeld kunnen worden, 
terwijl zy' voor de keurige uitvoering, veel te danken hebben 
aan het uitstekende hout waarover zij kunnen beschikken. 
Dat zij ook in de technische behandeling van het hout, 

— zoowel voor bouwdeelen als bjj de meubelmakerij — 
zich zeer sterk ontwikkelen, is .misschien minder bekend 

Niet alleen dat, uit de groote keuze van de ter be. 
schikking staande houtsoorten, voor elk doel het Fig. 7. 
meest geschikte wordt uitgezocht; er wordt pok 
ten zeerste rekening gehouden met de eigen
schappen en kleinere gebreken van het hout, die 
hun oorsprong vinden in de plaats waar en de 
conditie waaronder het hout groeide. Als voor
beeld van mooi timmerwerk wordt in bygaande 
fig. 7 de doorsnede gegeven van een deurfries, 
zooals die bij de deuren der nieuwere hotels en 
kantoorgebouwen te Chicago toegepast worden. 
De op elkaar slnitende stukken, van zacht hout 
zonder kwasten, zijn naar hun onderdom af

wisselend aangebracht; de lym voegen zijn uitstekend en de 
5 niM. dikke dekplaat van hard hout, zuiver glad, toont de 
prachtigste natuurlijke hou (verven. 

De hiervoor behandelde schuifvensters hebben ook, zelfs 
tegenover onze beste draairamen eenige voordeelen. Zij 
bieden een vrijer uitzicht, de vensternis kan onbelemmerd 
ingenomen worden; er kan boven of onder of aan beide 
plaatsen tegelijk gelucht worden, terwyl de bovenluchting 
by draairamen slechts moeielyk en by bovenklapramen alleen 
door middel van min of meer onpractische en ingewikkelde 
inrichtingen geschieden kan. Verder kunnen zoowel boven 
als onder horren van iedere gewenschte grootte ingezet 
worden en is ook het gebruik mogelyk van practische rol
gordijnen ter volle breedte en by geopend venster, wat 
bij draairamen alleen in gesloten toestand mogelyk is. 

DE UITBREIDING VAN AMSTERDAM. 
(Zie de Nos. van 23 en 30 November 1895.) 

Het denkbeeld van een doorgraving van den Buiksloter 
Ham en de Vogelwykslanden aangegeven in plan B (zie 
het No. van 30 Nov. 1895) is het eerst voorgesteld door 
A. VVABIN in 1819. {' 

In 1863 werd het door schrijver opgenomeu in het ont
werp van de open doorgraving van Holland op zyn smalst. (•) 

In 1874 werd het door schrijver opnieuw aangegeven 
in een ontwerp tot uitbreiding van Amsterdam langs het 
Noordzee-kanaal. (8j 

In 1891 werd het nogmaals aangewezen als wenschelyk 
in verband om de uitbreiding van Amsterdam ten Noorden 
van het IJ. (4) 

Ook in het ontwerp voor de open verbinding van Amster
dam met de Noordzee, opgemaakt op uitnoodiging van het 
Koninklyk Instituut van Ingenieurs was de doorsnijding van 
den Buitensloter Ham opgenomen v

6) 
Zoowel by behoud van het Noordzee-kanaal zooals het 

is, als ingeval van een open verbinding met de Noordzee, 
steeds komt die doorsnijding van den Buiksloter Ham voor 
als een noodig onderdeel der uittevoeren werken, die in 
verband staan met de uitbreiding van Amsterdam aan de 
Noordzy'de. 

De geachte schrijver in bovenvermeld No. heeft om my' 
onbekende reden geen van de door my gegeven ontwerpen 
genoemd en zijn arbeid lijdt daardoor aan onvolledigheid, 
die zeker niet uit onbekendheid met deze ontwerpen kan 
voortspruiten, daar zij alle in druk verkrijgbaar zyn. 

De wijze van doorgraving in plan B voorgesteld heeft 
echter eenige gebreken, die hier zullen worden aangewezen. 
Het kanaal wordt volgens eene bocht gelegd, wat niet 
raadzaam is met het oog op de toekomst. Want men be
gint toch wel in te zien, dat op den duur een open verbinding 

(') Voorstel tot verbetering van de Haven van Amsterdam, door 
A. VWitis, 's-Gravenhage en Amsterdam, de GEBBS. V « N C L K E F , 
1819. Met kaart. 

(*) De Noordzee vóór Amsterdam. Ontwerp eener vrije verbinding 
van Ncderl.udscli hooldstid met de Noordzee, door A. H U E T , Civ. 
lugr. Amsterdam 1863. 

(*) Toelichting van het ontwerp tot uitbreiding van Amsterdam 
langs bet Noordzee-kanaal. Met eene plaat en kaait, door A. HUET, 
Ingenieur Amsterdam J A N D. BBOUWSR 1874. 

(') Uitbreiding van Amsterdam. Ontwerp A. H U E T , 1891. Amster
dam 1893. SEYFAROT'S Boekhandel. 

(') Koninklijk Instituut van Ingenieurs: Vergadering van 14 
Februari 1893, te 's-Gravenhage. Voordracht van bet lid A. HUET, 
ter toelichting van het voorloopig ontwerp eener open verbindfng 
van Amsterdam met de Noordsee, in voldoening aan de tot dat 
lid gariebte uitnoodiging van bet Instituut volgens besluit van de 
vergadering van 9 September 1890. Met zeven platen, 's Graven, 
hage, GEBR. J . * H . VAN LANGEN HU YSEN, 1893. 

van Amsterdam met de Noordzee onmisbaar is en bij de 
werken die men aanlegt moet men op die open verbinding 
rekenen als men geen monnikenwerk wil doen. Een rechte 
doorvaart is daarom noodig en het voordeel van minderen 
golfslag in een gebogen richting is bij een breedte van 
300 M. geheel denkbeeldig. 

Voorts wil de ontwerper van plan B de Willemslulzen 
dempen en dit zou geheel verkeerd zijn. Want die moeten 
juist behouden worden als verbinding te water van het I J 
vóór Amsterdam met het kanaal door den Buiksloter Ham, 
dat wij gemakshalve het Nieuwe IJ zullen noemen. 

Daar het oude en het nieuwe IJ beide in den boezem 
van het Noordzee-kanaal liggen, zijn de bestaande Willem
sluizen de natuurlijke vaarweg tusschen beide en de 
deuren kunnen openstaan, zoodat zij geen belemmering geven 
aan de scheepvaart. 

Ook wil de ontwerper van plan B het IJ tusschen 
het Centraal Station en den overkant dempen, maar dit is 
niet raadzaam, want dan noodzaakt men de geheele scheep 
vaartbeweging in het oude IJ den omweg door het nieuwe 
IJ te maken, wat geheel overbodig is. 

Juist door het graven van het nieuwe IJ maakt men 
het mogelyk het oude IJ zóó te overbruggen, dat er gele
genheid blijft tot doorvaart van het Oosten naar het Westen. 
Een deel van de scheepvaart kan dan door het nieuwe IJ 
gaan en daardoor behoeft de beweegbare opening in de 
overbrugging minder dikwyls geopend te worden. 

Legt men de brug over het oude IJ zoo, dat zy' ten 
Noorden aansluit aan het terrein tusschen de sluis Willem I 
cn de sluis Willem III, dan behoudt het Westelijk deel van 
het IJ door sluis Willem I en het Oostelyk deel van het 
IJ door sluis Willem III de vrye gemeenschap met het 
nieuwe IJ. Het landverkeer aan de Noordzijde der brug kan 
over de Willemssluizen word-Mi gelegd door draai- of op
haalbruggen, zonder de doorvaart der sluizen te veel te 
belemmeren. 

In de overbrugging van het oude IJ moet echter één 
beweegbare brug zyn van tlinke afmeting voor de mail-
booten, die naar of van de Handelskade hun weg nemen. 
Het aantal doorvaarten dezer booten is betrekkelijk gering, 
omdat hare reizen van langeren duur zyn, terwyl de kleine 
scheepvaart onder de brug kan doorvaren. Hoe de spoorweg
en tramwegverbindingen dan kunnen loopen, is duidely'k 
aangewezen op eene kaart (zie de noot No. 4) van de 
uitbreidingvan Amsterdam die in den handel verkrijgbaar is. 

Volgens dat ontwerp zyn er langs het nieuwe IJ kaden 
en havens, waar de Zuiderzee-scheepvaart en evenzeer die 
uit de Noordzee ruime en gemakkelijke aanlegplaatsen vinden, 
terwyl overal gelegenheid is tot aansluiting aan bestaande 
spoorwegen. Dat terrein is bovendien zóó aangelegd, dat 
nergens de scheepvaart door de spoorwegen of de spoor
wegen door de scheepvaart belemmerd worden. 

Moeielyke kunstwerken komen er niet in voor en er 
wordt een terrein aangewonnen van 350 hectaren, die 
tegen een zeker niet hoogen pry's van f 10. per 11*. 
een waarde van / 35 millioen voorstellen. Hieronder zyn 
de watervlakten van de havens niet begrepen. 

Er is geen de minste twy'fel dat dit nieuwe handels-
terrein in de ruimste mate de kosten van aanleg zou kunnen 
opbrengen, zoowel door verkoop van bouwterrein als door 
jaarlyksche opbrengst van haven- en kadegelden. 

Maar op twee zaken moet gelet worden. 
Ten eerste moet het terrein ingericht worden als handels

terrein en zoo zyn ingericht, dat de handel daar alle moge
lijke inrichtingen vindt, die het transport en het bewaren 
vau koopmansgoederen goedkoop en gemakkelijk maken. 

Dit nu kan te Amsterdam bereikt worden, omdat, alles 
nieuw moet worden aangelegd op een geheel vry terrein, 

dat aan de stad voor het grootste deel toebehoort. Geen 
enkele handelstad in het westen van Europa is in dat 
opzicht in zoo gunstige omstandigheden. 

Dit ontwerp is op groote schaal geteekend ingezonden 
op de tentoonstelling te Antwerpen in 1894 en zie hier 
het oordeel van de jury daarover: 

„Ce projet grandiose ferait as surément d' Amsterdam 
„1'un des plus grands, sinoti le plus grand ports, da 
„Cont inent . Ses traits caractér i s t iques sont. 1" que les plus 
„ grands na vires y auraient acces sans devoir passer ni 
„par des éc luses ni par des ponts; 2 U que les navigation ne 
„sera i t pas entravée par les chemins de fer." 

„II tait honneur a 1' éminent ingenieur qui 1' a concu." 
Ik zou die lofspraak niet zelf vermelden, wanneer niet 

het ontwerp, dat te Antwerpen de gouden tuedalle ontving, 
hier te lande door de Kamer van koophandel te Amsterdam 
ware doodgezwegen. 

De tweede voorwaarde om dat terrein zyn kosten te 
laten opbrengen is dat het worde verklaard tot Vrijhaven 
op de wy'ze van het Vryhavengebied van Hamburg en van 
de Vryhaven van Kopenhagen. Als daarvoor gezorgd wordt, 
kan men volstrekt zeker zyn handel en scheepvaart van 
Amsterdam een groote vlucht te zien nemen Want de ligging 
van Amsterdam tusschen Hamburg en Antwerpen is even 
gunstig als van Rotterdam en in Amsterdam is aanwezig 
wat de hoofdzenuw is van den handel, namelijk genoegzaam 
kapitaal om den goederenhandel krachtig te doen bloeien. 

Delft, 31 Dec. '9 5. A. HUET. 

KOUD SOLDEEREN DOOR MIDDEL VAN 
KWIKZILVER. 

Het soldeeren zonder hitte, het zoogenaamde koud sol-
deeren is na afloip der eerste voorbereidende werkzaam
heden byzouder eenvoudig uit te voeren. De volgende manier 
van werken zal in vele gevallen met goed gevolg nit te 
voeren zyn , in welke de te soldeeien voorwerpen niet 
aan hitte mogen blootgesteld worden of de te verbinden 
deelen het gebruik van den soldeerbout of blaasvlani niet 
toelaten. De methode van kond soldeeren kan zelfs tot 
verbinding van twee oppervlakken van gewoon gegoten 
ijzer aangewend en by tamelyk groote blokken metaal op 
de volgende manier uitgevoerd worden. 

Ofschoon de eerste toebereiding omslachtig is. kan toch 
dadelyk een groot aantal stukken tegelyk behandeld 
worden; het eigenlijke soldeerproces is eenvoudig en gauw 
g e ë i n d i g d . 

Smeltmiddel: Men neme 1 deel natrinmmetaal op 50 tot 
60 deelen kwikzilver. Dit mengsel moet in een stop-
flesch, afgesloten van de lucht, bewaard worden en heeft 
de eigenschap, van ieder metaaloppervlak, zelfs gegoten 
yzer met kwik te overtrekken, wat gelyk staat met ver
tinnen (grondeeren) in de hitte. Natrinmmetaal verbindt 
zich met kwikzilver, als het daarmede in eene hVseh goed 
dooreengeschud wordt; wie dit te veei moeite vindt, kan by 
iederen apotheker of chemist natrium amalgaam koopen. 

Soldeeren : Men neemt een slappe oplossing van zwavelzuur 
koperoxyde (kopervitriool), ongeveer 10 ons op 1 EngelSch quart 
water. {*) Het koper slaat men neer door middel van zinken 
staven, wascht den neerslag twee of driemaal in heet water, 
laat dit wegloopeii, voegt voor iedere 3 ons van den neerslag 
6 tot 7 ons kwikzilver toe en ook een weinig zwavel
zuur, om de verbinding van deze t wee metalen te bevorderen. 
Het fijn verdeelde koper verbindt zich niet het kwikzilver 
en beide metalen vormen te zamen eene stof, die in weinige 

(») I Knir. ons sa U.UiS KG. ; 1 Eng. quart = 1.136 L. De 
verkoudwi.' is dus ongeveer 0.95 KG. kopervitriool op 1 L . water. 

! 
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uren bijzonder hard wordt. In nog weeken toestand 
moet dit mengsel tot kleine kogeltjes gevormd worden; 
deze worden spoedig hard en hebben de eigenschap van in de 
hitte weer week en dan in weinige uren weer hard te worden. 

Naar behoefte verhit men eeu of meer van deze kogeltjes, 
tot het kwikzilver in kleine pareltjes van de oppervlakte 
afloopt, schudt deze at of veegt ze weg en wrgft vervol
gens de kogeltjes in een klein mortiertje uiteen. 

D E G R O O T S T E Z W A R T E D [ A M A N T . 

Deze diamant weegt .'1100 karaat en is daardoor de 
grootste, die ooit bekend was. De groote Jagersfontein
diamant, die ongeveer twee jaren geleden in Zuid- sfrika 
werd gevonden, en toen voor de grootste doorging, woog 
ongeveer 970 karaat. De eerstgenoemde steen werd ge
vonden in het kolendistrict, de oude diamantvelden van 
Brazi l ië . Hg behoort tot de soort, die bekend is als zwarte 
diamant ot carbon, zooals de handelsnaam luidt; deze 
diamanten worden in diamant-boortoestellen en dergelijke 
doeleinden gebezigd, daar de kleur een bezwaar is tegen 
het gebruik tot versiering. 

Tot dusver was de steen in handen van de juweliers-
lirma K AHN & Co. te Parus. De Braziliaansohe regeering 
trad met deze in onderhandeling om hem aan te koopen 
voor het nationale museum. Hij werd te koop aangeboden 
aan de tinna BISCIIOP & Co„ die er voor bedankten, omdat 
het moeielijk te zeggen is, hoe zulk een buitengewoon 
groote steen zal uitvallen, als hy gekloofd wordt in voor 
der. handel bruikbare stukken en omdat er te veel voor 
gevraagd werd. De waarde is door experts geschat op tusschen 
de 30.000 en 40.000 dollars. Hoeveel de tegenwoordige eige
naars er voor betaald hebben is niet met zekerheid bekend; 
sommigen beweren 26.000 dollars, terwyl anderen zeggen 
dat er 52 shilling, 3 pence Kngelsch per karaat voor 
betaald is, wat ongeveer op 40.000 dollars, dus niet ver 
van de geschatte waarde, zou uitkomen. 

(Scient. Amer.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

( . t i lml i t i i urn. 

Deventer, 30 December 1895. 

Den heer J . A . VAN DHR KLOES , te Delft. 

In Uw No. van 28 December j.1. vraagt iemand naar 
de waarde van carboliueura als conserveeringsmateriaal voor 
hout; ik kan daaromtrent uit eigen ervaring een zeer af
doende proef mededeelen. 

In 1884 liet ik te Antwerpen een zeilschuit bouwen, een 
sloep met center-board, geheel van vurenhout, d. w. z. 
inhotiten, kiel en stevens waren van iepenhout, maar de rest 
alles vuren. 

De sloep was grootendeels overdekt, voor den mast ge
heel, eu op zijde met gangboorden. Alles werd goed in de 
verf gehouden, dikwijls twee maal in een jaar en van binnen 
werd de huid eenige malen met gekookte lijnolie besmeerd. 
Desniettegenstaande vertoonde zich in het tweede jaar reeds 
zwamvorming aan de binnenzijde tusschen de ribben. 

In 1890, dus zes jaar later was de geheele huid zoo
danig vervuurd, dat de sloep niet meer vertrouwd werd 
en ik besloot met behulp van een bekwaam timmerman 
zelf een nieuwe te bouwen en de kracht van carbolineum 
te beproeven. 

In Mei 1890 was de nienwe sloep gereed, de huid was 
weder geheel van vurenhout, ook het dek, maar de overige 
deelen ran eikenhout. 

De schuit is ongeveer 9 M . lang en 2.50 M. 
breed; er werd ook een roef in gemaakt. Zoowel binnen 
als buiten werd alles drie maal met carbolineum bestreken; 
dit was de echte carbolineum-Avenarius ; voor 6 jaar hoorde 
men nog niet van andere soorten. (Thans maakt iedere 
fabriek van koolteerprodncten carbolineum onder eigen naam). 

Omdat men over met carbolineum bestreken hout niet 
verven kan, bracht ik over de huid, evenals over het dek, 
een nieuwe huid en een nieuw dek van 6 mM. dikte, 
daardoor kon dit geverfd of gevernisd worden en meu ziet 
van de carbolineum niets meer. 

Het eenig bezwaar tegen het carbolineum in houten schepen 
is, dat men geen etenswaren aan boord kan houden, omdat 
ten minste de eerste twee jaar alles den carbolsmaak aanneemt. 

Nu echter het resultaat: 

Dit najaar heb ik het schip van binnen veranderd; de 
roef is weggenomen, het dek is eraf geweest, de geheele 
huid en inhouten hebben aan de binnenzijde bloot gelegen 
en nergens was eenig spoor van zwamvorming ot vuur te 
zien, het was geheel als nieuw; zelfs het ijzerwerk was 
niet noemenswaardig geroest en toch was er na het bouwen 
dus iu 5 jaren tijd geen carbolineum weer opgebracht. 

Mij dunkt beter vergelijking tusschen verven en met 
carbolineum bestrijken, kan niet gemaakt worden. 

Het verve.i van schepen als conserveeringsmiddel bleek 
niets, en het carbolineum geheel afdoende te zijn. Het is 
trouwens ook heel natuurlijk, verf is niets dan een deklaag, 
hoofdzakelijk voor de mooiigheid, teer, zoowel kootteer als 
houtteer, is ook niets anders. Maar neem nu eens een eind 
vuren of grenen plank van 2 cM. dikte, die goed droog is 
en bestrijk die twee maal slechts aan een zjjde met carbo
lineum, spoedig zulk ge bemerken, dat het door de plank 
heen dringt, overal waar slechts een scheurtje of eeu noest 
in het hout is. In spint dringt het direct dwars door de 
plank heen, als men er slechts voldoende opstrijkt. 

Ik heb sedert dien tijd al heel wat carbolineum laten 
verwerken zeker wel zes soorten en de eene soort heeft 
een groene, de tweede een bruine, de dei de een zwarte 
kleur, maar als men het heeft uitgestreken en gedurende 
een maand aan weer en wind is blootgesteld, dan hebben 
alle soorten dezelfde notenhoutbruine kleur aangenomen. 

Een schutting of een houten schuur behoeft eenmaal in 
2 jaren bestreken te worden en de eerste maal twee keer 
na elkander. Bloemen en planten kunnen geen carbolineum 
verdragen; zoodra de zon schijnt, verschroeien ze ervan, 
door de zelfde oorzaak, die de schimmels en zwammen op 
het hout doodt of verhindert erop te komen. 

Hoewel ik er geen verstand van heb, komt het mij voor 
dat creosootolie en carbolineum broertje en zusje zijn, de 
laatstgenoemde, nog wat vluchtiger, minder vaste stoffen 
bevattend. 

Carbolineum kost tegenwoordig per vat nauwelijks 10 
ets. per K G . en is de goedkoopste bestrijking voor houtwerk 
die bestaat. Het is bjj de grootste koude altijd dun vloeibaar. 
Bij grootte hitte en sterken zonneschijn moet men geen 
carbolineum uitstrijken, omdat in dat geval de handen en 
het gezicht der werklieden geschroeid worden evenals brand
wonden. 

Nu nog iets over creosoteeren. 
Volgens den heer VAN DER KLOES moet dit, als het goed 

gedaan wordt, /' 18.— per M*. kosten. Mijns inziens hangt 
dit voor een gedeelte van den prijs der creosootolie af, en 
aangezien dit product evenals carbolinenm de laatste jaren 
zeer in prijs gedaald is, kan het dankt mij niet anders, of 
die 18 gulden kan dienovereenkomstig verminderd worden. 
Zeker is het dat dit door sommige fabrieken voor de helft 
gedaan wordt. Of dit dan voldoende gecreosoteerd wordt, is 
moeielgk uit te maken zoolang er geen beëedigd keurmeester 

hij tegenwoordig is. Echter kan ik op dat gebied een er
varing mededeelen, die voldoende voor het creosoteeren getuigt. 

In 1880, dus 15 jaar geleden, werd by mjj aangelegd 
«en spoorbaan van 70 cM. spoorwydte voor houtvervoer 
Voor dwarsliggers werden gedeeltelijk eiken genomen, en 
gedeeltelijk vuren, die naar Amsterdam werden gezonden 
om gecreosoteerd te worden Het vurenhout was 3e soort, 
gedeeltelijk reeds vervuurd en gescheurd. Thans liggen die 
gecreosoteerde dwarsliggers nog goed en onveranderd, terwijl 
de eiken, die niet gecreosoteerd waren, reeds eenige jaren 
geleden vervangen zijn door nieuwe, omdat ze vergaan 
waren. Met brugdek, dat niet door te druk verkeer spoedig 
stuk gereden is, zal het natuurlijk evenzoo gaan. 

Men beweert wel eens, dat vurenhout niet geschikt is 
om te creosoteeren, mij dunkt bovengenoemde proef bewijst 
het tegendeel. De oorzaak van deze bewering zal wel ge
legen zyn in de proeven, die men genomen heeft met het 
creosoteeren van ronde palen: dan trekt het creosoot veel 
beter in grenen palen dan in vuren; de jaarringen van 
vurenhout zijn harder en bovendien trekt d^ creosoot ook 
eigentlyk weinig in het grenenhout, maar in het spint 
daarvan. Zoodra het hout niet rond, maar gezaagd in de 
creosootketels komt, zal mijns inziens geen verschil meer 
merkbaar zijn. Bovengenoemde proef pleit tenminste voor 
mijne meening. 

In Engeland, waar hoofdzakelijk telegraafpalen van Noor
wegen gebruikt worden, wil men alleen grenen palen hebben ; 
deze behoeven slechts weinig kernhout te bezitten, want 
juist in de spintlaag trekt de creosootolie goed iu en deze 
beschermt dus den paal tegen verrotting. Het creosoteeren 
geschiedt te Hull by de firma W ADE & Co. onder toezicht 
van een ryks-ingenieur, die by iedere vulling en lediging 
der ketels tegenwoordig is. Niet de kwaliteit van het hout, 
maar het goed en diep indringen der creosootolie is hoofdzaak 
bij de keuring. 

De dwarsliggers van den stoomtram Deventer — Borculo 
waren by den aanvang gekyaniseerd, tenminste zoo heette 
het, maar na zes jaren gelegen te hebben derailleerde de 
trein telkens, omdat alle dwarsliggers verrot waren. Ik ver 
moed, dat hiermede knoeierij heeft plaats gehad en zoude 
wel eens van iemand willen vernemen of men in ons land 
op het gebied van kyaniseeren betere ervaringen kan 
aanwijzen. B E R N A R D S T O F F E L . 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG £0 JANUARI . 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen vau 

een volkskofüehuis, op bet terrein van bet Entrepotdok aan de 
Laagte Kadijk en bet Kadijkspleiu, 

Amsterdam. 1.50 uur. De directie der Holl. ijzeren spoorweg
maatschappij, in bet centraal persoueustation, in het lokaal naast 
de wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule), volgens bestek no. 
C H : de levering van diverse houteu balken, stammen en -laten, 
teu behoeve der centrale werkplaats te Haarlem, in den loop van 
bet jaar 1896 benooiisrd. 

Ber irep (N.Br.) 11.30 uur. Het R. K. kerkbestuur van Bergeijk 
het Loo s bet bouwen van een nieuwen toren. 

's-Prlusenha-re (N.Br.) 11 uur. De architect A. C. Bujzerd 
te Breda, in bet koffiehuis de Posthoorn, voor den beer A. Leytcn : 
bet afbreken van een woonhuis en schuur en bet herbouwen van 
een winkelnuis met bergplaats te 's-Prinsenhage. 

WOENSDAG « 2 JANUARI . 

's-Uraveuhage, ]J u u r . Het ministerie van koloniëo : de levering 
v *n: aestek no. 185, den metakn bovenbouw met toebebooren 
voor 16 bruggen; bestek no. 186, de ijzerwerken met toebehooren 
voor 18 draaischijven, beide ten dienste der Staatsspoorwegen op 
Java; eu bestek letter Yl , vloei-ijzer, ten dienste van het depart. 
**•> marine iu Ned.-Indië, bilj. inzenden voor 's morg. 13 uur 
»»"> genoemd ministerie. 

Formerend. 3 uur. Het bestuur van de afdeeling Pnrmerrnd 
der Noord-Hollandsche vereeniging bet Witte Kruis: bet bouwen 
van een zwem- en badinrichting, tusschen d»n Beemsterdijk en 
het reminingwerk van de trarabrug aldaar, bilj. inzenden SI Jan. 
teu kantore van Poppe Kanaalstraat. 

D O N D E R D A G 23 J A N U A R I . 
's-Gravenhage. 2 uur. He*, gemeei tebestuur: lo. bet bouwen 

van een hulppost van de gem-en'cbrandweer aan de Dxquerrestratt; 
io bet rinleeren ea bestraten vnn de Gerard Doustraat. 

Sleeuw ijk. 11 uur. De beer L . Martens, in bet café van mej. 
de wed. J . de Wit: het Oouwen eener nieuwe boerderij, met woon
huis enz, aan den straatweg naar 7uidveen op een vrij terrein. 

Vianeu (Z.H.) Kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk : het onderhoud 
vau kerk en pistonen dier gemeente gedurende 18'Jli. 

V R I J D A G 24 J A N U A R I . 
Maassluis. 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. bet afbreken der 

front- en vleugelinuren en ophaalbrug, bet maken van betonfun-
deeringen en weder opmetselen der front- en vleugelmuren voor 
Je verruiming van de Noord-pui ; 2. bet maken van den bovenbouw 
van een ijzeren ophaalbrug over bet Noordspui. 

Oosterlaud (Zeel.) 2 uur. De heer M. ('. van Driel te Nieuwer-
kerk, in de herberg van L . Fonteijue aldaar: het bouwen van 
een woonhuis en gevolzen, op eeu perceel bouwland, gelegen in 
de gemeente Onsterland en aau den prov. straatweg Zierikzee—Zijpe. 

Oud-Vosmeer (Zeel.) 2 uur. Kerkvoogden der Hervormde ge-
meeute : den bouw eener predikantswonii.g. 

Sloten (Fr.) 1 uur. Het gemeentebestuur • het bouwen van eene 
kazerne met aanverwante werken, ten behoeve 3er kon. maré
chaussee aldaar. 

Woubrngge (N.Br) De kerkeraai der Geref. Kerk, bij J . van 
Eginond te 01 wegen : het bouweu van een kerk, van steen en 
consistoriekamer. 

MAANDAG 27 J A N U A R I . 
Hengelo (Ov.) 12 uur. De Heugelosclre Houwvereeniging, in 

't café de Beurs: het bouwen eener villa te Hengelo. 
DONDERDAG 30 J A N U A R I . 

Heereitveen. Pastorievoogden der Herv. gemeente van JSigwirden, 
ten kantore van J . Wierda: liet afbreken eener beslaande en 
wederopbouwen eener nieuwe boerenhuizinge te Terband. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Alkmaar. Het bouwen van twee pakhuizen en een bovenwoning. 

Geifund aan H. de Louw te Alkmaar voor f 2373. 
Deventer. Het vergrooteo van eeu school. Laagste K. van 

Leusen te Alkmaar met dezelfde soort van steen als waarvan de 
scboo! gebouwd is voor f 20.053, met beste grijze hardgrauwe 
steen voor f 19.738. 

Diuteloord. Het bouwen van eeu woonhuis. Laagste H. Lan-
geubroek te Steenbergen voor f 4520. 

Goes. Het verbouwen van een lo<aal tot verblijfplaats van lijders 
aan besmettelijke ziekten. Laagste N. Hagemaa te Goes voor 
f 768, gegund. 

Goor. Het bouwen van 3 woningen. Laagste Gebr. Jebbink te 
Goor voor f 3684. 

Haarlem. Het maken van twee bruggen met gemetselde land-
hoofden en een bouten brug over het Oost-ludisch vaartje. Laagste 
H. London te Haatlem voor f 5380. 

Hengelo. Het bouwen van een woonhuis voor den heer L . 
Roelofs aldaar. Laagste G. Steggink aldaar voor f 2848. 

Jisp. Het bouwen van eene pastorie. Laagste £ . Woud te 
Wormt-r voor f 6528.75, gegund. 

Meppel. Het bouwen van een dubbel woon. eu winkelhuis met 
magazijn. Laagste H. Danser aldaar voor f 10.883. 

Mieurrer-Amtttel, Het ophoogen, rioleeren en bestraten van 
gedeelten der Verlengde Kiuker-, Borger- en Nicolaas Beetsstraten 
in den Stads- en Godsbuispolder, een en ander met inbegrip van 
alle daartoe benoodigde materialen en arbeidslooncn. Laagste C. 
vau der Hulst te Sloten voor f 16.900. 

Pnrmerend. Het bouwen van een confectiemagazijn in de Dubbele 
Buurt, voor rekening van Gebr. Fortuyn te Alkmaar. Laagste P. 
Groenbart aldaar voor f 95 JO, uiet gegund. 

Sappemeer. Het bouwen eener behuizing aan de Noorderstraat 
aldaar. Laagste H . Waslander te Noordttoek voor f 1999, niet geg. 

Ten Boer. Het verharden van den stadsweg loopende van den 
Boersterweg tot de Lellensterlaan, ter lengte van 3009 M. Laagste 
J . Nanninga aldaar voor f 6383. 
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KYAMISEERIMRICHTIMG. 
II. L E IV S I N K , 

A R N H E M , 

levert p a s k l a a r g e k y a n i s e e r d 

(rot - en z w a m v r i j ) (81) 

I t a s l c i M ( T K C I I . »< h u l liimrn. 
BROEIBAKKEN, VLOEKEN, 

VLOKIIBIBBKIN, e n i . enz. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is •;«• li< . I gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 

nooit. Zij is gemakkelijk in het. gebruik, 

duurzaam eu goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 

verkrijgbaar. 

FABRIEK ,,KRAAI JENBURG', 
(70) It ij* wijk (Z.-H.) 

P . D 0 L K & Z 0 0 N . I Uitgaaf van J. VAN DER ENDT&ZOON te Maassluis. 

Geluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor houtccmentdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

E X S E L S I O R P L A T E N , 

GEBR. M OER VlJGH, 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 Pry's. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 
(92) GOUDEN MEDAILLE. 

D E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek 
„ S I N T J O R I S " 

BAKKER & ZOON, - Ridderkerk, 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n 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-, P E R S - en S T O O M P I J P E N 
VELOCIPEDE-, R I J T U I G - , B I L J A R T - en L I N T Z A A G B A N D E N , T R A M B U F F E R S , 
P A A R D E N H O E F - H U F F E R S en R A N D E N , M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, H O S P I T A A L D O E K , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, T O C H T B A N D voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t W R I N G R O L L E N , enz. enz. B e k r o o n d 
m e t X i l v e i - , te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (85; 

Qualikït N prijzen too volle concurreerend tegen lift Buitenland, 

Spiegel- en Vensterglas, 
ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-. Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 

RUW S P I E G E L - , 

W IT-, KRISTAL-, BROEI en M E L K -

Ci L A S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 

GKBOOKN G LAS en DAKPANNEN. 

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 . 

(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

E 

U f/Ei 
is het goedkoop»!, eenvoudig»! radieaal middel tegen U I T S L A A N D E , 

V O C H T I G E M U R E N . BKKBOONB met (loudt ledoille, Gezondheids-Ten-

toonst. Londen 1S84. Beteugelen van muren voor het behangen vervult bij 
gebruik van deze YKBT. Verkrijgbaar in bussen ad ƒ 1.60, ƒ3.15 en ƒ 6.15, 
bij J . V A N D E R H E U L E N , 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 .1. P . L A E R N O E S Pzn. te Vlissingen, 

P. K R I J G E R &, Z O O N te Middelburg en 15. D E K A M Jz. , 20 Ruijschstraat, Amsterdam, 

(79) 

L E I D E I N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEPSBOUWWEKF 
met OWARSHELLING 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 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 . 

Alle soorten van 

ZAGEN 

WERKTUIG EB 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de Jijnxte qualiteiten tot billijkt 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SóHNE, 
te Remscheid-Vieringhausen (RtieinL) 

Gevestigd in 1822. (55) 

DB»" Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 

welke wij li gratis en tranen toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 

M A X IHWISIvV ROTTER/JAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

mm B O U W M A T E R I A L E N , 
b e s c h r e v e n d o o r 

«T. A . . v e t x x d e r K l o e 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

P R ll S: Compleet ingenaaid f IS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

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. 

I. Vt. l l ' K I . I / . l .V (73) 

8. BRUIGOM, Arnhem, 

ii i u i i it n i; i: 1.1 \ I . K \. 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende indnstrieelen, voor 
wien hij zijn boek even goed heeft ge.chreven 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 Indié' echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit bock menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der KIOCB gemaakt 
beeft op 1 •' 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 
vau don 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, zoodal 
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 
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 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 
«lk vakman er voordeel en leering uit kan trekken (De Opmerker) 

• • . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke < j> liet terrein der bouw
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwooro, en kan hot dus met vrucht 
worden geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma Van der Endt & Zoon 
alle eer aan. De prijs in zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 't-Qravenhagc.) 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
kY\\isi;i;iu:\ 

en Gemengde Bereiding, 
HOUTHANDEL. 

C . Grips C z o o n , 
D O R D R E C H T . (71) 

(90) 

K R A N E N 

\ i u i m n \ v i \ 
en LIJSTEN, 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
Prof ie l , levert franco de Stoom-hout-\ 
zagerij en Schaverij van 

R. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 

aanvraag gratis. (90) 

VERKAPPINGEN ^ 
CD LOODSEN 

van gegolfd ijzer, A ^ ^ ^ r 

L I F T E N . 

LIEREN, 

^ v * Draagbaar Spoor 

T. C. TISSOT J R . , 
l M s l ' l . l il» U I Singel 119 

Bouwkundig Hoofdopzichter. 
Voor den bonw van het K r a n k z i n 

nigengesticht te Leiden, wordt tegen 

1 Maart 1896 g e v r a a g d een 

HOOFDOPZICHTER, 
tegen een salaris van / 120.— per 

maand. 
Aanbiedingen worden ingewacht bij 

Burgemeester en Wethonders van Leiden. 

Nederlandsche Maatschappij 
VOOR 

M O N I E R W E R K E N 
tc AMSTERDAM. 

D I R E C T E U R ; J . N . L A N D R É . 

C e m e n t - I J z e r w e r k e n 

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. 

KANTOOR: 
3e Weteringdwarsstraat 36, 

WERKPLAATS: (95) 
J A A U P A l ) b|) deu Omval (rVeesperiUde). 
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 
onovertroffen weigelia /i.jn sterk 

bederf v » e r e n d e <ii;('ii •< lia|i|MM. 
Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS & Co , 
Keizersgracht 132. Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

w. j . W ' E I S S ' E N O , 
Nieuweiidtjk III te AMSTERDAM. 

fabriceert geykte D U I M S T O K K E N , 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 , H A K E N S , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L I J N E N , I E I L -
L O O D E N . P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSE R00OZEN, 

TeekeiibelioefteuenOptiscbelnstiiiiiieiii. n 

E Q U E R R E S . P R I S M A ' S E N Z . 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

AMERIKAANSCHE HUUlbUURMACHINES EN BOREN, 
11 i t n i l l l l t e i l d fabrikaat en b i l l i j k e p r i j s . (76) 

D e P o r t l a n d - O e m e n t - F a b r i e k 

Dyckerboff & Söbne 
te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn 

Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

Cassel 1870. 

Medaille van Verdienste! 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

Düsse ldor f 188(1. levert haar 
voor 

Productie-vermogen 
(84) 

erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
«Ie grootste vastheid en deugdelijkheid. Hoogste onderscheiding 

in den 
der fabriek: 600.000 vaten per jaar. Internationalen Wedstrijd| 

Magaz-ijnhoiiders in de voornaamste steden. Arnhem 1879. 

DOORKCKE El) lUIKSCHE KALK 
TH A S. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 

Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het qeheele Rijk, 

II. LI I J I KV 
R O T T E R D A M , Haringvliet ZZ. 28 

e« L E K K E R K E R K . 

ItO IT KIM) AM, 
Nieuwe Saven 1 1 8 

A M S T K K D A M , 
Bildtrdijkkidt 10'.) 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

DKB 

JOSSOM-CliMmT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: Ie soort AND. TRAS, 
(88) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 

J A N H A M E R & Co., 
Heerengracht 583, bjj de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

B O Y L E ' t t 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. (86) 

A R C H I T E C T Ü 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 

Arivertentlln in dit blad kosten van 1—6 regel* 
00 r-ents. iedere regel meer 10 cent*. Groote letters naar 
pk»Uruiinle. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-DAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

A U * l u l v e r l e i i l l r n in ARCHITECTÜRA opgenomen 
worden srrnl iH geplaatst in DE A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smedec, 
Ververs, eni. 

J. A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E B A K S T E E N F A B R I K A T E N V A N D E F I R M A 

F R . V A N D E L O O SR. T E D I E R E N . 

Onlangs ontving ik van den heer JOZKP VAN UK L O O , 
lid der boveiigenoemde lirma het volgend schrijven: 

„In Uw Weekblad van 23 Februari 1895 werd gewezen 
op het afschilferen mijner bakstei uen aan den Stadsschouw
burg te Amsterdam en hoewel dat niet ten onrechte 
door u werd gedaan, hebt gij my daardoor ineer in nihne 
zaak lenadeeld, dan door n by het scbryven van dat stuk 
weid vermoed. Ik maak n daarvan geen verwijt, want ik 
ben overtuigd, dat gü n et geschreven hebt niet het doel 
om my schade te berokkenen." 

„ H . t is waar, ik heb steenen geleverd, meer dan eens, 
die afvriezen (*), en ik erken, dat zulks niet had moeten 
gebeuren; het was een fout, zelts een zeer groote. fout, 
doch. al heb ik bg mgn zoeken naar verbeteringen vele 
fouten begaan, meen ik toch daarom nog niet verdiend te 
hebben, dat alles, wat ik op mgn gebied tot stand bracht, 
eenvoudig wordt genegeerd, zooals dat door enkele architecten 
gebeurt." 

„Hy mijn streven naar verbeteringen in onze steeu-
fabrikatie moest ik eeu geheel onbekenden weg opgaan; ik 
moest breken met de oude bekende wij/.e van werken, en 
nergens kon ik het maken van zuiver gevormde, goed 
bezande gevel- en protielsteeneu gaan afkijken. Naar elke 
verbetering in het vormen, drogen en bakken der steenen 
heb ik moeten zoeken en ik erken het gaarne, dat heeft 
my veel moeite en ook veel geld gekost en vele teleur
stellingen heb ik daarby ondervonden. Om u een klein 
denkbeeld te geven van de moeielykheden die, ik op mijn 
nieuwen weg vond, wil ik u in het kort de geschiedenis 
van het afvriezen myuer steenen mededeelen." 

„Toen in den beginne hier eu daar nageperste steenen 
afvroren, schreef ik dat natuurlek toe aan te zachte 

' i ü e heer v. D. L . doelt op het antwoord door mij in ons No. 
van i'i Februari 1895 geneven op de vraag uit de bus «au A. & A . : 

„Wat is de oorzaak, dat vele soorten gevelsteen, welke tegenwoordig 
«au sierlijke gebouwen o a den nieuwen stadsschouwburg te Amsterdam 
(jcliezigd worden, afschilferen f" 

• De gevelsteenen. waarin de schouwburg is opgetrokken, zijn 
geëagnbeerd of overtrokken met hoogrood bakkende klei, een wijze 
van werken, waartegen ik van den aanvang af dat zij hier te 
lande werd ingevoerd al bezwaar beb gehad. Zij wordt nog be-
d' "Lelijker door het grbiuik van de gewone, veel te knik rijke 
mortel», die uitslag geven, welke de steenen aan het oppervlak in 
" kleinste deeltjes doet albrijzelen." 

eerder werd door mij verwezen naar „Tras de kanker der 
'"ureu" onder a. „Het uitweeren van zouten" in het daarop 
'olgend No. van 3 Maart 1895. v D K. 

(') Men lette wel op, dat ik niet van afcriezen heb gesproken. 
Hieromtrent bierachter meer. v. D. K. 

levering of slechte sorteering. De heldere klank der 
steenen had mü misleid; ik zorgde voor betere sorteering 
en meende, dat de zaak nu in orde was." 

„ N a eenigen tyd echter bleek mij, dat de fout nog niet 
was weggenc men: hier -n daar vroren steenen af en zelfs 
uit gevels, waarvan ik zeker wist, dat daarvoor harde 
steenen (klinkers) geleverd waren. Daar moest dus nog een 
andere oorzaak van dat schilferen bes'aan " 

..Eindelijk, na lang zoeken, ontdek ik de fout; onder de 
droogloodsen stonden de steenen direct achter rietmatten. 
Door die rietmatten sloeg bij regen met sterken wind het 
water tegen de steenen, die hier en daar, waar de matten 
wat dun waren, dan nat werden. Wanneer die steenen 
weer opdroogden, was daaraan geen spoor van een gebrek 
te zien, ook niet nadat ze gebakken waren ; en toch hadden 
die steenen, zoover ze nat werden, hunne kracht verloren 
en vroren later in de gevels af." 

„Gelukkig , dat eindelyk de fout gevonden was. Dadeiyk 
werden nieuwe, zeer kostbare droogloodsen gebouwd, waar
onder de steenen op latten, op voldoenden afstand van de 
rietmatten, gedroogd werden; al de pannen op deze loodsen 
werden met stroo gedokt, opdat ook daardoor de regen 
niet zoude binnendringen." 

„Met veel vertrouwen en volkomen zeker dat nu geen 
mogelijkheid voor afvriezen meer bestond, ging ik met 
nieuwen moed aan het werk. Met de meeste zorg werd 
gevormd, gedroogd, gebakken en afgeleverd en met onge
duld werd het voorjaar afgewacht, om dan triomfantelijk te 
kunnen wijzen op de overwinning van mijn fabrikaat." 

,. Doch helaas, welk een teleurstelling, daar waren nog 
steenen afgevroren. Hier en daar een steen. Hoe was het 
mogelijk V" 

„ D a a r stond ik, weer teleurgesteld, bijna mismoedig, en 
de concurrentie maakte zich vrolyk. Het was nu uitge
maakt : de nageperste steen deugt niet, de nageperste steen 
vriest af." 

„Ik ging weer zoekeu, zoeken naar de font, die nu nog 
in müne fabrikatie bestond, en het zal niet noodig zyn u 
te zeggen, boe moeielyk het is, de oorzaak van een font 
te vinden, wanneer men in hel duister, zonder eenig licht, 
zoeken moet." 

„ G e l u k k i g , ja overgelukkig was ik dan ook, toen ik 
eindelijk gevonden had, waar de font zat." 

„Onze bezande steenen, van onze rivierklei gemaakt, 
moeten in rustig vuur gebakkeu worden, zal de kleur mooi 
zijn. Daarom zette ik de steenen goed vast in de ovens. 
Ook ter wille van een goed fabrikaat, stookte ik in het 
begin met een zeer zwak vuur droog. Daar de steenen 
vast ingezet waren en er weinig warmte in de monden 
kwam, was er niet veel trek in den oven. Daarom bleven 
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de dampen, die zich beneden bij het vuur ontwikkelden, 
boven in den oven hangen en condenseerden daar tusschen 
de koude steenen. Dat water maakte de steenen hier en 
daar nat en de gevolgen waren dezelfde, als bjj de steenen, 
die achter de rietmatten in de droogloodseu stonden." 

„Toen ik de oorzaak kende, was de fout snel wegge
nomen en hiermede was dan eindelijk de strijd tegen het 
afvriezen rayuer bezande steenen afgeloopen. Doch daar 
wachtte mij nog eene nieuwe verrassing.'' 

„Men wenschte nevens den bezandeu steen ook een gladden, 
rooden steen zonder zand. doch liefst voor niet te veel geld. 
Ik kom op het denkbeeld, om blindeersteenen (Verblendsteine) 
te maken van onze gewone rivierklei, omwerkt met een zeer 
dun laagje Duitsche leem (Thon), die de mooie roode 
kleur aan den steen geven moest. Het gelukte my, na vele 
proefnemingen, eene machine te maken, die deze laag om 
den steen werkte." 

„ D e steenen, zoo gemaakt, waren werkelijk zeer mooi en 
vonden veel byval. Alvorens ik ze echter in den handel 
bracht, zond ik naar Berlyn in liet proefstation. Ook te 
Amsterdam bij de heeren KONING & HIENFAIT werden ze 
aan bevriezingsproeven onderworpen. Bovendien heb ik ze 
op niyn fabriek gedurende een ganschen winter boven op 
een oven geplaatst en ze daar voortdurend nat gemaakt, 
zoodat het ijs er dik opzat." 

„ De steenen doorstonden, zoowel te Amsterdam als ook te 
Berlyn, de proef met glans en ook by my op den oven 
hadden ze niets door de vorst geledeu. Ik was dus zeker, 
dat dit fabrikaat solide was en ik leverde het dan ook af, 
o.a. aan den stadsschouwburg." 

„ D a a r komt echter als een donderslag uit een helderen 
hemel de treurige tyding tot my, dat de steen aan den 
schouwburg afvriest." 

„ H e t zal niet noodig zyn u te zeggen welk een indruk 
die tyding op my maakte. A l mijne schoone verwachtingen 
van dit nieuwe fabrikaat in eens vernietigd, want natuurlijk 
mocht ik daarvan geen steen meer maken. Bovendien, wat 
een schade! Van al de g e ë n g o b e e r d e steenen, die ik in 
voooraad had, kon ik geen enkele meer voor gevels afleve
ren en moest ze dus voor achterwerkers verkoopen." 

„ H e t spijt my zeer, dat ik die onsoliede steenen aan den 
schouwburg leverde, doch ik heb geen schuld, want ik ver
trouwde op het onderzoek aan de proefstations". 

„Zie, mijnheer VAN DBB KLOES , dat is de geschiedenis van 
het afvriezen mijner steenen. Dat zyu teleurstellingen, welke 
iemand, die gaat over een bekenden weg, waar honderden hem 
vóórgingen, niet ondervindt. Ik schaam my* ook niet over de 
vele.fouteu, die ik maakte, want myn misstappen deed ik op 
een onbekenden weg, een weg dien ik zoeken moest en die 
my, al ging het niet zonder tegenspoed, toch tot myn doel 
bracht." 

..Indien gij mij het genoegen wilt doen mijne fabriek, die 
sedei't uw laatste bezoek heel wat uitgebreid werd, nog 
eens te komen bezichtigen, dan kunt gij u persoonlijk over
tuigen, hoever wij het in onze fabricatie hebben gebracht. 
Ik twyfel niet, of gij zult dan roet volle overtuiging myn 
fabrikaat in uw weekblad willen aanbevelen." 

zij n 

Het was mij aangenaam weder eens in de gelegenheid 
te zyn de fabriek van de heeren v. n. Loo te bezichtigen 
en met evenveel genoegen geef ik hier ter plaatse verslag 
van dit bezoek. Immers het is my sedert jaren bekend 
welk eene zorg die heeren aan hun fabrikaat besteden en 
tot welk eene hoogte zy het daarin hebben gebracht. 

Doch in de allereerste plaats wensen ik hier nog eens 
de byzondere aandacht onzer bouwmeesters te vestigen op 
eenige teiten, die hoewel alleen zijdelings betrekking hebbende 

op hetgeen de heer VAN DK Loo zelf fouten in 
fabrikaat noemt, naar mijne vaste overtuiging de hoofdoor
zaak vormen van het in den bouw aan het licht kom. n 
daarvan. 

Hiervoren wees ik er reeds in een noot op, dat ik het 
engobeeren nooit heb afgeraden met het oog op de vorst • 
ik deed dit enkel met het oog op beschadiging van buiten 
af. Hoe licht wordt er van een steen ouder het vervoer en 
het werk een schilfertje af gestooten ! Dit loopt te meer 
in het oog, naar gelang de steenen zuiverder en kan-
tiger afgevormd zijn, maar zal het al/erhinderlijkst zijn. 
als by het afschilferen eene andere kleur bloot komt. Ten 
tyde dat ik het engobeeren der steenen afried, stond mij 
de werking van den mortel-uitslag nog geenszi ns zoo 
duidelijk voor oogen als nu, zoodat ik niet eens dacht aan 
de mogelykheid van het tengevolge daarvan afschilferen 
van baksteen en gehouwen steen. Nadat eenmaal nijjne 
aandacht daarop was gevallen, heb ik er om zoo te zeggen 
by iederen voetstap dien ik deed, de bewjjzeu van aange
troffen, geenszins alleen bij fabrikaten van de firma v. D. Loo, 
maar bij alle soorten van steenen, die niet tot klinkerhard
heid zijn gebakken. Het ergst van alle neemt men het 
waar onmiddellyk boven de trasramen, omdat, door de on
zinnige specie, waarin deze in den regel worden vermetseld. 
daaruit de grootste hoeveelheden zouten worden opgelost. 
De klinkers zijn te dicht en tevens te weinig vocht-aau-
trekkend om er zelf hinder van te ondervinden, maar de 
zachtere steenen onmiddellijk erboven moeten het bezuren. 
In de tweede plaats neemt men het verschijnsel het meest 
en het langst aanhoudend waar op de plaatsen, waar het 
metselwerk het meeste water opneemt, by lekken onder goot-
lysten of overloopende afvoerpijpen, by tunnelmnren vooral, 
waarboven de bodem onder den open hemel ligt (*). 

Eindelyk valt. op te merken, dat fijn-poreuze, van vette 
panklei gebakken strengperssteenen, en zoo ook de van 
gelyke klei gemaakte Belgische handvormsteenen er meer 
van te lijden moeten hebben dan het meer grof-poreuze 
Waalsteenfabrikaat. (4) 

Myne opinie is, dat de schuld van het afschilferen der steenen 
van den Amsterdamsehen schouwburg meer ligt by de bouw
meesters dan by den steenleverancier en dat beiden partijen veel 
verdriet bespaard zon zyn, indien men op het bouwbureau, in-
plaats van den draak te steken met myn schoolmeesteren — of 
hoe men het genoemd moge hebben — de door my 
verkondigde meeningen eens aan eene ernstig onderzoek had 
will -n onderwerpen, desnoods gepaard met practische proeven, 
die op een werk van dien omvang zoo gemakkelijk zyn uit 
te voeren. 

Een tydlang geleden schreef my een lezer van dit blad, 
zelf architect, dat hy meer en meer tot de overtuiging kwam, 
dat meer werk bedorven wordt door gebrek aan materialen-
kennis by bouwmeesters en opzichters dan door knoeierij 
van aannemers en leveranciers. Ik ben het volkomen met 
hem eens en heb geen enkele reden om daar niet openlijk 
voor uit te komen, ook al zyn er, die daarin aanleiding 
vinden voor de bewering, dat ik meer in het bijzonder voor 
de belangen der fabrikanten en handelaars opkom. 

Wanneer in een overigens gaaf blyvenden gevel van 
nageperste steenen slechts hier en daar zonder eenige 
oorzaak een enkele steen aan het oppervlak afin ijzelt, dan 

(*) In den tunnel onder bet statioosterrein te Delft gaat er nu 
reeds voor de ierde maal de tegelbekleeding door aan stukken. 

(4) Bij Belgischen li indvornsteen beb ik onUngi het versnbijnse' 
in zoo bevigen graad waargenomen, dat niet enkel schilfers, maar 
oobhels op bet oppervlak lot zaten. Vermoedelijk ij de uitwerking 
daarbij versterkt d >or net oplossen van bet pyriet, dat in die klei 
plaatselijk zoo d'kwijls voorbanden is, door bet zouthoudende 
inortelwater. 

Kgt dit m. i. op fouten in het fabrikaat. Bryzelt een gevel 
nagenoeg overal af, dan kan dit, in het afgetrokkene rede-
„eeietid, evengoed aan de metselspecie als aan den steen 

liggen. Doch als eindelyk van twee gevels, van gelyken 
i gemetseld, de een al'bryzelt en de andere niet, dan 

z al de oorzaak toch wel builen den steen te zoeken zyn. 
Zeer sprekend is in dit opzicht een brief, dien ik onder 

m i j„e berusting heb, doch tot de volledige openbaarmaking 
waarvan ik niet gemachtigd ben. Hy is door een ry'ks-inge-
nieiir gericht aan den heer VAK HE LOO en heeft betrekking 

0 p twee gebouwen, beide uitgevoerd in geëngobeerden blin-
deersteen, die by het eene, opgetrokken in (de by het ruk 
gebruikelijke vette) trasmortels, „op eene allerontzettendste 

wijze verweert, niet alleen aan het buitenwerk, maar zelfs 
in de gangen, vooral daar, waar aan aan de andere zyde 
van den gang een waschlokaal is geplaatst" (van waaruit 
vermoedelijk telkens nieuw vocht wordt opgenomen i terwyl 
bij het andere, in P. C. kalkmortel van 1 cement, 1 kalk, 
-l zand gemetseld, de steenen zich goed houden. 

Natuurlijk krygt het. tras nu weer de schuld, maar deze 
ligt, evenals by den Ainsterdauischen schouwburg, in werke
lijkheid by de bouwmeesters, die het irrationeele mengsel 
van tras en kalk hebben verordend 

Ik voor ray heb van goed doorbakkeu nagepersten steen 
nog geen nadeel ondervonden i 5 ) uoch ook waargenomen, 
doch er is my een pand bekend, opgetrokken uit steen 
uit de bovenlagen van den oven, dia, door de makers aan 
een handelaar verkocht als rood, door dezen als gevelsteen 
werd v in de hand gezet. Die steen was voor buitenwerk 
niet gaar genoeg en hy schilfert dan ook. Zooals wy* hieronder 
zullen zien, hebben de heeren VAN DE LOO zich in vervolg 
van tyd op eigenaardige wyze tegen zulke practyken ge
vrijwaard. 

In de hoop dat myue lezers door de voorafgaande, ietwat 
te lang geworden inleiding zich niet hebben laten afschrikken 
mg verder te volgen, ga ik nu over tot een beknopt ver
slag van myn jongste bezoek aan de fabriek. 

A l dadelyk treft den bezoeker de orde en regelmaat, 
die er heerschen. Het terrein der fabriek is uitgestrekt, 
de lokalen zyn ruim en luchtig. Het mengen en toebereiden 
der klei geschiedt onder open loodsen. Droogvelden plaatsen) 
zyn door het geringe waterverbruik by het vormen over
bodig geworden. De steenen zyn vast genoeg om onmiddellyk 
in hagen te worden opgezet. Deze staan onder open loodsen, 
wijd uit elkaar gebouwd, om overal ruime speling van lucht 
te houden. Verder zyn er uitmuntend ingerichte dichte 
loodsen voor het kunstmatig drogen in jaargetijden als de 
natuur niet meewerkt. 

Het bakken geschiedt in open ovens, die in hoofdzaak 
niet de van oudsher gebruikelijke Waalsteen-ovens overeen
komen, ctoch in de ouderdeelen der inrichting zoozeer zyn 
verbeterd, dat er bij oordeelkundig stoken — want daar 
komt het voooal op aan — het hoogste mede te bereiken 
>s. Alleen de smoorovens moeten uit den aard der zaak 
overwelfd zyn. 

Ik trof het juist, dat men in een paar siersteenovens 
bezig was uit te kruien. 

Voor elk, die iets gevoelt voor onze Vaderlandsche bak
steen-industrie, is het een ware lost zoo'n aangebroken 
lading te aanschouwen. Men ziet de steenen in een veertigtal 

(ƒ') Nageperste steen is onder mijne oogen verwerkt aan den 
gevel van bet gebouw der coöperatieve wiokelvereeniging albier 
en aan mijne werkplaats aan de P. S. In beide gevallen bleef bet 
*«k in uitmuntenden staat. 

lagen, in elk op zieh zelf vrijstaande één steens tassen ot 
bladen opgestapeld. (Dit laatste om afbryzelen der hoeken te 
voorkomen by het krimpen en inklinken onder de werking van 
het vuur.) De brand is zoo gelijkmatig geweest, dat er om 
zoo te zeggen geen spoor van ongelijke zetting valt waar te 
nemen. De steenen staan nog even recht in het g e ü d als 
toen zij ingezet werden. En dan die bewonderenswaardige 
gelijkheid van kleur, die warmte van toon by bezande zoo
wel als by gladde steenen! 

In de laatste jaren heeft de tinna zich er namelijk even
eens op toegelegd, behalve in de napels bezande ook gladde 
strengperssteenen te fabriceeren, in den trant der Duitsche 
blindeersteenen. Deze worden hol gemaakt, d. w. z. met 
eenige gaten op zyn plat doorboord, ten einde ze beter 
door en door droog te doen worden, alvorens tot het 
branden over te gaaan, wat by de vettere, stijf geperste 
kleituengsels anders eigenaardige moeielykheden oplevert, 
alsmede om het gewicht, te verminderen en dienovereenkom
stig ook de vrachtprijs by vervoer per spoor. Door gepaste 
menging der grondstof kan men in dit fabrikaat de kleur 
naar verkiezing regelen. Wie nog bang zyn voor nage
perste steenen vinden hier hunne gading 

Doch ook in het laatstgenoemde fabrikaat hebben de hee
ren VAN DE LOO op het punt van kleur om zoo te zeggen 
het hoogste bereikt. Ik zag te Dieren een gevel van nage
persten steen in de tint, die by het Utrechtsche fabrikaat 
appelbloesem genoemd wordt; iets schooners is op dit ge
bied haast niet denkbaar. 

Hoe zeer de steenbakker het vuur kan beheerschen blijkt 
het best uit het feit, dat reeds gevels gebouwd zijn van 
gelijkkleurige mondsteenen, fabricaat VAN DE L O O ! 

Buitengewone zorg wordt dan ook aan het sorteeren 
besteed; twee personen zyn daar uitsluitend toe aan
gesteld. 

De bovenste acht lagen der ovenlading worden met opzet 
uit met minder zorg behandelde strengperssteenen opgezet, 
om te voorkomen, dat deze uitteraard minder weervaste 
producten uit de tweede hand als gevelsteenen worden af
geleverd, zooals vroeger met nageperst rood is geschied. 

Eene ware specialiteit is de tinna geworden op het punt 
van profiel- en vormsteenen. Tegenwoordig worden daarvan 
ruim 1' /» millioen stuks per jaar afgeleverd. Voor bijna al 
de kerken, die in de laatste jaren gebouwd zyn door de 
architecten UUIPEKS, THBPB, BOKUHOOMS, T E RIKLK, FKANSSEN 
e. a. beeft de firma VAN DE LOO nageperste protielsteenen 
geleverd, die zich hoog in de lucht, zoowel als laag by 
den grond uitmuntend hebben gehouden. De eischen, die 
sommige architecten daarby op het punt van ingewikkeld
heid van vorm stellen, grenzeu aan het overdrevene. Ik 
zag geheele reeksen daarvan te drogen liggen, waarby men 
vragen moest „hoe blyven zy heel?" En al leveren zulke 
modellen de beste bewyzen van de hoogte, waartoe deze 
fabriek het heeft gebracht, komt het iny, zoo niet roekeloos, 
dan toch op zyn minst overbodig voor de eischen tot zulke 
uitersten op te dryven. Eenerzyds durft mer. tegenwoordig 
afmetingen vragen, die het karakter van baksteenmetselwerk 
te loor doen gaan en daarnevens samengestelde vormen, met in-
en uitspringende hoeken en uiterst dunne partyen, die aan 
suikerbakkerswerk doen denken. 

Ik kan niet nalaten eiken bouwmeester aan te bevelen 
myn voorbeeld te volgen en zich persoonlijk aan de fabriek 
op de hoogte te gaan stellen van hetgeen daar verricht en 
voortgebracht wordt. Ik betwyfel niet of men zal den tyd 
die daarmede heengaat, nuttig besteed achten. 

v. D. K. 
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D E C A L O R I S C H E W A A R D E V A N 

S T E E N K O O L G A S . 

(Bewerkt door J A N E . V A N N I F T R I K , naar „Engineer ing". ) 

Het steeds toenemend verbruik van steenkoolgas tot ver
warming, zoowel op industrieel gebied als in het huishouden, 
maar vooral zyn tegenwoordige beteekenis als krachtbron, 
maken het zeker gewenscht om meer vaste regels te leeren 
kennen, die de waarde van het gas. niet alleen naar zyn 
lichtsterkte doch eveneens naar zijn warmte-kracht bepalen. 

Uit is — zooals door den tëngelschen Ingenieur K Ü H N E 
op de laatste vergadering van de Society of Chemical In
dustry met zooveel nadruk werd te kennen gegeven, 
vooral daarom en thans noodzakelijk geworden, aangezien 
sedert de laatste jaren de lichtsterkte van het gas, in ver
scheiden landen bjj de wet werd vastgesteld (de „s ix t eén -
candle'.'-limit). Vóór den tyd dat de fabrikanten, door de 
invoering dier miat, zich aan een bepaalde lichtsterkte 
hadden te houden, was steenkoolgas iu het algemeen een 
eenvoudig product der distillatie van steenkool en bestond 
het uit koolwaterstoffen van groote calorische, zoowel als 
van hooge lichtgevende kracht; doch, de stijgende kosten 
van goede steenkool en de buitengewone toename iu het 
gebruik van gas brachten de fabrikanten ertoe om be
langrijke hoeveelheden watergas toe te voegen, waarvan de lage 
lichtgevende waarde verder weer de bijmenging noodzakelijk 
maakte van oliegas of damp van petroleum-spiritus, 
ten einde het lichtgas tot de voorgeschreven kaarsensterkte 
te kunnen opvoeren. 

Watergas nu, kan, rnw weg, beschouwd wordeu als te 
bestaan uit gelijke maatdeelen waterstofgas en kooloxyde, 
liet laatste ontstaan uit de onvolkomen verbranding van 
kool. Waterstofgas het is waar, is een bijna ideale brand
stof en oliegas bezit een hoogere calorische waarde dan 
gewoon steenkoolgas doch dit neemt niet weg dat de calorische 
waarde van het mengsel, door de toevoeging van watergas 
belangrijk verminderd wordt en dat daardoor de verbruikers 
van gas als brands'of in een ongunstigepositie wordeu 
geplaatst tegenover de verbruikers van enkel lichtgas 

De besparing voor de gasfabriekauten, door het gebruik 
van watergas. blijkt duidelijk uit liet, feit, dat één ton cokes 
8500 tot 11.000 M'. watergas oplevert, terwijl de 
schade voor den verbruiker van werkgas in het oog springt 
door de lagere warmtekracht van dat gas, welke tot die 
van gewoon steenkolengas staat in verhouding van 1 tot 2 1 / . 
De geringe hoeveelheid oliegas of gasolinedamp, welke 
toegevoegd wordt, is niet in slaat o m liet gas tot zjjn 
werkkracht op te voeren eu de sinds eenigen tijd voorgestelde 
toevoeging van acetyleen om hei gas ryker te maken zou 
het verlies niet opheffen; want, terwijl deze stof 14 maal 
de lichtwaarde heeft van steenkoolgas, bezit het slechts 2 maal 
de calorische kracht van het laatste. 

Ten einde ons eenig denkbeeld te kunnen maken van het 
aanzienlijke gebruik van watergas eu oliegas in Engeland, 
deelen wij, omtrent twee maatschappijen te Londen de volgende 
statische opgavtn mede. Eeu installatie van 12 generators 
te Beekton produceert thans dagelijks ongeveer 1.416.000 
M . : ' watergas, dat bjj de fabrikatie verrijkt wordt met 
oliegas, teneinde de kaarsen sterkte tot dat van op de gewone 
wijze gestookt steenkoolgas op te voeren. Het steenkoolgas 
bevat ongeveer 8 procent kooloxyde en het gas, na 
toevoeging van watergas aan den verbruiker geleverd, bevat, 
ongeveer 10.5 procent van dat gas. 

In de 6 laatste maanden van 1894 produceerde de 
Gas-Light and Coke Company, niet minder dan 144.930.715 
M . 3 oliegas tot het rijker maken van haar lichtgas en 

hierdoor was het haar mogelijk om een zeer slechte soort 
steenkool te verstoken, welke ande'-s voor het doel onge
schikt zou geweest ziju. De calorische waarde van het gas. 
door deze fabrieken geleverd is niet bekend, zoodat een 
juiste schatting van het verlies, voor hen, die het als 
krachtbron verbruiken, niet mogelijk is. 

De snelle ontwikkeling van het electrisch licht en de 
groote zekerheid dat deze bron van schade voor de gas-
fabrikauten jaarlijks in omvang zal toenemen heeft er hen 
begrijpelijkerwijze toe gebracht om hun gas op de goed
koopste wijze te produceeren en om zich meer aan de 
letter dan aan de bedoeling der gemaakte verordeningen 
te honden. Het belang echter van de verbruikers, en misschien 
tenslotte ook dat van de fabrikanten zelf, maakt zeer zeker 
de invoering wenschelyk van nieuwe bepalingen, waardoor 
het gas in beide diensten, welke het tegenwoordig heeft 
te vervullen, wordt getroffen. Ook by de in onzen tjjd zoo 
veelvuldig in gebruik komende gasgloeilichten, hangt het 
goede effect in hoofdzaak af van de calorische kracht van 
het gas, waardoor de gloeimantel lichtgevend moet worden. 

. Indien een goede verordening kon getroffen worden, 
waarbij de calorische waarde van het gas werd bepaald of 
indien op eenvoudige wijze deze waarde kon nagegaan 
worden (en dan hierna de p r p van het gas werd geregeld) 
zon de verbruiker zeker de eerste zijn om den gasfabrikanten 
succes te wenschen in hun pogingen om een zoo goedkoop 
mogelijk gas te leveren. 

Een eigenaardige factor in de kwestie, welke eigenlijk 
ternauwernood voor den verbruiker van belang is, is wel 
de gewoonte der leveranciers van gasmaehines om een 
bepaalde werkingsgraad te garandeeren by een consumptie 
van een zeker volume gas. 

Die opgaven toch zijn gebaseerd op bepalingen, welke 
gemaakt zijn aan de fabrieken, met het gas in het betrokken 
land of district geleverd, doch zijn dikwijls bevonden geheel 
te falen in andere streken, waar bijv.: lichtgas vermengd 
met watergas of op andere wijze arm aan verwarmingskracht, 
gebruikt wordt. Tegenwoordig is het ook gebruikelijk om de 
calorische waarde vast te stellen naar de bepalingen van de 
verschillende bestanddeelen, waaruit het gas bestaat; dit 
is echter, behalve zeer moeielijk, geheel afhankelijk van 
nauwkeurige e« tamelijk ingewikkelde instrumenten en het zou, 
voor eenige verordening in dezen, waarschijnlijk noodzakelijk 
zijn de voorwaarden te omschrijven, volgens welke het onderzoek 
moet plaats vinden en zelfs om het gebruik van een bepaald 
instrument voor te schrijven, ten einde op eenheid van resultaat 
te mogen rekenen. 

De uitstekende calorimeter van BKBTHKLKT is waarschijnlijk 
ongeschikt voor het gebruik buiten het laboratorium van den 
scheikundige en de eischen van het doel zijn misschien wel het 
best te treffen door het gebruik van eenig instrument, 
waarin het gas eenvoudig op zoodanige wyze verbrand wordt, 
dat de voortgebrachtte hitte bij de verbranding van een 
bekend volume gemakkelijk eu /.onder speciale technische 
kennis, kan gemeten worden. Zulk eeu onderzoek, dat dus 
zoowel aan de eischen van den practyk als aan die van 
regelmatige werking voldoet, zou, evenals het toestel van 
ABKL tot het bepalen van het. kookpunt van mineralen 
ol iën, een degelijken standaard vormen, zonder dat het noodig 
is om de geheele absolute waarde van het gas aau 
te geven. 

De Juuker-calorimeter, voor dit doel ingevoerd, bestaat 
uit een cylindrische kamer, omgeven van een watermantel 
en bevattende een brander, waaraan het gas door eeu meter 
en drukregulateur wordt toegevoerd. Het volume verbruikt 
gas en de hoeveelhei I water door den mantel gaande, in 
verband met de temperatuur hiervan bij iutreden en verlaten, 
zijn de eenige factoren, die nagegaan moeten worden om de 

•̂.lorische waarde van het gas te berekenen uit de formule 
W. T 

H = G 
• ; waarin H = de calorische kracht per M s . 

\ \ = het volume doorgestroomd water: T = het tempera
tuurverschil tusschen het binnentredende en het afvloeiende 
water en G = het volume verbruikt gas; een correctie 
voor de latente warmte van den stoom, door de verbranding 
van het gas ontstaan, kan ingevoerd worden door dien stoom 
te condenseeren en te meten. 

Het toestel is bevonden niet alleen vrij nauwkeurig de 
werkelijke calorische waarde van het gas te bepalen, doch, 
wat nog belangrijker is, geen verschillen aan te geven 
tusschen op verschillende tijdstippen gedane bepalingen. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

U i i j l - l r t IK tl. 

/ / . 21 Januari 1896. 

Den heer J . A . VAV DKK KI.OKS, te Delft. 

Voor schuren tot droging van bloembollen maak ik veel 
gebruik van dryfsteenraureu, iu specie volgens uwe voor
lichting voor zulk werk in uw weekblad, met het beste 
succes. Hoe echter dry'fsteett te keuren ? 

Zoudt gy mij daar niet mede op de hoogte willen, helpen, 
of is het gewenscht een zeker fabrikaat voor te schrijven? 
In „Onze Bouwmaterialen'' vind ik daaromtrent niets. 

Hoogachtend, Uw dw. dr., 
A . J . G . 

Als de dryfsteenen gaaf, d. w. z. zonder afgestooten hoeken 
of aan stukken ten uwent aankomen, dan zyn zij van zelf 
goed Ook de beste drijfsteenen bezitten, in vergelijking 
met de minste soorten baksteen, slechts geringe vastheid, 
maar eenmaal op hunne plaats in het werk aangeland 
houden zy zich toch goed. Onder het vervoer hebben zjj 
veel meer te lijden. Doorstaan zy dit meerdere naar be
hooren, maak er U dan verder maar niet ongerust over. 

v. D. K . 

AANBESTEDINGEN 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 27 J A N U A R I . 
Breda, l i uur. De architecten P. A. tomes ea L . van der 

Pas, ten k> fflebuize de Druif van deu lieer L . »»u Hussel, Haver
markt: H. bet Louwen van I -clioolloknti-.i met. bijkomende weiken, 
voor bei. It. K. armbestuur der parochie van de H. Barbara ; b. 
het bouwen van 2 kutec'iismuslokalen met boienwoniuge!:, vuur 
liet It. K. kerkbestuur van genoemde parochie, beide werken uit 
le voereu op pereeelen aan de Leiivenaarstraat. 

Musselkuuual (Gr.) 2.30 uur. De Urm» E. O. Kinzin?, in liet 
logeu.eut vau den beer Panman bij de ijzeren klap: ::et bouwen 
• ui een nieuwe wiukelbebuiziug onder bijlevering vau materialen. 

Spunga (Fr) De beer J . Kuit'Kz.; bet bouweu vau een nieuwe 
• oereuwoonhuiziuge aan deu Lendedijk aldaar. 

Si int ii in (N.Br.) '1 uur. De architect. Grambeek te Eindhoven, 
len verzoeke van bet bestuur van bet Stratum's Muziekkorps, in 
bet café van P. van der Heijden : bet bouweu van een muziekzaal, 
nllurlzaal, kasleleinswoning en kiosk. 

til VM» vi. 28 JANUARI . 
itussuui (N'.H.) 12 uur. De architecten van der Goot te Hengelo 

en Kiuisweg te Bussum, iu het hotel Vlietlann: het bouwen eene' 
villa onder de gemeente Naarden, in de onmiddelijke Labijheid van 
't station Naarden—Bussum. 

Hoorn. 2 uur. Het gemeentebestuur i bet onderbond en bet 
verrichten van bepaalde vernieuwingen aan de gemeentewerken 
gedurende 1806. 

Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: bet verrichten van 
grondwerken aan en nabij de Esschenlain. 

•v nl A M I vi. «9 J A N U A R I . 
Sneek. 1 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van een 

ijzeea ophaalbrug met bijbeboorende werken over bet Hoogend 
aldaar. 

V 1:1.111 vi. 31 J A N U A R I . 
' « •Gravenhage . 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het onderhoud van het post- eu telegraafgebouw 
eu v,.n bet liijkiin1 oor der posteiijeu aan bet slation t- Nijmegen, 
van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding 
tot en met 31 December 1898, begr f 840 

'S-Gravenhuge. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid : het ouderboud van bet post- eu telegraafgebouw 
le Apeldoorn, vau den dap der kennisgeving van de goedkeuring 
der aanbesteding tot en met 31 December 1898, begr. f 65D. 

's-Gruveubage. 1 uur. Het ministerie van wsteratnat, bundel 
eu nijverheid : bet verbouwen vau eenige lokalen, ten dienste van 
de postsiempelfabriek, in een der gebouwen vau 's Rijks Munt te 
Utrecht, begr. f 1963. 

Z A T E R D A G 1 F E B R U A R I . 
Dieren (Geld.) 2 uur. De architect W. Honig te Vclp, namens 

den heer A. J . van Houtum te Arnhem, in het bote! YVestuoff : 
bet afbreken ec opbouwen va ï de papierfabriek Coldenhoven to 
Kerbeek. 

Hooge-Zwaluwe (N.Br.) 11 uur. De architecten P v. d. Erve 
eu A. C. Buijzerd te Breda, in liet koliieiiuis vau A. de Waardt, 
voor rekening van L . A. de V'j 3 s e r te Hooge-Zwaluwe : het her
bouwen vau eeu woonhuis met schuur aldaar. 

Kaatsheuvel (N.Br. 10 uur. Het gemeentebestuur vm Loon 
op Zand-Kaatstieuvel ten raadbuize te Kaatsheuvel : liet verrichten 
vau herstellingen en het verven van bet post- eu telegraafkantoor 
aldaar. 

MAANDAG 3 F E B R U A R I . 
Amsterdam. 2.30 uur. De directie der Hoi!, l lz. Spoorweg-

Miiaticbapoij, in hel centraal persooens'atior, bestek 110 640: 
bet uit oereu van onderhoudswerken op de spoorwegen Amsterdam 
—Rotterdam, Schiedam—Hoek van Holland eu op het gemeen
schappelijk station Rotterdam — Maas, in 7 perc, begr f 62 90C; 
bestek no. 641 : het uitvoeren van onderhoudswerken op de 
spoorwegen den Helder—Uitgeest, Haarlem—Uitgeest, VeLen — 
l.imui len eu Haarlem—Zaudvoort, iu 3 perc, begr. f 13.850; 
bestek no. 642: het uitvoeren vun onderhoudswerken op de 
spoorwegen Uitgeest—Amsterdam, Zaandam—Enkbuizeu, Hoorn— 
Medemblik en Leeuwarden—Stavuren, ia 4 perc, begr. f 24.600. 

's-Graveahnge. II uur. De architect J . H. Estiuijs, in bet 
Z. H. Koffiehuis: het bouwen van een winkelhuis met 2 boven
woningen aan de Tasiuausstraat aldaar, naast en i l aansluiting 
mei perceel no. 194. 

Heereuveen. 12 uur. De heer J . v. d. Werf: het bouwen eoner 
geheel nieuwe boerenbebuizinge. 

IM»N 1*1:1:11 vi. 6 F E B R U A R I . 
Oud-Beierland (Z.H ) 1 uur. De architect Job Smit aldaar, 

namens F . Lebret te Dordrecht, in het hotel de Oude Hoorn 
aldaar- het i f breken en weiier opbouwen der landbouwscliuur op 
de hofstede de Torenstee, bewoond door den landbo wer T. van 
der Linde te Goudswaard. 

V R I J D A G 7 F E B R U A R I . 
Bnrcuio (Geld.) 3 uur. In bet koffiehuis van II. D. Elbriuk : 

bet rtslHureeren der Herv. kerk aldaar, aanw. 4 Kabr. uam. 3 
uur, bilj. inzenden 6 Febr. bij den president-kerkvoogd. 

MAANDAG 10 F E B R U A R I . 
Maastricht. 1U.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

eu nijverheid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur : de verbreediujj 
van bet kanaal van Lu'k naar Maastricht, tusschen de sluizen 110. 
5 en 6 in de gemeente Maastricht, prov. Limburg, begr. f 12.400. 

DONDERDAG 13 F E B R U A R I . 
's-G raven hage. 2 uur. Het gemeentebestuur: bet maken van 

een 1130 M. langeu muur met steeuglooiiug en van een 25 M. 
breedeu straatweg langs bet straui te Scbeveningen, voor den 
muur zijn o.a. le verwerken ongeveer 10800 M ' . P.C. beton (of 
metselwerk van bardgrauw in P. C. mortel); 1560 M' . metselwerk 
van zuilenbasalt; 925 M ' . gehouwen steen (graniet en hardsteen); 
de oppervlakte steeuglooiiug is ongev er 8680 M * . ; de te bestraten 
oppervlakte is ongeveer 49000 M«. waarvan 23000 M 4 . , met aan 
wezige materialen. 

V R I J D A G 14 F E B R U A R I . 
Zwolle. 11 uur. Hei bestuur van het waterschap Mastenbroek, 

teu kantore tan het waler.-cnap, in 1 peic. : het onderhoud der 
kuuslwerken vau het waterschap Masteubroek, gedurende ecu 
tijdvak vau 3 jaren, aanvangende 1 Maart 1896 en eindigen,le 
98 Febtuari 1899. 
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Zwolle. 11 uur Het bestuur vau bet waterschap Mastenbroek, 
ten knulore van bet waterschap, in $ perc. of in massa • 1. het 
vernieuwen van He brug no 4 over de Kamperweteriug bij J . 
Pelleboer in Oosierbolt en het leveren eu leggen van de brug. 
liggers ouder de brug no. 1 tegenover Kampen ; 2. het vernieuwen 
vin het noodmuL'Hzijn te Wilsum. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amersfoort, liet Douwen vau een villa in het Ckristiaauspark. 

Laagste D. Verbeek voor f 9330. 
Bolsvrard. Het afbreken der beslaande en het bouwen van 

een uieuwu schuur niet vtestallen c. a. le Pingjum, op de boeren
plaats bewoond 3oor l'. N . Baugma, ouder beheer van den are! ileet 
L . Keiisma. Laagste W. I'. Vis-er en li. K. Zvvoismau te Mak-un, 
voor f 871IS, gegund. 

' s -Ura»ei ih i ige . Het «ij'jarig onderhoud der haveDwerken van 
Midlelhainis van l Jan. 1896 tot ultimo Dec. 1900. Laagste 
J . Blok te 's Gravendeel voor f 12.9S6 per jaar. 

' s - ü r u v e u h a g e . Het onderhoud van het post- en telegraafgebouw 
te Almelo, vnn 1 Januari IS'Jfl tot 31 December 1898. Laagste J . 
Schreuder» Za. te Almelo voor I 712. 

'a-Graveiihage. Het onderhoud van het Kijkspostgebouw te 
Alkmaar van 1 April 1S96 lo< 3'. Maart 1S99. Laagste J. J . 
Boogh te \lkinaar v i a I 89 ». 

'g-Gruveuhuge. Uet onderhoud van bet post- en telegraal'gebouw 
te Zwo le, van 1 April 1896 tot 31 December 1898. Laagste G. 
Kamphuis te Zwode vcor f 117i. 

's-Gravenbug/e. Het onderhouden van het post- eu telegraal'
gebouw te Kampen van 1 April 1896 tot 31 Dec. 1898. Laagste 
J . S. vau der Werf le Kampen voor f 877. 

's-Grari linage. Het onderhoud van bet post- en telettraafgeöouw 
te Elan. van 1 April 1896 tol 31 Maait 1899. Laagste C. van 
Santen te Edam voor f 748. 

's-Graveuhuge. Het onderhoud vau bet post-en telegraafgehouw 
te Duesburgh, v i a 1 April 1896 tot en met 31 December 1898. 
Langste 11. van Dijke te Doesburgb voor f 464. 

tirollingen. Het onderhouden van en bet doen van eenige 
heistellingen of veraieuwiniren aan 11 schoolgebouwen met toebe 

hooren, gedurende dit jan-, onder bijlevering van al het beaoodigde. 
Laagste J. Versteegb voor f 3170, gegund. 

Grouingen. Het maken en herstellen van werken tot voor
ziening vau wegen e» jaagpaden langs kanahn tegen afslag eu 
afsebuiviiigrii, in 2 perc. Pete. 1, van Groningen naar Stroobos. 
Laagste H. vau Dijk te Farmsum voor I' 4388, dit biljet was niet 
geteekend, waardoor bet niet in aanmerking kwam. Perc. 2, van 
ftcheemda naar Zuidbroek. Laagste dezellde voor f 1846, ook dit 
biljet was niet geteekend. 

(«rol l ingen. Het onderhouden van het rijks archiefgebouw te 
Groningen, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 
en met 31 Dec. 1897. Laagste K. van der Laan aldaar voor I 595. 

Harkstede. Het bouwen vau een Doerenbebuizing aid. Laagste 
J. van ')eldeu te Harkstede voor f 2496, gegund. 

Harliugen. De aanleg van 7 steeneu hoofden bij Zurich. 
Langste I. van Noordenne te Utrecht voor f 50.995, gegund. 

Heugelo. Het bouwen van 2 dubbele beerenbuizen en ene 
burgerwoning te Hengelo. Laagste Gebr. Tliomasson voor f 17.450. 

Jonre. Het bouwen van een uieuwe kerk te Hoornsterzwaag. 
Laags'e A. H. Hemmingu te Beetsterzwaag voor f 2200, gegund. 

Stadskanaal. Het bouwen van een grossiersbehuizing. Laagste 
B. Petersen te Nieuw Buinen voor f 4716, niet teguud. 

Sneek. Het bouwen vnn een ijzeren ophaalorug met bijheboo-
tende werken over bet Hoogeud aldaar. Laagste H. V. Wcstra te 
Sneek voor f 5740, niet gegund. Hei besteding op 29 Januari. 

1 iibbergen. Het bouwtn van een schoolgebouw van 4 lokalen, 
privaten, bergplaats enz , met de daarvoor noodige meubelen, op 
een terrein nabij, hel gemeentehuis aldaar, onder beheer van den 
architect P. A. Trijssenaar le Almelo. Laagste voor perc. 1, 
gebouwen, C. Frowijn te Ootmarsum voor f i2.5IO; voor perc. 2, 
meubelen, 6. J . Heminer te Geesteren voor f 1491. 

Zwolle. Het onderhouden vau en het doen van vernieuwingen 
en herstellingen aan de gebouwen der rijks kweekschool voor 
onderwijzers te Deventer tot 31 Dec. 1897. Laagste J . E. Rood 
te Deventer voor f 2030. 

Zwolle. Het onderhouden van en het doen van herstellingen 
en veruieuwingen aan het gebouw der R. H. Burgerschool te 
Zwolle, van den dag der goedkeuring vau de aanbesteding tot 
31 December 1897. Laagste B. Meibergen aldaar voor f 2190, 

Zwolle. Het bouweu vau 4 arbeiderswoningen. Laagste G. 
Eike.aar te Berlicum voor f 4^73, gegund. 

A D V E R T E N T I E N. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S 

der Gemeente DORDRECHT zijn voor
nemens op Maandag den | ?den Febru
ari 1896 in het openbaar aan te besteden: 

Het uitdiepen en Terder 
op diepte houden van ver
schillende Haven» binnen 
de Gemeente Dordrecht, 
gedurende den tijd van 
drie of zes jaren, en wel 
van 1 Januari 1896 tot en 
met den 3l*tu" December 
1898 of 1901. 

De voorwaarden zyn ter Secretarie 
der Gemeente Dordrecht, op franco aan
vrage, verkrijgbaar tegen betaling van 
/' 0.50 per exemplaar en liggen ter inzage 
aan het Bureau der Gemeentewerken, 
alwaar tevens nadere inlichtingen te 
verkrijgen zijn. 

De, op zegel geschreven en door de 
borgen mede ondeneekende, inschrijvings-
biljetten moeten worden ingeleverd ter 
Secretarie voornoemd, vóór of op den 
dag der Aanbesteding, vóór des namid
dags 1 uur. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PRIJZEN. (73; 
S. BRUIGOM, Arnhem 

Alle soorten van 

Z I C E I 
6B 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE, 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
L W * Vraagde g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 

welke wü U gratis en franco toezenden. 

M A \ \ II K I M K ! . 

Portland-Gement-Fabriek» 
FABKIEK. 
Opgericht V f f l l r M f l 

1861. Nh^RlSfei 

FABRIEK 
vWEISENAU, 

b/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. 

H O O F D - V E R T E G E N W O O R D I G E R S 
voorde Z u i d e l i j k e P r o v i n c i ë n : 

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 P r o v i n c i ë n : 

D E B E E R 6L 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. 

IIElIirPIIEEl ^ 
en LOODSEN 

van gegolfd ijzer, A^^^f 

LIFTEN,. 

* V Draagbaar Spoor. 
T. G. TISSOT J".. 

AMSTERDAM, Singel ITO. 

(90) 

K R A N E N 

en 

LIEREN, Geluidvverende tussehenvloeren, ondervdoeren 
voor bontcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

E X S E L S I O R P L A T E N . 

SEBfl. VAN DER vIJGH, Amsterdam, 
Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 

volgens nieuw Systeem. (92) 
Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 

gelnidwerend. 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. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 
(92) GOUDEN MEDAILLE. 

P . D O L k i Z O O i V 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis 

O N Z E B O U W M A T E R I A L E N , 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W IT - , KRISTAL- , BROEI en M E L K -

G L A S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

GKBOGKN G L A S en DAKPANNEN. 

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 , 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

b e s c h r e v e n d o o r 

v a n d e r KL l o c 
L e e r a a r aan de Po ly techni sche S c h o o l te Delf t . 

PRIJS: Compleet ingenaaid fis.—. 
„ „ gebonden „ 21*50. 

KONNED GROFSMEDERIJ, 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEID BOUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

titooinbooten-, Bagger-en 
Üpoorwegmateriaal. 

I J Z E R - E N K O P E R G I E T E R I J W 

Zware en lichte Smeewerken 
A N K 1 : l i s . 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
«net cert i f icaat van I ^ l o y d ' » 

en B u r e a u V e r i t a s . 

I l l . l l l l It III . I. I. I \ h I. \ . 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het «teenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende iudustrieelen, voor 
wien hij zijn boek even goed heeft geschreven als voot bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten bedenken, indien hen dat wat te uitvoerig voorkomt cn '.ij liever een meer vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige inoeielijklieden heeft. 

Voor hein 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 •' gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad). 

. . . . Het met zorg behandelde werk komt niet enkel deu eigenlijken houw-, werktuig
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door bun handel en bedrijf met de/e 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt mon telkens getroffen door den practischen zin 

van den samensteller en zijn cenvoudigen, duidelijken schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets niet het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandsen Advertentieblad). 

Bouwkundig Hoofdopzichter, i j . T U DER Emu Zoon 
Voor den bouw van het Kraiikzin-

iiifteiiKeHlicht te Leiden, wordt tegen 
1 Maart I V H . g e v r a a g d een 

HOOFDOPZICHTER, 
tegen een salaris van / 120.— per 

maand. 
Aanbiedingen worden ingewacht bjj 

Burgemeester en Wethouders van Leiden. 

S T 0 0 M B 0 E K D R U K K E R I J , 

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 meesteu 

spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

• i run 

file:///lkinaar
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der Hij. ter bereiding van Koolteerpro-

dneten Krimpen a/d JJssel, 
o m n i i (tollen wegens zijll sterk 

bederfwerende eigenselinopeii. 
Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS <£• Co, 
Keizersgracht 132, Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Vierde Jaargang No. 6. Zaterdag 1 Februari 1896. 

KI) 1 1 M i D A M , 
Nieuwe Saven 118 

AMSTKKIIAM. 
Bildcrdijkhade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
D R B 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: Ie soort AND. TRAS, 
( 8 8 ) H A N D E L in 

_B0ÜWMATERIALEN. 
DE G R O E V E * 

VAN 

J. MEUR1X 
te Ai ideri iach a/d R i j n , 

leveren sedert 1851 : (83) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op Strengste keur. verder: 
D R I J F - . ( ZWEMSTEEN; L A -

\ At.KO'I'STEEX, beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen.Terrassen 
Tninsalons, Fonteinen. Graftomben, enz. 

AliCIIITltAVEN 
en LIJSTEN, 

volgens b e s l a a n d o f op te g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij eu Schaverij van 

K. W. HOGUENKAMP&Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

De firma G GiiEVEle Utrecht 
heeft de eer le berichten, dal zij 
met de vergrooling barer 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. ^ 

LEONAttD SLIGCBER, Monnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUlb 
• • »• 11111 n u t fahrika 

uuRMACHINES EN BOREN, 
at pii M l l i i k r {iri iK. (76) 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, 

A M S r J T K I * 1 > A M . 

Amerik. Lucht-en Stofzuigers. 
W I I N G r ' s P n K ' n t , 

voor bet verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (86) 

Voor droging en afkoeling 
in fabrieken van verschillenden aard. 

In tul van rubrieken eu voor verschil, 
lende doeleinden hier te lunile iu gebruik. 

OOORISCHE EN LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het qeheele Rijk 

II. LIU I lv\ 
R O T T E R D A M , Haringvliet ZZ, 28 

en L E K K E R K E R K . 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is ge liet'I 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 11 e s t e u gaarne 

verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBDR6", 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 

A R C H I T E C T Ü R A 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

T E C H N I S C H G E D E E L T E . 

AdT.rtentlfn in dit blad kosten ran 1—5 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaataruiinle. Driemaal plaatsing wordt slecht» tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE'•DAGS. 
Uitgevers 1 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

Allo ixlvprlenlli'n in ARCHITECTÜRA opgenomen 
worden gratia geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Verver», em. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

1 > 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 . 

De studenten onzer Polytechnische School bezitten in 
bun almanak een orgaan, dat bun gelegenheid verschaft 
van tijd tot tijd openlijk een oordeel uit te spreken over 
het door hen genoten onderwijs en diegenen die dit gaven. 

Er is m. i. veel goeds in die gewoonte; het komt mij 
voor, dat hier het oude Latjjnsche spreekwoord van pas is 
„Vox popnli vox Dei"; m. a. w., dat er dikwijls veel 
waars is in hunne uitspraken. 

Dat de betrokken personen in den regel de gegeven 
wenken bijzonder ter harte nemen, zal ik niet beweren. 
Mij dacht, was dit het geval, dan moesten er al vrij wat 
veranderingen aan onze school hebben plaats gevonden, 
waarvan tot dusver nog weinig of niets te bespeuren is. 
Hoe dit zij, ik kom er gaarne voor uit, dat ik meer dan 
eens mijn voordeel gedaan heb met de snedige opmerkingen 
van de hoop des Vaderlands. 

Maar dit is een reden te meer voor my, ja ik acht bet 
een ernstige plicht, er tegen op te komen, als de „s tem 
des volks" naar mijne overtuiging op een dwaalweg verkeert. 

In de dezer dagen verschenen Delftsche Studenten 
almanak is het volgende te lezen: 

„. . . . W'ij kunnen echter niet nalaten onze bevreemding 
te kennen te geven, daar o. i . de op het examen verlangde 
kennis meer als bouwkunde constructie, dan als kei.nis van 
bouwstoffen moest worden gequaliticeerd". 

Er wordt hier voornamelijk gedoeld op het volgende 
examenvraag: 

'loon door schetsen de voor deelen aan van een paneeldeur 
ii' vergelijking met een opgeklampte deur, met het oog op 
het icerken van hel hout. 

Ik wensch geen bjjzondcren nadruk te leggen op het 
feit, dat deze vraag zeer laag bij den grond blijft en ook 
niet op dit: dat ik er telken jare een halve les aan besteed, 
met een uit nat hout getiraineide, naast het zwarte bord 
aanwezige paneeldeur tot voorbeeld. Wat dit laatste betreft, 
ZÜ nog in herrinnering gebracht, dat wü hier leven in een 

er van M vrye studie" en het geregeld waarnemen der 
ges dus bijzaak te achten is 

Hoe men als Pol. Stud, door „vrije studie" tot dekennis 
der bouwstoffen kan geraken is mij tot dusver een raadsel 
--'-'bleven, maar dit zal misschien aan mij liggen. 

VA aar ik de bijzondere aandacht op wensch te vestigen — 
"tal ook in het belang van het technisch onderwijs in 

: algemeen — is, dat vragen in den trant der bovenvermelde 
' bijzondere waarde hebben, omdat zij staan „ a a n de 

Kiens van twee werelden" namelijk der afdeelingen bouwkunde-

constructie en kennis van bouwstoffen, en dat de antwoorden 
daarop getuigenis afleggen, zoowel van de kennis en ont
wikkeling der examinandi, als van de richting, den samen
hang en de uitwerking van het onderwijs. 

Aan de eerste heeft het hier zeer merkbaar ontbroken; de 
uitslag van het eximen was beneden Delftscb peil; slechts zeer 
enkelen wisten een redelijk antwoord op de zoo eenvoudige 
vraag te geven; zoo zelfs dat ik bet noodig heb geacht 
de „opvo lgende lichting" daarop uitdrukkelijk te wijzen, 
toen ik met mijn cursus weder aan hetzelfde punt was 
genaderd; en dit ten eerste met liet oog op bet geval, dat 
de vraag in questie op het eerst volgend examen eens 
opnieuw mocht worden gesteld en verder omdat een bouw
meester, 't zij ingenieur of architect, zich toch eenigermate 
rekenschap dient te kunnen geven van het hoe en waarom by 
het doen verwerken van materialen. 

Het geval geeft mij tevens aanleiding de aandacht te 
vestigen op het nut van eene gepaste aansluiting tusschen de 
verschillende vakken of afdeelingen van liet technisch onderwijs. 

Waar ik die aan onze school zocht tot stand te 
brengen, werd ik telkens teleurgesteld. Behoudens een 
paar zeer gunstige uitzonderingen, scheen men mij dan lastig 
te vinden en stuurde men mij in den regel zoogezegd 
met een kluitje in het riet. Maar tusschen de beide, 
hiervoren genoemde afdeelingen bestoud er van den 
aanvang af aansluiting, ook zonder dat die bepaald werd 
gezocht en zij heeft waarschijnlijk vooral daardoor stand 
gehouden, dat de betrokken leeraren al sedert jaren samen 
eene subcommissie vormen voor het afnemen van bet ex mien 
B in beider leervakken, daartoe in onderling overleg de 
examenvragen opstellen, de antwoorden der candidaten elk 
voor zich beoordeelen en vervolgens de resultaten met 
eikaar vergelijken. Die beoordeelingen vertoonen dan meestal 
eene bijzondere overeenstemming. Een bewijs te meer, dat 
hier de aansluiting voorbanden is, die ik van zoo groot 
belang acht voor het onderwijs en die ik door alle docenten 
eener zelfde school zon welischen nagestreefd te zien, voor 
zoover de aard der betrokken leervakken dit toelaat na 
tnurlijk. Maar dit is bij de meeste vakken veel meer het 
geval dan men zou denkeu. Van het bestaan dier mogelijk
heid zjju examenvragen als de bovengenoemde en de volgende, 
die ot reeds vroeger gediend hebbeu of dit alsnog kunnen 
doen, de beste kenteekenen: 

„ W e l k 8teenverband is, met het oog op den aard der 
materialen, het meest aanbevelenswaard voor muren, die 
aan de dagzijde uit bouwsteen, en overigens uit ruwen 
breuksteen bestaan ?" 

„ G e e f een schets van een frontplaat van een stoomketel 
en licht de gedaante daarvan toe, in verband met den aard en 
de qualiteit van het materiaal." 
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„Sche t s een smeedijzeren vork voor een trekstangver-
binding en geef daarin de richting aan, die de weinaden 
belmoren te hebben om in verband met de wijze van be
werking van het materiaal den meesten waarborg te geven 
voor de sterkte." 

A l deze ondei werpen worden door mij op de lessen toe
gelicht en zijn grootendeels (evenals de vraag in kwestie) 
ook in „Onze Bouwmaterialen" behandeld. 

Daar het hier eene kwestie geldt, die van algemeen belang 
is voor het technisch onderwijs, zal het mij wel niet 
ten kwade geduid worden, dat ik haar in meer uitgebreiden 
kring heb ter sprake gebracht. Buitendien is dit de eenige 
weg die my open staat, om te beletten, dat zy evenals zoo
vele andere in de doos gaat. Immers elke andere weg 
leidt tot schermen in den blinde; het personeel, dat de 
studenten almanak redigeert, wisselt grootendeels telken 
jare af, en evenzoo het publiek, dat op de colleges en de 
examens verschijnt. Zaken blijven echter dezelfde, hoe het 
personeel ook wisselt. 

Wie het op dit punt alsnog niet met my eens mocht 
zyn, zal ik gaarne hetzij mondeling, hetzij schriftelijk te 
woord staan. v. n. K . 

HOUT VOOR POTLOODEN. 

Een wagenlading roodhout {red wood) werd onlangs te 

Sanger in Californië ingescheept naar Neurenberg. Eenigen 

tyd te voren waren personen uit Duitschland naar de kust 

der stille Zuidzee gezonden om naar hout uit te zien, dat 

in de potloodeufabricage het ceder zou kunnen vervangen, 

daar de cederbossehen byna niet meer aan de navraag 

kunnen voldoen. Men zegt dat het roodhout van de oostelijke 

hellingen van de Sierra's behalve het ceder het eenige is, 

rechtdradig genoeg om tot potloodhout te kunnen dienen. 

BETONWERK BIJ DEN BOUW DER 
WÜRTTENBURQER SPOORBAAN 

TUTTINGEN-SIGMARINGEN. 
(Adar het Duitsch van VON SCHIBBHOLS. ) 

Het Donandal, waardoor, over 37.368 K M . , de boven
genoemde spoorbaan loopt, van Tuttlingen tot Inzigkofen, 
wordt by Mühlheim nauw en kronkelend, en door steile 
bergwanden ingesloten. 

De loop der Donau bracht velerlei moeielykheden mede 
en maakte de uitvoering van uitgebreide water- en 
grondwerken noodzakelijk, welke, vóór men met den eigen
lijken baanbouw kon aanvangen, moesten plaats hebben. 

Zoo moest men niet minder dan door vier bergruggen 
tunnels voor dubbel spoor aanleggen en wel: den Schauz-
tunnel van 685 M., den Kiipflestuunel van 181 M. , dien 
by Thiergarteii van 275 M en dien by* Dietfiirt van 74 M. 

De witte Jura formatie leverde slechts weinig bruikbaie 
bouwsteenen, zelfs voor bestrating een geringe hoeveelheid 
weenast materiaal. Tufsteen was in de nabijheid te 
verkrygen, doch deze werd wegens zijn geringe drukvast-
heid — uit het Beradal met 30 — 60 K G . en dien van 
Hausen met 35 - 9 0 K G . per c M 2 . — slechts op kleine 
schaal verwerkt De dichts bijliggende goede bonte zandsteen 
van het Schwarzwald, uit den omtrek van Calw en Freuden-
stadt, kwamen duurder te staan en zelfs goede baksteen 
zou van te grooten afstand aangevoerd moeten worden, 
terwyl hierbij bovendien moest bedacht worden, dat het geen 

kleinere hoeveelheden materiaal betrof, welke men noodig 
had, want deze waren: aan bruggen en waterloopen 10660 
M 8 . , voor de fundamenten van pijlers, 14050 M 8 . , aan 
de tunnels 14900 M 8 . en aan steunmuren 6759 M 8 . te 
zamen dus 46369 M S . 

Een baanbouw met groote moeielykheden en daar 
tegenover het uitzicht op een slechts gering verkeer 
eischten de zuinigste uitvoering dezer kunstwerken en 
leidden dus, zooals dat trouwens in het aan bouwsteen 
arme Oberschwaben algemeen raadzaam is, tot een uit
gebreid gebruik van beton, waar dit, zoowel by onder
als bovenbouw maar eenigszins van toepassing mocht zyn, 
Het gebruik van dit materiaal werd bovendien nog daardoor 
gemakkelijker gemaakt dat de Cementfabrieken te Blaubeuren 
en Allmendingen uitstekend Portland- en Romeinsch cement 
leveren en dat in de nabijheid goed zand en kiezel te 
bekomen is. De fundeering der bruggen en doorlaten werden 
geheel in stampbeton uitgevoerd; de samenstelling was, in 
het water by Portland-cement 1 op 8, by Romeinsch cement 
(buizen) van 1 op 6 tot 1 op 7; in den droge resp. I op 
9 en 1 op 8 terwyl by de grootere raassa's nog '/„ van 
het totale volume aan groote natgemaakte steenstukken 
werd toegevoegd Het Portland-cement-beton in den droge 
kwam op ongeveer ƒ 10.— te staan, onder water opruim 
ƒ 11.— per !£*. ; en het beton van Romeinsch cement kostte 
resp. ƒ 8.75 en ƒ 9.75, waarby voor den handenarbeid 
betaald werd, in aangenomen werk f 1.98 en voor by werk 
ƒ 2.46 per AI3. Het zand en kiezel kostte ƒ 1.5 a ƒ 1.9 
per M 8 . ; Portland-cement en Romeinsch cement f 2.67 en 
f 2.07 per 100 K G . 

Het drooghouden, waar dit gewenscht was, had by de 
grootere bouwwerken plaats door middel van centrifugaal-
pompen met locomobielen van 6 tot 12 paardekracht, en met 
dubbelwerkende zuigpompen; bij de kleinere werken en by 
helder water geschiedde het door eenvoudige pompen, welke, 
bij zaudtoeloop, van een mand voorzien waren. 

De brugpijlers werden uitwendig in bonten zandsteen 
opgetrokken, terwyl bij bruggen over wegen ook tufsteen 
verwerkt werd. De volmetseling der pijlers en de landhoofden 
had meestal in Portland-cementstainpbeton plaats, evenals 
dat het geval was by een aantal coupures en waterriolen. 
De samenstelling der specie was hier, by gebruik van 
Portland-cement 1 op 8 en by Romeinsch cement 1 op 7 
terwyl de zwaarte der werken zoodanig was als uit de 
bygaaude tiguren 1, 2 en 3 blijkt. 
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au de py'lers van bonten zandsteen 3491 M8., aan de pijlers 

v a ) 1 tufsteen 2209 M8., van beton 844 M8. 
Behalve de genoemde en andere toepassingen van beton 

aan bruggen en coupures bij spoorwegwerken in W ü r t t e m b e r g , 
werden in de laatste jaren op groote schaal ook gewelfde 
bruggen en wegconstructies van groote spanwijdte en geringen 
phi van rijkswege in Portland-cement-beton uitgevoerd, van-
welke werken een officieele beschrijving o. a. van de Do-
naubrug by Munderkingen in No. 80 Jahrg. 1894 Deutsche 
Baiizeitung voorkomt. Ook by Ehingen werd aan een wegbrug 
over de spoorbaan van 18 M. spanning met een boog van 
2 62 M 8 . pijl, 1 M . dikte aan den voet en 0.45 aan den 
kop, versterkt door drie liggers een groote hoeveelheid beton 
verwerkt. De -samenstelling van het beton voor de bogen was 
1 : 3 : 6 evenals voor de op natuurlyke rots geplaatste 

fundeering, echter met dat verschil dat grootere stukken 

steen onder het werk bijgevoegd werden. 
Verder kan verwezen worden naar de mededeelingen van 

de technische afdeeling der „ D e u t s c h e Eisenbahn Verwal 
tuugen" aangaaude de beantwoording der in 1891 opgestelde 
vraag (Gruppe I, vraag 15) Brücken und /Jurchlösse aus 
Portlant-cement-beton. Daarbij komt een in beton gebouwde 
brug over de Westrach by Erbach voor met een boog van 
25 M. spanning en 2 50 M. pylhoogte; de gewelf dikte be
draagt aan den voet 1.20 M. in den top 0.55 M met gebruik 
van hoofdliggers. De specie was samengesteld als volgt: 
1 op 5.25 voor het benedendeel en 1 op 4 in het 
bovendeel. 

Door het bestuur der Domeinen werd gemaakt een brug 
over het Achkanaal by Zweifalten van 5.20 M wydte; 
geheel uit beton, met een pylhoogte van 1.25 M . en waarby' 
de geweltdikte resp. 0.55 en 0.30 M. bedroeg; de samenstelling 
der specie was 1 op 5. By' een brug by' Weissenau, met 
een boog van 5 M. , tusschen y'zeren liggers was de samen
stelling 1 op 6. Een smalle rybrug over de Enz by' Wildbad 
is 16 M wyd, heeft een pyl van 0.75 M , een geweltdikte 
van 0,45 M. terwyl de specie samengesteld was als 1 op 6. 
By een voetbrug aldaar, die 11.8 M. wyd is en een pyl 
heeft van 1.18 M. was de verhouding 1 op 9. Ten slotte 
zij nog vermeld, dat de in 1860 aan de Wiirttemburger 
Donau en Allgilubaan geheel in beton gebouwde stations 
en wachthuizen zich uitstekend hebben gehouden. 

Van de tunnels vielen een aantal door beddingen, die by 
hun uitvoering volgens de Engelsche bouwwijze gedeeltelijke 
houtconstructies noodzakelijk maakten; het meerendeel der 
rotsen echter was compleet en veroorzaakten geen plaat
selijke drukkingen, zoodat daar een bekleeding der wanden 
niet metselwerk voldoende was om afbrokkeling en ver
weering te ontgaan. 

Op enkele plaatsen Was de formatie der gebergten ge
broken en bezet met holen en leemlagen, die meer of minder 
druk uitoefenden en ook, vooral by regenweer, water toe
voerden. A l deze omstandigheden gevoegd by de schaarste 
aan geschikte natuurlijke materialen leidden op vele plaatsen 
tot een zeer uitgebreide toepassing zoowel van stampbeton 
als van beton in blokken, zoodat dan ook van deze laatste niet 
minder dan 46479 stuks verwerkt werden. 

De fundeering geschiedde geheel met stampbeton van 
1 op 10; doch, alleen by wyze van proef, werd deze, 
t-ainengesteld van 1 op 7, ook over een lengte van 50 M. 
voor een steunmuur toegepast en kostte toen /' 14.10. 

Het muurwerk der tunnels werd gemetseld met Portland-
cernent-specie van 1 op 3; op verschillende afstanden, af-
'lankeiyk van den plaatselyken, watertoevoer komen van 
'""'er langs- en dwarskanalen in het metselwerk voor, 
len einde den waterdruk op te heffen. 

De doorsnede der tunnels, telkens by' + 10 M . lengten, 
was zooals üg . 4 aangeeft en van de volgende afmetinge: 

Profiel I, drukvrij en droog . . 
„ II, by' geringen druk en 

gunstige bergformatie . 
„ III, droog, by' geringen druk 

en minder goede steen
formatie 

Q B W B L V 

aan den in den 

HOI) KM. voet top. 

M. M. M. 
0.40 0.50 0.45 

0.40 0.60 0.50 

IV, op natte plaatsen met 
druk, wanneer ter hoogte 
van den vloer, de rots 
vast is 

by verbrokkelde rots 
op de hoogte van den 
vloer 

0.60 0.60 
met baksteen 

0.40 0.60 

0.60 0.60 
met baksteen 

V, op plaatsen, met grooten 
druk en nat . . . . ! 0.75 0.75 

en wanneer ter hoogte 
van den vloer de rots 
goed is i 0.50 

0.50 
0.51 

0.50 

0.50 
0.51 

0.60 

Fif. I. 

— V 

0.75 | 0.60 

De afdekking der gewelven had verschillend plaats; op natte 
plaatsen kwam 
over den vlak 
afgewerkten rug 
van het gewelt, 
waarvan de voe
gen met cement-
mortel I op 2 
goed dicht waren 
gewerkt, of over 
een 1 0 cM.dikken 
betonmantel, van 
1 op 6, een af

dekking van 
tektoliet van A 
F . MALCHOU te 

Leopoldstadt by 

~ f M'--

i 
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Stassfurt, welke samengesteld is uit 7 cM. dikke asphalt-
platen, waarin g e ï m p r e g n e e r d weefsel, en die zich tot een 
lengte van 10 Meter laten oprollen zonder scheuren te 
vertoonen; de voegen in de richting van de as des tunnels, 
gaan 6 cM. over elkander. De strekkende nieter van deze 
afdekking, ad 9 M ' \ , kostte, met inbegrip van den beton
mantel, / 29.10 of / ' 3.23 per M ' \ , waarby de pry's van 
1 M' 2 . tektoliet /' 1.20 bedroeg. 

De afdekking had ook plaats door een laag Portland-
cementraortel van 1 op 2, ter dikte van 10 cM., waarvan 
de pry's neerkwam op / 4.68. Met beide wijzen van 
werken kon niet overal volkomen waterdichtheid verkregen 
worden. Tektoliet is onderhevig aan den invloed der warmte, 
begint by' 1 5 ° a 1 6 ° Reaumur week te worden en kan licht, 
wanneer de steendekking niet voorzichtig erop gelegd 
wordt of wanneer tot bescherming niet eerst een leemlaag 
aangebracht wordt, beschadigd worden en dan water door
laten. 

By' een betonmantel ontstonden niet zelden door zettingen 
van het gewelf — ofschoon deze by de tunnels zeer gering 
waren en van 1 tot 10 mM. bedroegen — tijne scheuren, 
waardoor het water heen zweet en het gewelf bereikt. 

Ondertusschen werden tunnelgewelven, zooals in het 

Van fundamenten werd |tej zamen verwerkt 10660 M 8 . 
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algemeen gewelfafdekkingen, ook met Giebel's (Düsse ldorf ) 
lood-isoleerplaten uitgevoerd en die hielden zich tot op 
heden goed. De platen, in rollen van 10 tot 15 M. en 
1 M. breed, worden op den vooraf uitgevlakten gewelfrug 
in de laugMi-ichting aangebracht en zoodanig in elkaar ver
bonden dat /ij een dicht dek over het geheel vormen. 

Tot bescherming tegen de omsluitende rotssteenen werd 
over de loodplaten een 10 cM. dikke leemlaag aangebracht. 
De isoleerplaten kosten in koop f 1.26 en wanneer voor 
1 M- . afdekking 1.25 M 2 . plaat noodig was f 1.58; 
verder voor houtcement ƒ 0.06. voor onkosten ƒ 0 . 1 5 , voor 
leem /' 0.48; aan arbeidskosten voor het opbrengen der 
afdekking en der leemlaag werd f 1.68 betaald. Met inbe
grip van kleine onvoorziene uitgaven kwam de prys rond 
op ƒ 4,20. By kleinere werken, als riolen enz. kwamen de 
totale kosten op -4- ƒ 2.52. 

Of de/.e isoleerplaten nu van blijvende deugdelijkheid 
zullen zijn, zal geheel daarvan afhangen of zij tegen de 
verschillende invloeden van buiten bestand bljjken te zyn. 
Voor zoover ergens een riool tot waterafvoer noodig was, 
bestaat dit uit een 8 cM. dik halfcirkelvormige cement-
deksel van 0 50 M. middellijn, zoo noodig op en beton-
vloer; de strekkende metei kwam op ƒ 5.48. 

De belonstukken hadden verschillende grootte; voor 
de vloeren der tunnels, waren zy 0.6 X 0.40 en 0.69 X 
0.60 M. , halve steeueu 0.3 X 0.40 of X 0.60 M. en alle ter 
dikte van 0.50 M. Voor de gewelven 0.55 X 0.60 en 
0.32 X 0.36 JL, benevens overeenkomstige halve steenen. 
Totaal werden 43132 heele eu 3347 halve stukken van 
g e s c h i k t e » vorm aangemaakt. De steenen bleven vast aan
gestampt 3 uren in den vorm, dan werden van dezen de 
zijstukken gelost en na 24 uren ook de bodemstukken ver
wijderd ; eerst na 28 dagen werden zy verwerkt. De druk-
vastheid der steenen, loodrecht op de gestampte lagen, 
bedroeg minstens 170 K G . per c M 2 . De vervaardiging der 
steenen kostte, naargelang van den prijs van zand en 
kieze! / 15 A, / ' 18 per M 3 . bij een samenstelling van 1 
op 6; bij 1 op 7 kwam het op ƒ 13.80 tot f 16.20. 

In het werk werd voor 1 JI S . bodemstukken betaald 
f 27.78, aan gewelfstukken / ' 28.68, terwy'1 die kosten 
voor bonten zandsteen en metselwerk resp. zouden bedragen 
/' 43.62 en / 31.80; ƒ 44.56 en f 32.70. 

Deze belangrijke kostenbesparing en de goede uitkomsten op 
het punt van constructie, magen, dunkt ons, in alle streken, 
waar goede natuurlijke bouwsteen duur komt te staan en 
sehaarseli is, tot een uitgebreide toepassing van beton, by voor
keur in aangemaakte stukken, ook voor de genoemde kunst
werken in alle opzichten rechtvaardigen. 

De op verschillende plaatsen noodige steun- en keermuren 
werden eveneens uit beton samengesteld met Portland cement 
1 op 8 tot 1 op 10 tot stukken van 10 Jl . lengte met 
tusschenlagen van papier. By een verwerkte hoeveelheid 
van 6759 M*. kwam de J l 3 . op f 9.6 tot ƒ 1 2 . — , terwijl 
de prijzen van tufsteen ƒ 24.— en die van kalksteen on
geveer / 21.— zou bedragen hebben. Ook oevervoorzienin-
gen en taludsbekleedingen van 1 : 1.5 werden in beton-
st ukken ter dikte van 25 cJI. uitgevoerd waarbij nog het 
voordeel, by' deze werken van niet geringe waarde, ver
kregen werd, dat de uitvoering veel sneller kon plaats 
hebben dan dit bij voorzieningen op andere wijze mogelijk is. 

(D. Bauzeitung.) 
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C O R R E S P O N D E N T I E . 

Tras. 
Aan de Redactie van de Ambachtsman. 

Mijnheer de Redacteur! 
Gaarne zou ik onderstaand ter plaatsing aanbieden als 

antwoord op de beoordeeling mijner brochure in Uw blad 

van 4 Januari 11. 

De afkeuring van uiyne literarische proeve als zoodanig, 

moet ik beantwoorden met de mededeeling dat ik geenszins 

literaire ambities koesterde en allerminst wel by 't schrijven 

van dit boekje; doch dat het geschrevene „a l s droog tras 

aan elkaar hangt" is een veroordeeling, die een nog minder 

literair-ambitieus man wrevelig zou maken. 

Wat aangaat de door U gewraakte uitdrukking „chemisch 

zuivere tras", diene dat deze in het heele boekje niet 

voorkomt; wel heb ik gesproken van de chemische eigen 

schappen van zuivere tras. 

Niemand zal toch ontkennen dat tras, ook zuivere tras, 

waaronder ik versta, tras gemalen uit echten tufsteen, 

chemische eigenschappen heeft, alsook dat één van die 

eigenschappen is, een zekere hoeveelheid chemisch gebonden 

water (gloeiverlies) te bevatten. 

Het voorbeeld met de leemtoevoeging heb ik aangevoerd 

om te toonen, dat eventueele vermenging van zuivere tras 

met materialen van minder waarde — waarvan leem zeker 

een der geringste is — by' de trekproef niet kan worden 

aangetoond. Het maakt dus zeker geen verschil wat de 

onzuiverheid is, in wilde tras voorkomende, daar ik hier 

het minst waardige (leem) heb aangenomen, en waarby' ik 

met gegevens aan hand heb aangetoond, dat deze vermen

ging geen merkbaren invloed op de resultaten der trekproef 

heeft uitgeoefend. 

Ook ben ik zoo vry met U van raeening te verschillen 

in uw oordeel over de gloeiproef; deze toch kan onmogelyk 

de herkomst van de groeve aanduiden, daar de zuivere 

tufsteen in 't Brohl- als in het Nettethal, evenals by Napels 

alty'd 7 ° / 0 gloeiverlies heeft. 

Het staat my niet vrjj den naam van de door U aange

haalde, specialiteit in 't buitenland te noemen ; ik wensch 

te volstaan met de mededeeling dat bedoelde heer sinds 

jaren tras onderzocht heeft en de eigenschappen van de 

trasmortels heeft nagegaan; en reeds jaren hiermede bezig 

was, toen men in Holland nog geen proefstations van bouw

materialen bezat. 

Wat betreft uwe bemerking, dat ik my zou tevreden 

stellen met goede tras en goede cement te verkoopen, hoop 

ik nooit uwen wensch vervullen ; zoolang ik nog blyf ver

koopen zal ik trachten de controle op rayu leveranciers te 

houden, opdat ik weet wat ik lever, hetgeen aanleiding zal 

geven, dat meer kooplieden hunne kennis zullen uitbreiden 

en myn voorbeeld volgen. 

Met dank voor de plaatsing, Hoogachtend, 

Uw dw. dr. 

A . E . B R A A T . 
Rotterdam, T . ,„„, 

' - Januari 1896. 
Amsterdam, 

Daar ik niet gaarne den schijn op my zou willeu laden 

alsof ik den handel in wild tras boven dien in echt trachtte 

te begunstigen, komt het my vooralsnog beter voor het 

onderwerp niet verder uit te werken, doch ik blyf bij mijne 

tevoren uitgesproken opinie, dat de heer BEAAT met de 

njt<raaf zijner brochure over tras eene onhandigheid heeft 

begaan. 

Dat hy noch zyn lastgevers daar ooit eenig kwaad ge

volg van mogen ondervinden, wensch ik hun gaarne toe. 

v. IJ. K. 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

M A A S D A G 3 F E B R U A R I . 
Amsterdam. 12 uii'. Het gemeentebestuur: het leveren, opstellen 

en minwaardig afleveren van een direct werkende stooinlucblporup-
macliiue in het centraal pompstation aan de Kostverloren vaait 
voor de Pneumatische rioleering volgens het Lieruursl.elsel. 

Amsterdam. 12 uur. II;t gemeentebestuur: het gewoon onder
houd vnn en de daarbij beboorende herstellingen en vernieuwingen 
aan de bruggen der gemeente, gedurende 1896. 

Helmond. Het metselwerk van 23 woningen. 
Vreeswijk. (Utr.) 12 uur. De heer A. Schinkel, in het koffiehuis 

van deu heer I'. van Loon : bet bouwen van 2 woningen op eeu 
terrein gelegen nabij het Huis de Wiers. 

DINSDAG 4 F E B R U A R I . 
Aniby (Limb.) .Door den VVelEd. Geboren Heer Prospère Stevens, 

op het kasteel Zevereu : het bouwen van nieuwe varkensstallen en 
bet uitvoeren van eenige werken aan de pachthoeve Lindelauf te 
Voerendaal. 

Amersfoort. 2 uur. Heeren executeuren der nalatenschap van 
wijlen den beer C. Scbeltus Jz. aldaar, in bet logement de Ver
gulde Zwaan van den beer G. Schimmel: het bouwen van een 
gereformeerd weeshuis aldaar. 

Ktten (N.Br.) 4 uur. De beer G. Ley ter, bij J . te Boekhorst: 
bet bouwen van een woonhuis en achterhuis, aanw. nam. 2 uur. 

WOENSDAG 5 F E B R U A R I . 
Akkcrwonde (Fr.) 6 uur. E. T. Auncma : het bouwen van een 

arbeiderswoning. 
Gorredyic (Fr.) De beer P. Brons s bet bouwen van eeu turf-

ni-iKi rswouing en een trekkersteut iu den Grooten Veenpolder 
üjisterlund eu Smalliugerland. 

Ileenvliet (Z.H.) 12 uur. Het gemeentebestuur: hel verbeteren 
vnn de Dorpstraat aldaar. 

DONDERDAG 6 F E B R U A R I . 
Cortgene (Zeel.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen 

eu vergrooteu van bet telegraaf- en bulppostkantoor aldaar. 
Schiedam. 2 uur. Het gemeentebestuur : de levering van bouw

materialen als keien, trottoirban ten, straatklinkers, metselsteen, 
houtwaren en ijzeren voorwerpen, iu 13 pe.c. 

V R I J D A G 7 F E B R U A R I . 
's-tiraveuhage. 1 uur. Het miniaierie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het onderhoud van bet rijks post- en telegraafgebouw 
te Dein, gedurende 1896, 1897 en 1898, begr. f 1500. 

's-tiraveuhage. 1 uur. Het tuiristerie van waterstaat, handel 
eu nijverheid : de inrichting en uitbreiding van een perceel aan 
de Gerrit Verboomstraat te Schiedam tot postkantoor met direc
teurswoning, begr. f 14.270. 

M A A N D A G 10 F E B R U A R I . 
Hengelo. 8 uur. De architect W. Elziuga, in het koffiehuis 

*»0 den heer J. Krabbenbos in de Molenstraat, voor rekening van 
den heer L. Voort aldaar: het bouwen vau eeu woonhuis op een 

rein, gelegen aan deu straatweg van Hengelo naar Delden, te 
Hengelo, aanw. 's morg. 9 30 uur. 

•loure (Fr.) 12 uur. Bij den beer Jobs. Tadema : het afbreken 
der bestaande en het bouwen eener nieuwe boerenbuizinite te 
''"'••garijp voor genoemde heer, aanw. 4 Febr. 's morg. 10 uur, 
h ' j T. Kijpltema te Goïngarijp. 

Rotterdam. 3 uur. De architect H . D. van Hoogstraten, namens 
zijne principalen in bet hotel Coomans: bet bouweu van twee 
woonhuizen met daaronder gelegen -akbuis aan de Westerkade aid. 

WOENSDAG 13 F E B R U A R I , 
Amsterdam. 10.30 uur. De maatschappij voor volkswoningen, 

in bet American H o H : het bouwen vau 15 woouhuizen, elk voor 
4 gezinnen, o,i een terrein, begrensd door ae Hugo de Grootkade, 
de van Reigersbergen en Verlengde tan Houweningensiraten en bet 
bouwen van een werkloods met veeten op bet middenterrein. 

Donk (gem. Beek en Donk N.Br.) 3 uur. Mevr. de Wed. P. 
van Thiel, in bet café van den beer H. Verhagen : bet amoveeren 
van baar woonhuis eo bet ter plaatse bouweu van een nieuw 
woonhuis met bijse'ioorende werkeu. 

Ermelo (Geld.) 1 uur. De architect E. G. Weutink te Sobalk-
wijk, in bet hotel Veldwijk : het bouwen eener villa, eener hofstede 
mei bergschuur eu van eeue goeJerealoods, op eeu terrein nabij 
het sta'ion Ermelo—Veldwijk. 

Tnbbergeu (Ov ) 4 uur. Het H. K. kerkbestuur, iu het koffiehuis 
vau mej. de wed. Ho link: het afbreken der bestaande kerk en 
bet bouweu eener nieuwe kerk met sacristie eni., aanw. nam. i uur. 

DONDERDAG 13 F E B R U A R I . 

Uitgeest (N.H ) 12 uur. Iu de herbergde Ooijevaar: bet bouwen 
van een windmolen en eeu tnolenaars-.voni.ig voor den Dorregees. 
terpolder. 

V R I J D A G 14 F E B R U A R I . 
Apeldoorn. 12 uur. Het R. K. kerksestuur, iu het koffiehuis 

van A. Overvelde: het bouwen van eeu noodke'k, bet afbreken 
der bestaande eu het bouwen van eeu gedeelte vau de nieuwe kerk. 

Borger (Dr.) 1 uur. Het gemeentebestuur i bet bouwen «au een 
onderwijzerswoniug op het vooraf van de noorderplaats no. 16 
te Nieuwbuinen, aanw. 's morg. 9 uur. 

MAANDAG 17 F E B R U A R I . 
Lelden. 12 uur. Het gemeentebestuur: perc. 1, het bouwen 

van een krankzinnigengesticht op het landgoed Eodegeest, gem. 
Oegstgeest bij Leiden ; pere. 2, het verrichten van werkzaamheden 
aan het kasteel Eudegeest eu het inrichten der stalling en bet 
koetsbuis van dit kasteel tot werkplaatsen. 

WOENSDAG 19 F E B R U A R I . 
Nisse (Zeel.) 12 uur. Het gemeentebestuur: het maken van eeo 

grintweg vanaf den grintweg van Nisse naar 's Gravenpolder tot 
aan den grintweg van Ovezaud naar 's Gravenpolder, over eene 
lengte vau 1245 meter, aanw. 's morg. iO uur. 

DONDERDAG SO F E B R U A R I . 
Kwudendamme (Zeel.) 1 uur. Het gemeentebestuur van Nisse, 

Baarland en Hoedekenskerke, in de heiberg bij de erveu Timmer
man : bet maken van een grintweg vauaf den griutweg, leidende 
van Ovezond naar 's Gravenpolder, tot aan deu bestaandeu grint
weg te Kwadendamme, over eene lengte vau 1730 meters, aanw. 
's morg. 10 uur. 

MAANDAG 24 F E B R U A R I . 
Amsterdam. 1.30 uur. De raad van administratie der Holl. 

IJzeren Spoorweg-Maatschappij, in het lokaal naast de wachtkamer 
3e klasse (ingang vestibule), volgens bestek uo. 7 : bet maken 
van grondwerken, kunst- eu overgangswerken vjor het gedeelte 
vau de verbindingsbaan tusschen de Rotte ea den spoorweg Utrecht 
— Rotterdam, begr. f 416.000. 

DINSDAG 25 F E B R U A R I . 
Dirkslaud (Z.H.) 3 uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen 

en icricblen van een beereohuis tot post. eu telegraafkantoor 
met directeurswoning. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het houwen vun een volkskoülehuis, op het terrein 

van bet Kntrepótuok aan de Laagte Khdijk en het Kadijksplein. 
Laagste C. B. van Malden en Co. aldaar voor f 4828 

Hergeijk. Het bouwen van een kerktoren te Bergeijk het Loo. 
Laagste H. Vereiken te Bergeijk voor f 7882. 

Cortgene. Het verhoogen en verzwaren van den zeedijk van 
den Stadspolder. Laagste C. Verburg te Colijnsplaat voor f 2896 50. 

Dordrecht. Het bouwen van een bouwmunswoning met graan
schuur genaamd Trompenburg onder Zuid-Beierland. Laagste voor : 
massa, A. Boom te Klaaswaal vnot f 14.500; perc. 1, timmerwerk 
enz., J . Vermast Az. te Goudswaard voor f 9264; perc. 2, 
metselwerk enz., A. Boom voor f 3350; perc. 3, verfwerk enz., 
Spaan en Andeweg te Zuid-Beierland voor f 475 ; perc. 4, smee-
werk enz, A. Vis en Zu. te Zuid-Beierland voor f 349, niet geguud. 

Enschede. Het bouwen eener bierbrouwerij euz. Laagste J . 
Schreurs aldaar voor f 70.900. 
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's-Gravenhage. Het bouwen van een hulppost aan de gemeente-
brandweer aau de Uaquerrestraat. Laagste C. W. den Hoed te 
Stolwijkersluis voor f '24.800. 

Hellef oetsluis. Het maken van een watertoren, machinegebouw, 
leveren en leggen van buizen voor eeu waterleiding. 1, het maken 
der gebouwen enz. Laagste J . van der Plas te Hardinxveld voor 
f 35.248; 2. bet leveren van buizen en hulpstukken. Laagste 
Merrem en La Porte te Amsterdam voor f 16.894; 3. bet leggen 
der buizen, laagste van Malden en Co. te Amsterdam voor f 81 28. 

Hengelo. Het bouwen van 2 woonhuizen voor mej. de wed 
Scholten te Hengelo. Laagste C. Nieutiet aldaar voor f 3525. 

Oosterland. Het bouwen van een woonhuis en gevolgen. Laagste 
voor perc 1, graaf- en metselwerken, L. Capelle le osterland 
voor f 739 ; perc. 2, timmerwerken, P. Bouterse aldaar voor 
f 492; perc. 3, behangers-, schilders- en glazenrnakerswerk. A. 
Oeurlo aldaar voor f 9(1 ; perc. 4, smidswerken, J. de Braai te 
Nieuwerkerk voor f 66.50. 

Oud-Vosmeer, De bouw eener predikantswoning. Laagste Jb. 
van Hiele te Oud-Vosmeer voor f 6612. 

Friuceuhage. Het afbreken var> een woonhuis en schuur en 
de herbouw van een winkelhuis met bergplaa's voor rekening van 

den beer A. Leijten aldaar. Laagste M . Bakkeren voor f 8396. 
Purmereud. Het bouweu eener bad- en zweminrichting. Laagste 

M. Worp te Purmerend voor f 8984. 

Utrecht. Het maken van eene wachterswoning (wachtpost no. 
60) met bij behoorende werken ten behoeve van den spoorweg 
Leeuwardeu—Groningen. Laagste P. en W. Bijker te Buitenpost 
voor f 2444. 

Steeuvt'jjk. Het bouwen van een boerderij met woonnuis aan 
den straatweg onder Zuilveen. Laagste J . Haverman en H. Bouw
knecht te Nijeveen voor f 6450. 

Viuuen. Het onderhoud tan de kerk en pastoiiën gedurende 
1896. Kern: perc. I, timmerwerk, P. van Lith voor f 24. Perc. 
2, metselwerk, J. C. Kooijman voor f 68. Perc. 3, verfwerk, J . 
G. v. d. Wolk voor f 276. Perc. 4, loodgieterswerk, Gehr. Schram 
voor f 35. Pastoricn: perc 1, timmerwerk, J . C. van Haarlem 
voor f 25. Pere 2, metselwerk. B. Labrie voor f 28.99. Perc. 3, 
veifwerk, F. Kooiman voor f 96. Perc 4, loodgieterswerk, Gebr. 
Schram voor 1 15, gegund. Allen aldaai. 

Wonbrnggc. Het bouwen van een kerk en consistoriekamer. 
Laagste II. van Oriel >e Koudekerk voor f 3380. 

A D V E R T E N T I E S . 
Alle soorten van 

ZAGEN 
6 tl 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts iu Aejijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DoMINfCUS & SóHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
Wl^^ Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERIMRICHTIMG. 

I I . L E N S I N K , 

l ever t 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 1 ) 

Rasterwerken , schuttingen. 

BROEIBAKKEN, VLOEREN, 
M . o i . l t I t M l l t l : V enz. enz. 

DOORNIKSCHE EM LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 
Eugelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

I I . L U M T E N , 
R O T T E R D A M , Haringvliet Z Z . 28 

e.. L E K K E R K E R K . 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

«r. A. 

OME KOI.\U!ATEMALE.V 
b e s c h r e v e n d o o r 

v a n d e r K l o e 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delf t . 

PRIJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

I I I . O O l l i l l . l . M M J I . 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, iet» 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 nloet 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 
beeft op 1 ct gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

'Bouwkundig Weekblad). 

. . . Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door hun handel en bedrijf met deze 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin. 
van den samensteller en zijn cenvoudigcn, duidelijken schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

. . . . Wij duiven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebbeu 
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 eeu 
voor beu 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, 
werkbazcu en bandelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenamen en bevattc-
ijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgowezen of een thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen. . . . (tJc Ingenieur.) 

Februari 1896. 
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LEONARD SLIGCHRR, Honnickendam. 

A M E R I K A A N S C H E H O U I DUÜRMACHINES E N B O R E N , 
u i t m u n t e n d f a b r i k a a t en b i l l i j k e p r i i s . ( 7 6 ) 

P . D O L K & Z O O N 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROT1ERDAM. 

M O U S S E L I N E - , G E K L E U R D -
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , K E I S T A L - , B B O K I en M K L K -

C i I 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 . 

GEBOOEN G L A S en D AKPANNEN. 

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 . 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

D e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k j l 

Dyckerboff dtlSöhne 
te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn ?H 

Cassel 1870. 

Medaille van Verdienste 

Offenbach 1879. 

Gouden Staats-Medaille 

VVeenen 1873. 

Gouden Medaille 

Düsseldorf 1880. 
levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. 

Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

Hoogste onderscheiding 
in deu 

Internationalen Wedstrijd 
Arnhem 18 79. 

^eluidwerende tussclienvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

E C X S E L S I O R P L A T E N , 

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 bij particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Pry's. 
Wereldtentoonstel l ing Amsterdam 1895 
(92) GOUDEN MEDAILLE. 

W . J . U E 1 S S E N O , 

Nieuweudijk l i l te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte D U I M S T O K K E N , twee 

en vijf M E T E R L A T T E N , Stalen M E E T -

K E T T 1 N G E N , H A K E N S , J A L O N S -

koperen en stalen P E I L L I J N E N , P E I L -

L O O D E N . P E I L S T O K K E N , P E I L 

S C H A L E N , enz. ( 6 5 ) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 

TeekeubehoefteueiiOptisehelustrumenteu, 

E O U E R R E S . P R I S M A ' S E N Z . 
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Carbolineum. KRIMPEN" 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

onovertroffen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Kuluniën 

G. M. BOKS & Co, 
Keizersgracht 132, Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE i»m.izi:\. (73; 
8. liKUir.O.11. Arnhem. 

PüLFÖRÖ's VOCHTVERF 
is het goedkoopst, eenvoudigst rndiennl middel tegen U I T S L A A N D E , 

V O C H T I G E M U R E N . BEKROOND met ponden mednille, Gezondheids-Ten-

toonst. Londen 1684. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij 
(gebruik van deze VERF. Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60, f 3.15 en f 6.25, 
bij J . V A N D E R M E U L E N , Mr. Schilder, N . L e l i e s t r a a t 17 , Amsterdam, die 

zich tevens niet de toepassing belast. Agenten J . P . L A E R N O E S l'zn. te Ylissingen, 

P. K R I J G E R * . Z O O N te Middelburg en B. D E K A M Jz . , 20 Ruijschstraat, Amsterdam. 

Nederlandsche Maatschappij 
MONIE R - W E R K E N 

(,; AMSTERDAM. 
DIRECTEUR: J . N. L A N D R É. 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen MONIER, R A B I T Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN, 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, M uren. 

Bescherming tegen brand. 
BKAM>V1UJE K ELI) Eli 8. 

KANTOOR: 
3e Wet erin #'dwarsstraat 3d, 

WERKPLAATS: (95) 
.1 VAi.r vu hij ileu Oinrul (WeesperzUde). 

JAN HAMER ÓL Co., 
Heerengracht 583, bij de Vtrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
k V A M M I 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

O. Gips Czoon, 
D O R D R E C H T . (71) 

ï 

LIFTEN. - KB A X EX. 

HÈUIFFIItEI 
en LOODSEN X</ 

l ijzer, 4^^^ 

0 0 - (.o, 
•x^O KRANEN 

/ y . . . 
LIEREN, 

^ Diaaabaar Spoor. 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 

T. C. TISSOT J R.. 
AMSTERDAM, Sintel 119. 

KIINEDGROFSMEDERIJ 
i . i : I i > i : i \ . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H E E P S B O Ü W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

S t o o m b o o t e u - , B a g g e r - e u 

t S p o o r w e g m a t e r i a a l . 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte SmeSwerken, 
A IV K E TL S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c n a t v a i i L l o y d ' s 

en B u r e a n V e r i t a s . 
KOTTKItDAM, 
Nieuwe Haven 118 

VMSI I:I:I»AM, 
Bilderdijkkade \0Q 

Hoofd-Vertegenwoordiger * 
I>KB 

. JOSSOJS-CEMEIST, 
voor Nederland en lndün. 

-1 Uitsluitend: le soort AND. TRAS, 

J , W » l M u M " | n V u m UIEH. 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

Transporteurs. - Elevateurs. 
T ^ Z K I Z E L S . (86) 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS. 

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 , 
met daarby^behoorende 

TEEKENINGEN. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

Voor bet gebruiken 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 11 e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK ..KRAAIJENBURG". 
(70) Hij*wijk (Z . - l ï . ) 

Vierde Jaargang No. 6. Zaterdag 8 Februari 1896. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

T E C H N I S C H G E D E E L T E . 

A d v e r t e u t l ë n ia dit blad kosten Tin 1—6 regel» 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE»DMGS. 
Uitgevers t 

J, VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l o a r t v e r t r s i t l ë 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, 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 . 

P R O E V E N M E T V E R F O P I J Z E R . 

Naar aanleiding van het verhandelde op het in September 
j.1. gehouden bouwmaterialen-congres te Zurich, waar ik het 
genoegen had deel uit te maken van de commissie voor de 
middelen tot wering van roest op ijzer, heb ik in samen
werking met myn oud-collega Dr. W . D. GHATAJIA, thans 
directeur der verffabriek KKAAWENBUKG by Oelft, eenige 
reeksen van proeven op het getouw gezet met verschillende 
verfsoorten tot wering van roest op yzer. 

Ik riep daartoe de medewerking in van Prof. R KKOHN, 
ingenieur-directeur van de bruggenbouw-afdeeling der Gute 
Hoffiiungs Witte te Sterkrade, insgelyks lid van de voor 
melde commissie van het Zuricher Congres, die met de 
meeste welwillendheid een 125-tal afvalstukken van yzer 
va.i verschillende vormen en soorten ter onzer beschikking 
stelde. 

In afwachting van de aankomst dezer stukken yzer 
vingen wij iutusschen al dadelijk de proeven aan met een 
75-tal aan de fabriek van den heer GKATAMA voorhanden 
voorwerpen, met het d o ^ om eenige ervaring op te doen 
omtrent de beste wyze van regeling der proeven. 

Deze voorloopige proefnemingen hebben nu reeds tot 
eenige gevolgtrekkingen geleid, die ik gerustelijk aan de 
openbaarheid meen te mogen pry's geven. Het komt ons 
nameiyk nuttig voor de aandacht der belanghebbenden en 
belangstellenden van den aanvang af op het door ons 
ondernomen werk te vestigen. Wellicht zijn er ouder hen, 
wie dit aanleiding zal geven zelf ook proeven in eeue of 
andere richting te ondernemen of wel waarnemingen te 
doen op uitgevoerd verfwerk, waarvan hun de wijze van 
werken eu de aard der verwerkte materialen bekend is. 
Vooral dit laatste kan van groot belang zijn voor de ver
meerdering van kennis op een gebied, dat voor de meeste 
bouwmeesters en constructeurs nog grootendeels braak ligt. 

De proeven op de iu de verffabriek KUAAIJKNBLHO voor
handen stukkeu ijzer vingen aan op 30 October vau het 
vorige jaar. 

De voorwerpen waren voor het nieerendeel zeer roestig 
en moesten dus, alvorens met eenig roestwerend middel te 
worden bestreken, zooveel mogelijk roestvrij gemaakt worden. 
Daartoe werden twee algemeen gebruikelijke middelen aan
gewend, nameiyk lo. Afbijten met zoutzuur, gevolgd door 
afspoelen, eerst in kalkmelk en vervolgens in heet water 
«u 2o. Afborstelen met stalen borstels. Beide middelen zyn 
als min of meer gebrekkig bekend, het eerste omdat achter, 
blyvende sporen van znnr, zoowel als van chloorcalcium, als 
ook enkel van vocht het roesten zullen bevorderen; het 
tweede omdat ingevreten roest in pntten, weinaden enz. 

bezwaarlijk met den borstel te raken is. Het zoutzuur had 
in overeenstemming met de Ryks A. V. de sterkte van 6 ° B. ( ') 
De stukken bleven daar ten minste 24 uren in; dit bleek vol
doende om al het roest te verwijderen; by sommige voor
werpen was het ijzer plaatselijk sterk aangetast, zoodat 
b.v. de lagen der pakketteei ing als het ware geheel bloot 
kwamen. In bet kalkbad bleven de voorwerpen volkomen 
roestvry. N m og en afborsteling met warm water 
werken zy vo <•-. ..oodig kunstmatig gedroogd. 

Noch van afbijten met- zoutzuur, noch van mogelijk on
voldoend verwijderen van het roest uit weinaden en putjes 
bij enkel afgeborstelde stukken was tot dusver met zekerheid 
eenig nadeel aan te toonen. 

Naar aanleiding van d e . c o r r é s p o n d e n t i e in onze Nos van 
31 Augustus, 7 September .en 19' October 1895 werd ten 
eerste de uitwerking op> yzer nagegaan van teerachtige 
vloeistoffen met name carbolineum en creosootolie. Daarom
trent ble<' het volgende: 

Carboli' n en creosootolie, bevorderen het roesten niet. 
maar beschermen het ijzer niet voldoende om voor het gebruik 
in het groji in aanmerking te mogen komen. 

Twee met carbolineum bestreken voorwerpen, een stuk 
ketelplaat met weinig roest erop en een stuk blank machine-
werk, werden zooals zy waren, dus zonder eenige vooraf 
gaande behandeling, respectievelijk een en tweemaal met 
carbolineum bestreken en den 20 November in de open 
lucht in een grasveld neergelegd, in de nabijheid van een 
stoomuitlaat van een verwarmingstoestel. In weerwil van 
deze uiterst ongunstige ligging werd er op 22 Januari 
d. a v , dus twee maanden later nog maar weinig roest 
op aangetroffen en, waar zich dit vertoonde, was het yzer 
weinig of niet erdoor ingevreten. 

Vier stukken werden eveneens ongereinigd met creosoot
olie bestreken en ter zelfder plaatse neergelegd. Een daar
van, erg roestig, was na een vijftal weken zoo geroest, 
dat de proef als g e ë i n d i g d kon beschouwd worden. Een 
tweede, met weinig roest, was na twee maanden nog slechts 
weinig verder geroest. 

Twee andere, zeer roestige stukken, ongereinigd met 
creosootolie bestreken en daarna respectievelijk een en 
tweemaal gemenied, waren na twee maanden in het gras 
gelegen te hebben op het oog nog volkomen gaaf. 

Creosootolie kan dus wellicht met goed gevolg als onder
laag voor inenieverf dienen, in denzelfdeu zin als gekookte 
lgnolie en het na te noemen oliezuur. 

Wat de gekookte lijnolie betreft, deze bleek op zich zelf, 
hoewel niet geheel onwerkzaam, een nog minder voldoend 
beschermmiddel te zyn dan de vorige. Als onderlaag voor 

(') Eeral werd eene zoutzuar-oplosaiug van 2 ' B gebezigd, die 
te slap bleek te zijn. 
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verf leverde liet tot dusver geen kwaad op, zonder dat er 
echter eenig voordeel van te bespeuren was boven on
middellijk verven. 

Oliezuur (vergelijk ons No. van 26 October j.1.) houdt 
het roesten van het ijzer bepaald tegen, maar niet voldoende 
— althans niet in de bovenvermelde ongunstige omstandig
heden — om op zich zelf in de buitenlucht als blijvend 
bescherramiddel te mogen gelden. 

E r werd oliezuur verwerkt uit de fabriek van Bussi: te 
Linden bjj Hannover, alsook eenige andere fabrikaten, door 
den heer ÖHATAMA zelf op verschillende manieren bereid. 
De wijze van bereiding bleek niet onverschillig te zijn op 
het punt van de resultaten. De prijs van het fabrikaat 
van BUS-K is te hoog om eene algeineene invoering als 
onderlaag voor verf op yzerconstruct iën in uitzicht te 
mogen stellen. 

Binnenshuis was het roestwerend vermogen van het 
oliezuur onmiskenbaar; ter bescherming van blank machine-
werk is het in de eerste plaats zeer aan te bevelen. De 
heer GKATAMA zal binnen kort proefmonsters voor belang
hebbenden ter beschikking hebben. Ik vestig in het bij
zonder de aandacht van macbinefabrikanten en machinisten 
erop; het zal hun veel poetswerk besparen. 

Het oliezuur kan echter tegen genoegzaam lagen pry's 
worden geleverd om als eerste laag op constructieijzer de 
tot dusver algemeen gebruikelijke gekookte lijnolie te ver
vangen en is als zoodanig veel werkzamer dan deze 

Ook dan als in de buitenlucht het roest na langeren 
tijd de overhand begint te krijgen op het beschermmiddel, 
doet het aanzien van het ijzer nog vermoeden, dat er iets 
eenigszins anders mede gebeurd is als gewoon roesten; 
de kleur is meestal bronsaclitig, soms in het groene trek
kend, soms witachtig uitslaand; vooral het invreten van 
het roest wordt er merkbaar door vertraagd. 

Van eenigen invloed van een onderlaag van oliezuur bjj 
geverfd ijzer kon tot dusver nog niets bespeurd worden. 

Lood meniever/ heeft tot dusver in alle opzichten goed 
voldaan, hoe ongunstig de ligging der stukken ook was. 
Dat geldt zoowel voor de als gewoonlijk met gekookte lijnolie 
aangemaakte verf als voor het speciale fabrikaat in bussen 
van K R A A M ËNBUKG, zoowel onmiddellijk op het ijzer als op 
onderlagen van gekookte lijnolie, oliezuur of creosootolie. 
Twee lagen loodmenieverf zullen in de meeste gevallen een 
wezenlijk afdoend beschermmiddel voor constructie-ijzer ssijn 
en de duurzaamheid ervan kan niet anders dan verhoogd 
worden door over verven met andere, kleurgevende verf. 
Wy zijn intusschen voornemens by onze verdere proeven 
ook de uitwerking der laatstgenoemde na te gaan. 

I.Jzermenie bleek reeds nu bij loodmenie bepaald achter 
te staan op het punt van roest/verende eigenschappen. 

Loodnit is zonder onderlaag van menie bepaald af te 
keuren. 

Zeer waarschijnlijk doet zich bij het laatstgenoemde de 
roestbevorderende invloed van het azijnzuur gelden, dat als 
gevolg van de wijze van bereiding in al het loodwit uit 
den handel voorhanden is. 

Hieromtrent valt op te merken, dat by het bereiden van 
loodwit, zooals dit door Dr. GRATAMA wordt verricht, 
aanwezigheid van azijnzuur geen vereischte is. Ten einde 
den invloed van het azynznar in loodwit aan te toonen, 
zullen in het vervolg ook proeven genomen worden met 
zulk zuurvry loodwit. 

Dr. GRAP te Berlyn zond ray' monsters van zyne „schub-
benpantserveif" die ook spoedig aan de beurt zullen komen. 
Eveneens van hem ontvangen geverfde stukjes yzerblik 
bleken afs proef voor buitenverfwerk geheel onbruikbaar, 
als zy'nde slechts aan eene zy'de geverfd en aan de andere 
ongeverfd met etiketten overplakt; de laatste raag by al 

de monsters gelden als proef van de roestbevorderende 
werking van papier met stijfsel op ongeverfd ijzer; de 
plaatjes zullen weldra door en door geroest zyn. 

Eindelyk zyn nog een paar proeven genomen met geprepa
reerd kootteer op vooraf verhit ijzer. Dit vormt een harde, 
glanzende, maar broose deklaag. Voor klein ijzerwerk ten 
dienste van fabrieken en werkplaatsen is dit middel geens
zins ongeschikt 

Van het verder verloop der beschreven en nog te ver
richten proeven zal in het vervolg telkens in dit blad 
verslag worden gedaan. v. D. K . 

PAPIERFABBIKATIE IN KOREA. 

Het is weinig bekend dat de allervoortreffelijkste soorten 
van bet in China en Japan voorkomende papier in Korea 
gemaakt worden. Dit is te merkwaardiger, omdat dit land 
bijna uitsluitend van landbouw bestaat en weinig ont
wikkeld is op industrieel gebied, toch nog eenige pro
ducten oplevert, die nergens overtroffen worden. 

Van het geringe aantal Europeesche reizigers, die Korea 
bezochten, heeft zeker niemand dieper blik geslagen in de 
gesteldheid van het land dan de heer VARAI , die er 
langen tijd verbleef en woordely'k zegt: „ H e t Koreaansche 
papier overtreft verre het allerbeste der in China en Japan 
gefabriceerde artikelen van dien aard. A l naar gelang de 
behandeling, waaraan het onderworpen wordt, doet het zich 
zeer verschillend voor met betrekking tot kleur, korrel en 
lijuheid; zyn vastheid zoowel als zyn smjjdigheid zyn zonder 
weerga; het is het beste papier van de wereld." 

Inderdaad wordt het papier uit Kora in China zoowel 
als in Japan bijzonder op pry's gesteld; men gebruikt het 
hoofdzakelijk tot het overtrekken van schennen, in plaats 
van vensterglas en tot maken van tusschenwanden in woon
vertrekken. Groote hoeveelheden van dit papier gaan over 
de Yalugrenzen naar China, meestal echter langs smokkel-
wegen; vandaar dat de ware omvang van den invoer niet 
uit de opbrengst der invoerrechten blijkt. Anders gaat het 
in de open havens van Chemulpo, Fusan en Yuensan; uit 
deze havens werden in 1891 74^)00 K G . papier ter waarde 
van 126350 F r . en in 1892 107000 K G . van 167525 F r . 
uitgevoerd. Hieibjj moet echter in het oog gehouden worden, 
dat naar deze uitvoercyfers van het op handelsgebied weinig 
ontwikkelde land de productie voor eigen gebruik niet af 
te meten is. 

Daar echter het verbruik in Korea zelf groot en onbe
lemmerd is, moet ook de productie zeer aanzienlijk zyn. 
Buiten het gebruik, dat van zelf spreekt, voor schrift en 
druk, voorziet het papier in Korea in de meest verschillende 
behoeften in de huishouding en in het leven in het algemeen. 
Buiten de waaiers en zonneschermen, die in ieders handen 
voorkomen en die de Koreanen altyd by zich hebben, dragen 
zy uit geolied papier vervaardigde waterdichte kleeren en 
hoeden. Kveneens geolied en in plaats van vensterglas ge
bruikt laat het genoeg licht door in de vertrekken; het 
levert het materiaal voor lantaarns van elke soort en grootte, 
voor tabakszakken, brieventasschen, verschillende soorten 
van kinderspeelgoed, bloemenvazen en zelfs voor schoenzolen. 
De vloeren in Koreaansche huizen zyn meestal bedekt met 
6 tot 7 mM. dik geolied papier, dat behalve dat het als 
tapyt dienst doet, nog het voordeel heeft van het doordringen 
van rook uit beneden gelegen vertrekken te verhinderen. 
Van de stevigheid van het papier getuigt het gebruik voor 
doozen en lichte koffertjes, waarin men zonder bezwaar 
ook zware voorwerpen kan verpakken. 

E r zyn twee methoden van fabrikatie van Koreaansch 
papier. De Oenie Civil bevat hierover eenige mededeelingen 

vai 
den Engelschen Consul-Generaal te Soul, de heer 

V / U / I E B C. HILMER . E r is een fabriek van gewoon papier 
diclit by Soul gelegen aan een riviertje, dat de drijfkiacht 

Z ( | U kunnen leveren, maar het water wordt alleen gebruikt 

v o „ r verschillende operation by de bereiding, deze is zeer 
eenvoudig en geschiedt enkel door handenarbeid. De grondstof 
bestaat uit allerlei afval van geweven stoffen en papier uit 
de' stad, welke in een grooten knip naar den waterkant 
gebracht en dan in het strooraende water flink gewasschen 
wordt. Daar in Korea niet anders geschreven wordt dan 
met Oost-Indische inkt. is er geen chemische behandeling 
noodig om de inkt te verwijderen. 

Het gezuiverde materiaal wordt nu in houten kuipen 
gedaan en zonder eenige andere behandeling dan treden 
niet de bloote voeten, zooals men heden ten dage in menig 
Europeesch land nog wy'n bereid, tot bry gestampt. Dat 
gaat, zooals vanzelf spreekt, slechts zeer langzaam; alleen 
heeft het waarschijnlijk het groote voordeel, dat de vezels 
minder verscheurd worden dan by de Europeesche methode, 
zoodat htt misschien aan dit feit te danken is, dat het 
Koreaansche papier zoo bijzonder sterk is. 

Van deze fijngestampte lompen laat men het water af-
loopen, en doet de nn witte bry' in een andere wyde 
houten tobbe met water, wat 's winters een weinig gewarmd 
wordt om het bevriezen te voorkomen. Nadat deze massa 
ongeveer eeu uur lang heeft staan weeken, dompelen twee 
arbeiders een op een houten raam liggend fijn netwerk 
van bamboe, van ongeveer 1.20 M. lengte en 0.90 M. 
breedte in de bry eu nemen het er spoedig bedekt met een 
dunne laag papier weer uit. Met een handigen draai worden 
raam en netwerk zoo op een dichby staand uitgespannen 
wollen weefsel geworpen, dat de papierbry vlak op de stof 
komt te liggen; dan wordt het bamboenet opgelicht, wat 
volkomen zuiver loslaat. Hetzelfde wordt herhaald en de 
papierbry' komt laag op laag te liggen tot op een hoogte 
van 1 M. Na in de zon gedroogd te zyn, wordt de bry 
in kleine reepen gesneden, dan weer in een tobbe inet water 
gedaan eu weer op dezelfde wy'ze met de voeten fijn 
gestampt als eerst; deze keer worden er echter wortels 
en zaadjes by gedaan van een plant „Tackpoul" genaamd; 
deze plant bevat stijfsel, die in het water gedeeltelijk oplost 
en het papier taai en stevig maakt. In dit bijvoegen van 
plautaardige stof ligt misschien een belangrijke wenk opge
sloten voor de Europeesche papierfabrikatie om namelijk 
daarmede proeven te nemen ter vervanging vau de hier 
als toeslag gebruikelijke minerale stoffen. 

Ook het scheppen van papierbry of liever gezegd enkele 
vellen wordt herhaald; als ze gedroogd zyn, worden ze 
stuk voor stuk op vlakke granieten platen uitgespreid en 
dan wordt er met lange houten kloppers zoo lang op ge
slagen, tot ze de vereischte dunte bereikt hebben; om 
byzonder dik papier te krijgen, worden verscheidene vellen 
op elkaar gelegd en zoo lang geslagen, totdat ze als vilt 
in elkaar zijn gedrongen. Na nog een laatste droging in de 
zon te hebben ondergaan, wordt het papier gevouwen en ter 
verkoop aangeboden. De fabriek by Soul, waarvan hier 
gesproken wordt, heeft 10 of 11 arbeiders aan het werk 
en brengt slechts 250 vellen per dag op. Een vel kost al 
naar de qualiteit is, 25 tot 30 centimes. 

Papier van fijne qualiteit wordt niet hier, maar in het 
Zuiden van Korea gemaakt, waar op verschillende pnnten 
fabrieken bestaan. Het materiaal voor het voortreffelijkste 
papier levert de papiermoerbeziebonm, Broussonetia papyri-
hra, die in het warme en vochtige klimaat in het Zuiden 
van het schiereiland wild en tam even goed gedijt. Hen 
verwerkt enkel den bast van den boom, die in het voorjaar, 
wanneer hij gemakkelijk loslaat, verzameld wordt. Onder 
voortdurend schudden en slaan wordt de bast in met veel 

houtasch vermengd water tot een dikke bry gekookt; dan 
schept men met groote lepels de bry op en spreidt deze 
met eene cirkelvormige veel handigheid vereischende be
weging, zooveel mogelyk gelijkmatig uit op zeer fijn bamboes 
vlechtwerk, dat op ramen over ondiepe houten kuipen gelegd 
is. Hoe dunner lagen men kry'gt, des te fijner wordt het 
papier. De bewerking wordt herhaald, de waterdeelen druipen 
in den kuip af en de papierstof heeft weldra de gewenscbte 
vastheid. 

Het drogen geschiedt op van onder verwarmde vloeren; 
is dit ' ver genoeg gevorderd, dan worden de vellen stuk voor 
stuk op een ander verwarmd glad oppervlak gelegd en met 
de hand plat gestreken. Het fijnste van deze soort papier 
wordt gemaakt in de provincie Tschonla ; alle soorten zyn 
echter even uitmuntend voor druk- als voor schrijf- en 
teekeuwerk; ook kan de Koreaansche industrie vatbaar zyn 
voor verdere ontwikkeling. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Prijzen van hout. 
Beverwijk, 19 Jannari 1896. 

Waarde Heer VAN DRR KLOKS! 

In het weekblad van 4 dezer, plaatstet ge myn schrijven 

van 22 December j.1. en daaronder uwe beschouwingen. 

No. 2 daarvan gaf my aanleiding aan een paar houtkoopers 

vau naam prijsopgave te vragen, en ik kan U thans mede-

deelen dat de prys is als volgt: 

Inlands gezaagd grenenhout (gekantrecht 2 by 9 tot 11 dm.) 

f 32.— tot f 33.— 

Inlands gezaagd vurenhout (gekantrecht 2 bij 9 tot 11 dm.) 

f 27.— tot / ' 28.—. 

Buitenlands gezaagd grenenhout (2 by 6 dm.) 

ƒ 2 3 . — t o t / 2 4 . - - . 

Buitenlands gezaagd vurenhout (2 by' 6 dm.) 

[f 21.— tot f 22.—. 

Buitenlands gezaagd grenenhout (2 by' 9 tot 11 dm.) / 28.—. 

Buitenlands gezaagd vurenhout (2 by' 9 tot 11 d m . ) / 2 6 . — . 

De pryzen zyn per M 3 . en alles 1ste kwaliteit hout. 

Ik hoop, dat my'ne bewering, dat gecreosoteerd vurenhout, 

ruim 50 ° / 0 duurder is dan ongecreosoteerd grenenhout, 

U thans duidelijker zal zijn. 

Achtend, Uw dw. dn., 

J . F . H E L M E R S . 

Metsel' en Voegspecie. 

B., 4 Februari 1896. 

Den heer J . A . VAN DER KLOES, Delft. 

Voor een onder my'ne directie uitgevoerd bouwwerk heb 

ik als metselspecie beschreven: 2 kalk, 1 tras en 3 zand, 

een specie, die ik met schitterend succes reeds 4 a 5 jaar doet 

verwerken. De kalk is schelpkalk. Het zand is scherp zand. 

Ongeveer half October 1895 liet ik met het oog op de 

mogelyk invallende vorst, de specie aldus wijzigen: 2 kalk, 
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'/j Portland en 5 z a n 1. Ook deze menging voldoet ray 

uitstekend. (') 

Haar nu is mijne vraag betreffende het voegwerk: 

Ik heb wel beschreven in dezelfde specie te voegen als 

waarin gemetseld is, dit zou volgens voorschrift zyn 2 

kalk, 1 tras en 3 zand en toch heb ik met die specie 

vrees voor vorst, die we tuogelyk nog kunnen krygen. 

Uw A . V. zegt: 2 kalk, 1 tras, 3 zand, of — is Port

land voorgeschreven — 1 langzaam bindend cement, 1i„ 

kalk en 3 zand. 

Nu kan ray een zeer witte voeg wel niet bekoren, maar 

toch wensch ik ze niet te grijs ; zou raendat met die specie 

niet krijgen 1 P . - C , kalk, 3 zand? E u is die specie 

door U ook niet meer bedoeld voor werk, dat nu juist 

geen gevelwerk is? Ook wordt die specie duurder. 

Welke voegspecie raadt U mij nn aan, zoodat ik beslist 

geen last heb van uitvriezen? (Zou 2 kalk, */» Portland 

en 5 1'., zand goed zijn? of te rul?) en opdat ik een tame

lijk heldere voeg krijg? ('-) Hoogachtend, 

F. 

( 1 Het was niet noodig geweest met het oog op de 

vorst andere specie te gebruiken. Met 2 schelpkalk, 1 tras, 

3 scherp zand kan men tijdens vorst zelfs pannen aanstrijken, 

waarom dan niet metselen? 

De gebruikte Portland-cenient-specie kan echter het werk 

niet heel veel duurder gemaakt hebben, want als men de 

prijzen van 1 II.I.. schelpkalk op ƒ 0.45, 1 H . L . tras op 

f 0.90, 1 H . L . Portland-cement op f 4.25 en 1 H . L . zand 

op f 0.15 stelt, kosten : 

2 H . L . schelpkalk, 0.68 H . L . vaste stof f 0.90 

('-') Als ge § 83 (blz. 119) inyner A . V. met aandacht 

leest, zult ge zien dat ik daarby uitsluitend gerekend heb 

op platvol of — voor schoon gevelwerk — verdiept voegen. 

Voor voegen met ruggen, zoogenaamd geknipt, volgens 

de ten onzent meest gebruikelijke manier heb ik geene specie 

voorgeschreven, omdat men daarby in stopverf-recepten moet 

vervallen. Immers om de specie te doen staan moet zy erg 

deegachtig, plastisch zyn; nu is plastisch uiteraard in tegen

stelling met krimpvry. 

Vandaar dat de meeste voegen uitvallen, uitvriezen, zoo 

ge dit woord wilt behouden, na eerst losgekrompen te zyn 

en water in de krimpnaden opgenomen te hebben. 

Zoo ge verdiept voegt, kunt ge elke specie gebruiken, 

die zich laat vermetselen. Voor knipvoegen moet ge U op 

uw metselaar verlaten en afwachten, wat de toekomst 

baren zal. v.. D . K . 

A A N B E S T E D I N G E N 

tras 
zand 
water 

0.51 5 

1.74 

0.70 

- 0.90 

- 0.45 

- 0.00 

ƒ 2 25 3 63* H L . mortel 

d. i. 1 H . L . mortel f 0.60. 

2 H .L . schelpkalk, 0.68 H . L . vaste stof f 0.90 

7 . » 
57* n 

P. c. 
zand 
water 

0.51 
3.19 
0.84 

- 2.25 

- 0 .82 6 

- 0,00 

5.22 H . L . mortel f 3 .97 5 

d. i. 1 H.L . mortel f 0.76. 
De P. C. mortel is by gebruik van schelpkalk niet slecht 

gekozen en ook niet duurder dan de in myne A. V. voor steen-
kalk voorgeschrevene; want de prys van 1 H . L . droogge-
blusclite vette kalk op ƒ 0.40 rekenende, kosten: 

2 H . L . steenkaik, 0 68 H . L . vaste stof f 0.80 
1 
10 

P. C . 

zand 

water 

0.51 

5.80 

1.30 

- 4.25 

- 1.50 

- 0.00 

8.29 H . L mortel j 6.55 

d. i. 1 H L . mortel ƒ 0.79. 

In de werkelijkheid zal men by beide P. C. mortels, vooral 

by de laatste, de uitlevering grooter vinden, zoodat beide 

iets goedkooper en vermoedelyk ongeveer gelyk in prys 

zullen komen. 

Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 
11 v i M i i i i 10 F E B R U A R I . 

Alkmaar. De bouwkundige H. YV. Mati hijsen, voor den heer 
D. iNierop : het bouwen vau twee burgerwooubuizec aan de Oude 
graobt aldaar. 

Amsterdam. 10 uur. De architect F. M. J. Carou, iu het 
American Hotel: hei sloo.ien vau perc. 51 eu ter plaatse bouwen 
vau ecu wiukelbuis met bovenwoningen aan de Haarlemmerstraat. 

Beetsterzwaag (Kr.) De opzicttter f. Uuitema aldaar i bet 
makelt ener uieuwe draaibrug te Langweer. 

's-Graveuhage. 11 uur. De beer C. Jamio, fabrikant te Rot
terdam, in bet café Neuf, tegenover bet Holl. Spoorstation: 
bel bouweu van een wintelhuis op deu hoek van de Vlamingstraat 
eu Nieuw.traat aMaar, kad. sectie I, uo. 1417. 

's-Gravenhage. 11.30 uur. Het ministerie vau binneulaudsche 
zaken, aau bet gebouw van het prov. bestuur : lie*, onderhouden 
vau eu het doen van herstellingen eu vernieuwingen aan de 
gebouweu der Polytechnische school te Delft, van don dag der 
goedkeuring van de aanbeseding tot en met 31 December 1897, 
begr. f II «60. 

's-(iraruubage. 11 30 uur. Het ministerie van biuuei lan Isclie 
zaken, aau bel gebouw van bel prov. bestuur : het onderhouden 
van en bet dueu van eenige herstellingen eu vernieuwingen aan 
de gebouwen der rijkskweekschool voor vroedvrouweu ln Rotterdam, 
vau oen dag der goedkeuring vau de aanbesteding tot eu met 
81 Dec. 1897, oegr. I 43 0. 

's-Groveuhage. 11.8U uur. Het ministerie van binueiilandscbe 
zakeu, aan het gebouw van tiet prov. bestuur: het onderhouden 
vau eu het doen van herstellingen aan de gebouwen der rijks-
uuiveisiteit te Leiden, v an deu dig der goedkeuring van de 
aanbesteding tot eu met 31 Dec. 1896, begr. f 30.100. 

Hoogesund (Qron.) 7 uur. De heer H. Scholtens, in het Bontebuis 
van R. F. Groene veil: bet afh-eken eeuer oude en het bouwen 
eener nieuwe behui/.ing te Hoogezand. 

Westervoon (Gel I.) 2 uur. In het gemeentehuis : het verbouwen 
van de school aldaar. 

n i v s i n i ; U F E B R U A R I . 
Alphen u/d R| |n . 12 uur. De architect J. Heugeveld te 

Al; hen, ui het hotel St. Joris, uuncus den Wel Ed. liooggeb. heer 
.1. van Stralen, 'loigheetntaad van Delfiaud te 's Gravenhage : 
bet bouwen van eece nieuwe bouwmanswoning met eene 6-roeden 
hooiberg enz. te Alfeu a/d Rijn. 

Uorred(|k (Fr.) Het polderbestuur vin bet 6e en 7e Veen-
district onder Opsterland en .Eugwirden, bij den voorzitter H. van 
Dam Fs.: het vernieuwen van de grojte Tijujebrug onder Terwispel. 

Hoorn. 8 uur. De weled. beer M. de Jong.- het amoveeren 
van 2 perceelen aau den Nieuwendam aidaar, niervoor in de plaats 
te stellen 2 pakhuizen. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploitatie vau staats
spoorwegen, aan het centraalbureau iu het Moreelse Park, bestek 
no. 173: bet le-'eren van staleu platen ten behoeve van de 
staatsspoorwegen. 

p, 1 uur Het kerkbestuur der Ned. Israëlitische gemeente, 
ten ' ' v a n * e a ' > e e r " ' »'J k E n 0 - •'•3. iu de 
slijk- --'»t: bet bouwen van 8 woouauizen. 

WOENSDAG 12 F E B R U A R I . 
i:, •, hede. 18 uur. De architect H. Reijgert, voor de firma 

Serj' 1 e D Zonen, in het hotel De Graaff: het vergrooten der 
o e s i < .ule fabriek en bet bijbouwen van kantoor met magazijnen, 
o p een terrein gelegen aan den Haakssergerslraalweg. 

Haarlem. 3 uur. De bouwk. ingenieur J . A. G. vau der Steur, 
ju Weten en Werken: bet verbouwen van het perceel Bartel-
: o r i . - i i aa t no. 2, hoek Krocht. 

Ril l ingen. De wed. W. Corne: bet verven harer huizinge, 
ja 2 perc. 

Siiiiird (Limb.) 12 uur. De kerkvoogd der Ned. Hervormde 
geuneute, teu zijne huize Nieuwstraat 143: bet bouwen van 
«ene nieuwe pastorie aldaar. 

DONDERDAG 13 F E B R U A R I . 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van biouenlandsche zaken, 

aan het gebouw vau het prov. b-s'uur : het onderhouden van 
en het doen van vernieuwingen en liersteiliugec t.au de gebouweu 
der rijks hoogere burgerschool te Alkiua.tr, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 December 1897, 
begr. f 2Ï40 . 

Hengelo (Ov.) 2 uur. ")e architecten van der Hoot en Kruisweg, 
in het hotel D J Halve Maan : bet bouwen van een woonhuis voor 
den heer J. Hemmes, op een terrein gelegen aan den Enschede-
schen straatweg-

Ridderkerk (Z.H) 11.30 uur. De bouwkundige A. van der 
Linden te Dubbeldam, in bet koffiehuis van Kasteelen te Ridde--
kerk : het bouwen van een hurgerwoonhuis en twee arbeiders, 
woningen te stichten op een dijkerf in de nabijheid vau bet 
stooinbootenveer Slikkerveer. 

V R I J D A G 14 F E B R U A R I . 
Arnhem. 12 uur. Het miuisterie van binnenlacdscbe zi ken, 

aau het gebouw van het prov. uestuur: het onderhouden van 
en het doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
gebouwen der rijkskweekschool voor onderwijzers te Nijmegen, 
vau deu dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 
3 Dec. 1897, begr. f 2720. 

Arnhem. 12 uur. Het ministerie vau biunenlandscbe zaken, 
aau hel gebouw van bet prov. bestuur: het onderhouden van en 
het doen van eenige vernieuwingen eu berstelliugeu aan de 
gebouwen der rijks hoogere burgerschool te Zalt-Bommel, van 
deu dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 
Dec. 1897, oegr. f 1160. 

Arnhem. |2 uur. Het ministerie van binneolandscbe zaken, 
aan bet gebouw van hel prov. bestuur : het onderhouden van en 
hei doen van vernieuwingen en herstellingen aan de gehouwen 
der Itijkslandbouwschool te YVageningen, van deu «lag der goed
keuring van ae aanbesteding tol eu met 31 Dec. 1897, begr. f 11.370. 

's-Urareuhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
eu nijverheid: het wijzigen der telegraafgeleidingen laugs den 
spoorweg tusschen Schiedam en Rotterdam, begr. f 890. 

's-Uruvenhage, 1 uur. Het ministerie van wule>staat, handel 
cn nijverheid : bet onderhoud van het post- eu telepraalgebouw 
le Zaandam, van I April 1896 tot eu met 31 Maart 1899, begr. f64!. 

's-liraveiihagc. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het onderhoud van het post- en telegraafiebouw te 
Kakhuizen, van 1 April 1896 tot en met 31 Maart 1899, begr. f627. 

's-tiraveuhage. 1 uur. H-t ministerie vin waterstaat, baudel 
en nijverheid: het onderhoud van het pestgebouw te Grouiageu, 
»»U 1 April 1S96 tot en met 31 Maart 1899, begr. f 2045. 

s-tiraveuhage. 1 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 
en nijverheid : het onderhoud van het post- eu teiegraafgebouw te 
'•'inschoten, van 1 Apni 1896 tot en met 31 Maart 1899, begr. f955. 

Middelburg. 10 uur. Het miuisterie van binnenlandscue zaken, 
liet gebouw vun het prov. bestuur: het onderhouden van eu 

het dien van herstellingen en vernieuwingen aau de gebouwen 
der rijkskweekschool voor onderwijzers te Middelburg, vau den dag 
der goedkeuring van de aanbesteding tot eu met 31 Deo. 1897, 

r f 3040. 
Z A T E R D A G 16 F E B R U A R I . 

Amersfoort. .11 uur. Het gemeentebestuur: 1. het bouwen van 
1 n hoofdingang met twee nevengebouwen op de algemeene be

nplaats aau de Kaarstraatweg te Amersfoort; 2. bet leveren 
stellen van plm. 770 M. ijzeren rasters en hekwerken om bet 

' : r''in van bovengenoemde begraafplaats. 
Goes. 3 uur. De heer M. 11. Harinck, in de Prins van Oranje: 

houwen van een woonhuis, aanw. 10 Febr. uam. 3 uur. 
"iiswUk (Z.H.) U uur. Het gemeentebestuur: bet afbreken 

•vu eene schuur eu het bouwen van eene nieuwe schuur, achter 
aet raadhui». 

Utrecht. 8 uur. Het ministerie van biunenlandscbe zaken, 
aan het gebouw van het prov. bestuur: bet onderhouden van en 
bet doen van herstellingen aan de gebouwen van de Rijksuniver
siteit aldaar, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding 
tot en met 31 Dec. 1896. 

Utrecht, 8 uur. Het miuisterie van binnenlandsche zaken, 
aan bet gebouw van het prov. bestuur s het onderhouden vau en 
het doen van herstellingen eu veruieuwingen aau het Rijksarchief-
gebouw aldaar, van der. dag der goedkeuring van de aanbesteding 
tot en met 31 Dm. 1897, begr. f 1640. 

MAANDAG 17 F E B R U A R I . 
Kampen, 11 uur. Het bes'uur vao het waterschap Kamperveen, 

teu kantore des waterschap, Cellesweg.- het maken en leggen van 
een brug ia den Hoogeweg vóór de Vaiirsloot. 

Rotterdam. De architecten Henri Evers en J . P. Stok Wzn., 
namens het bestuur der Remonstruqische gemeente s bet maken 
van een kerkgebouw met annexen, op de bestaande lundeeringen, 
gelegen aan de: YVestersingel, tegenover de Witte de YVitbstraat-

V R I J D A G 21 F E B R U A R I . 
Amsterdam. 1" uur. De genie, op bet bureel Plaotage-Lijn-

baansgracht no. 1 : het maken vau eene loods voor projectielen 
in het IVt in den Laander- en West Bijlmerpolder en van eene 
wachterswoning bij het kruitmagazijn in den Venserpoïder, begr. 
f 31.200. 

's.l.ravenliage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
eu nijverheid : bet herstellen en verbetereu van de telegraaflijnen 
langs deu Oosterspoorweg fjsschen Hilversum en Amersfoort, 
beer f 1740. 

Zivyiidreelit. J uur. De architect P. A. Weeldenbutg, uamens 
de maatschappij Intern. Guano en ""uperpüospuaat weiken, in het 
café Pieterman .- het maken van fundeeringeii, fabrieksgebouwen, 
loodsen enz., op haar terrein aldaar. 

WOENSDAG 26 F E B R U A R I . 
Bodegraven. 11 uur. De commissie vau den straatweg van 

Gouda naar Bodegraven, iu bet hotel van Haafteu : het onderhoud 
van gezegden straatweg voor 3 jaren, aanvangende 1 Jan. 1896, 
iu 2 perc. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Breda. 1. Het bouweu van vier schoollokalen met bijbeboorende 

werken ; 2 bet bouwen van twee katecbisinuslokalen met boven
woningen, beide op perceelen gelegeu aan de Leuvenaarstraat 
aldaar. Laagste H. Bakkeren te Prinsenhage voor f 16.834. 

Itussiiin. Het bouwen eener villa ouder de gemeente Naarden. 
Laagste O. Q van YValstijr. te Bussum voor f 19.777. 

's-Griiieuliage. Het onderhoud van het post-en teiegraafgebouw 
en oijkaniour der posterijen aan het station te Nijmegen, van deu 
dag der keuuisgeviug van Js goedkeuring der aanbesteding tot en 
met 31 Dee. 1898. Laagste J . Ghr. Kropman te Nijmegen voor 
t 865 

's-tiravenliage. Het onderhoud van het post- eu teiegraafgebouw 
te Apeldoorn, van deu dag der kennisgeving van de goedkeuring 
van de aanbesteding tol en met 31 Dec. 1898. Laagste G. We. 
geiil' Hz. le Apeldoorn voor f 488. 

's-Grarenhuge. Het verbouwen vap eenige lokalen, teu dienste 
van de poststeinpelfabriek, iu eeu der gebouwen van 's Rijks Munt 
te Utrecht. Laagste H. M. de Kolf te Li recht voor f '.843. 

Heereuveen. Het afbreken eener bestaande en weder opoou-
weu ee.ier nieuwe boereuhuizinge tc Ternaud. Laagste G. L . 
Eppiuga te Lippenhuizen voor f 5990 en f 6230, 

Hengelo. Het bouwen eener villa aldaar. Laagste J . Kleere-
bezem en C. Koster te Hengelo voor f 10.250. 

Musitelkuuaul. Het bouwen vao een wirkelhuis. Laagste P. v. 
d. Betg voor f 3300. Laagste voor verf- eu behaugwerk, A. Koch 
voor f 134, gegund. 

Rotterdam. Het verrichten van giondwetkeo aan eu nabij de 
Esschenlaan. A. Bij volkomen vrijheid ten opzichte van bet ver

krijgen van de ophoogingsspecie. B. Bij het aanvaarden van de 
verplichting om die te halen nabij de Hoogenoordsche gracht. 
Laagste D. vau Wingerden 'e Rotterdam voor A f 8600, B f 13.313. 

Sloten. Hrt houwen vau eene kazerne met aanverwan'e werken 
teu behoeve der Kon. maiécliaussee. Laagste T. M. Hofman te 
Sloten met Waalsteeu voor f 12.759, met Frieschc sUeii voor 
f 13.2 Hl, gegund met waalsleen. 

Sneek. II rbesteding van bet bouwen van een ijzeren ophaalbrug 
met bijbeboorende werken over het Hoogend aldaar. Laagste S. 
M. de Haan te Boornbergum voor f 5688, niet gegund. 
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W E L I J Z G R per 1000 K G . 

Plaatijzer voor acheeps- en 
bruggenbouw . . 

id . voor masten, en/.. „Bes t " . 
Ketelplaten „Bes t" . 

id . „Best best". 
i d . „Best best best" . 
id . „Kxtra triple best 

voor zeer moeielijk Heilswerk 
Geribde vloerplaten 
Yorkshire ketelplatcn (Low-

moor) van a l 
id . i d . (Andera merken) 

(loek-en kraalijzer voorscheeps-
en bruggenbouw . 

„ B e s t " hoekijzer 
„Bes t best" ld. 
T Ü z e r 

Kraal T ijzer . van af 
i d . tot knieën en spanten ge

bogen meer: . . 
Klinknagelyzcr, gewoon . 

id . „best" . 
id. „best best" voor ketelw. 

Staafijzer, Welsh 
id . Schotsch f a. b. Glasgow 
i d . Gewoon North Staffordshire 
id. Best id. . 
in . Superieur id . . 
i d . South Staffordshire, Marked 

bars. List brands . 
i d . „Lowmoor" 
id . Yorkshire, andere merken 
Spijkerstnven . . . . 
Zweedseh staalijzer, gewalst . 

id . id. gehamerd 
Belg. id. No. 1 f.a. b. Antwerpen 

„ Spijkurstaven id. id . 
„ Gootijzer id . id 
„ I ijzer, van af 
„ Draadnagels No. 6 — 7 

(per 100 K G . ) . 
Bandijzer, gewoon . 

„ superieur 
Baaiband N . 20, breed 2i.i m M . 
Export blik . . . . 
Bl ik „Working up" kwali tei t . 
Gegalv. gegolfd hl k No 24 B G 

i d . id. id . No. 26 id . 
id. plat id . No. 20 id . 
i d . id . „best best", koud ge-
walsten uitgegloeid No.24lift 

Gehamerde staven . 
Kielstukken, ruw besmeed 
Steven id . i d . i d . vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Scheepsschroefassen,ruw afgedr 
Wals ijzeren stoompijpen 
Hulpstukken daarvoor . 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor . 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
Wals IJz.ketelp., schuin geweld 
Ledikant pijpen 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

id . id. sokken en spie-
einden uitgeboord en afgedr. 

Id. i d . bestreken met Dr. Angus 
Smiths oplossing, meer: 

Gesmeed roosterijzei . . 

R U W - of G I E T I J Z E R 
per ÏOOO K G . 

Schotsch O. M . B . N o . I 
Gartsberrio No . 1 . . 

i d . No . 3 . . 
Cleveland No. 3, voor 

gietwerk. . 
i d . No . 4, voor 

smeedijzer-bereiding . 
Oumberl. hematiet No 1 

i d . i d . No S 
Koude lucht-houtskool o_g" 

N o . 1 voor gietwerk. « & 
Koude lucht-houtskool 

N o . S voor smeedijzer-
bereiding 

Puddelstaven en blokken / 
Terro mangaan 80 pCt 

Golden. 

6 I ,S3 
67,06 
78,7» 
90,38 

104,97 

116,63 
64,14 

221,59 
198,28- 233,2ft 

59,77 
65,60 
77,27 
62,68 
68-51 

29 16 
«7.06 
72,90 
84,56 
59.77 
58,31 
67,06 
72.90 
84,56 

96.12 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 

102,05 
55,40 
58,31 
58,31 
53,94 

8,45 
69,98 
75,81 
78.78 
84,56 
99.13 

133,92 
141,41 
122.46 

137,03 
186,60 
198,97 
419,86 

606,47-991,34 
»33,J6—279,91 

70 

49,57 

1,45 
64,14 

17,41 
29.74 
28.— 

22.1» 

21,57 
28,15 
27,70 

99,13 

93,30 
46,6» 

145,78 

S M E L U J Z K K en 
S T A A L per 1000 K G . 

Sebeeps- en brugplaten . 
Ketelplaten . 

i l l . vuurkast kwaliteit . 
Staafsiaal . 
Baal band . 
Staalblik 
Zacht i d . o r u o p t e werken 
Hoek- en kraalijzer . 
Kraal '1' ijzer 
I staal . • 
Spoorstaven, zware I i . d. naas-

id . middelsoort J to haven 
id. lichte (t>- d. fabr. 

Tramrails . 
Gereedschapstaai, gewoon . 

i d . speciaal 
Veerenstaal van af . . , 
Gietwerk in staal, speciaal id 

D R A A D per 10UO K G . 

Gewalstijzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nra. 0-5 

l d . gegalvaniseerd id. 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
l d . gegalvaniseerd i d . 
Geuokken ijzerdraad voor om

heining, geolied Nos. 0—8 
l d . gegalvaniseerd id . 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, uitgegl.engeol. Nos. 0 8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis. 
Pr ikkel heiningdraad 2 draads. 

Id . i d . 4 draads. 
Id . thickset 2 „ 
Id. i d . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

ROOD K O P E R . 

Chi l i staven per 1000 K G . 
Gietelingen B . 8 . i d . 

i d . taai (Toughcake) i d . 
Staven, platen en dubbeling i d . 
Draad per K G . 
Gesoldeerde pijpen i d . . 
Pijpen zonder naad i d . . 

G E E L M E T A A L per K G . 

Staven . . . . 
Dubbeling . . , ' 
Soldeerwerk . . . ' 

MESSING per K G . 
Gewalst messing . 
Bladmessing 
Gesoldeerde gaspijpen . 
Getrokken ketelpijpcn 

i d . condensorpijpen 
Draad . 

TIN per 1000 K G . 
Engelsch in staven (in kiften 

van 108,21 KG.) . 
id . id . best gezuiverd. 
i d . gietelingen . 

Straits tin f pakhuis Londen,) 

A N T I M O N I U M p. 1000 K G . 

Golden. 

64.14 
69,98 
75,81 
75,81 
81,64 
90,3 • 
102,05 
62,68 
67,06 
58.31 
52,48 
56,40 
68,31 

87,47—104,97 
209,93—326,59 

583,14 
116,63 
303,23 

75,81 
99,13 

81,«4 
1(1,97 

81,56 
107,89 

87,47 
110,80 

142,87 

161,62 

99,13 

507,83 
548,15 
586 49 
618,13 

0,70 
0,76 
0.79 

0,52 
0,52 
0,53 

0,63 
0,65 
0,7 0 
0,65 
0,81 
0,62 

752.15 
763,91 
740,69 
699,77 

408,20 

ZINK per 1000 K G . 
Zuiver buitenlandsch . 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOD per 1000 K G . 
Engelsch pig . . . . 
Spaansch id 
Bladen en staven 
Waterpijpen . . . . 
Gaspgpen 

S T E E N K O L E N p. 1000 K G . 
South Wales stoomkolen l e k w . 

Id. 
Lancashire 

l d . 
Newcastle 

l d . 

i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 

2e 
le 
2e 
le 
2e 

C E M E N T p. vat v. 1 8 1 . 4 4 K G . 

Portland 
Romeinsch . 
Vulcaan- of voegcement. 

V U U R V A S T E S T E E N per 
1000 stnks. 

Sehotsche . 
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 . 
Uranje menie . . . . 
Loodglit . . . . , 
Zuiver zinkwit 

U Rahtjen'a scheepscorapo.itie 
Sims' i d . 

O L I Ë N per l i ter . 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte i d . 
Terpentijn . 
Raapolie 
Colza . . . . 
Katoenzaadolie . . 
Reuzel „ 
OlUf „ • • 
Ossenpoot „ . 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 K G . . 

T E E R en P E K . 
StocKholmer teer per vat 
Archangel „ „ 
Kootteer „ 
Pek , Zweedsche per 100 K G 

„ Was « » » 
„ Engelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ amber „ „ „ 
» t5 e e ' n n n 

M A C H I N E P A K K I N G p . K G 
Pakking mei elastiek hart 
Tuck's pakking 

Id. genuine 
Id . triple . . . . 
Id . metallieke 

Asbest pakking (bed) 
Beldam's pakking . 

Asbest millboard per 100 K G . 
S C H R O E F B O U T E N en M O E R E N per 100 K G . 

Gulden. 
116,63 
131,21 
201,19 

135,58 
131.21 
149,87 
161,62 
148,70 

5,98 
g § 5 . «° 
£ H 6.56 

6,27 
O ffl 5,40 

4.82 

3,66 
5,04 
9,48 

24,89 
32,59 
3 6 . U 

20,99 
16,91 
28,00 
19,83 
28,00 
69,98 
28,00 

0,23 
0,94 
0,23 
0,26 
0,24 
0,24 
0,49 
0,43 
0,39 
0,45 

29,65 

14,81 
10,87 
5,93 
7,58 

1 4 , -
6,12 
3,8» 
3.26 
4,45 

1,68 
1,53 
2,93 
5,87 
3.27 
4,57 
5,29 

66.82 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam. | ĵ jj1' 
lang beneden 50.8 m M . 

„ SO.8 tot 76.2 „ . . . . 
„ 76 2 „ 114.3 „ 
„ 114.3 „ I&3.4 „ 
„ 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 
Volgplaatje» / 18.66 per 100 K G . 

K L I N K N A G E L S per 100 K G . 
Gewone brug- of scheepskwalieit . . . 12.24 11.37 10.79 
„ B e n " . . . . . 19.53 11.66 11.08 
„Bes t beat" ia.70 12.83 19.94 
„Best best" ketelklinkbouten . 14.8S1S.41 19.83 

V. 1 1'/. iVi 
22.2 2S.4 3S.6 31.7» 
14.00 14.00 14.00 14.00 
13.41 13.41 18.41 13.41 
19.33 12.83 18.83 12.83 
19 24 I2.S4 I9.S4 12.94 
11.96 11.95 11.9» 11.9» 

Met zeskante moer ƒ 1.7» per 100 K . G . meer. 
16.77 I4.S7 14.99 14.29 14.99 14.99 14.2» 

17.90 17.90 17.90 I ' .20 

7 , • / • 
19.7 1S.88 
18.95 15.74 
17.49 15.16 
16,03 14.99 
15.16 13.70 
14.00 12.83 

19 
14.00 
13.41 
12.83 
19,24 
11.95 

21.86 18.36 17.90 
20.99 19.24 

A D V E R T E N T I E S . 

ARCHITRAVEN 
en LIJSTEN, 

volgens b e s t a a n d of op te g e v e n 
p r o f i e l » levert franco de Stoom-hout-

zagerij en Schaverij van 

K. W. RÜGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 
aanvraag gratis. (90) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

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 r i l l . l / , l \ . (73) 

S. BRUIGOM, Arnhem. 

WERKTUIG EN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SÓHNE 
te Remscheid-Vieringhausen (Mielnl.) 

Gevestigd iu 1822. (55) 
Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 

welke wü U gratis en franco toezenden. 

DE GROEVEN 
VAK 

Alle soorten van 

m a 
en 

OIERMPFIICEI 
en LOODSEN 

van gegolfd ijzer 

LIFTEN 
J. MEVRIIS 

te A u d e r u a c h a/d R i j n , 

leveren sedert 1851: (83) 

In Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
D R I J F - of Z W E M S T E E N ; L A -

V A G R O T S T E E N , beste en goedkoop
ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz_ 

(90) 

KRANEN 

LIEREN, 

^ Draagbaar Spoor, 
T. G. TISSOT J".. 

A M S T E R D A M , Singel 139. j 

M V N \ II E l M K K 

Portland-Cement-Fahriek 
FABRIEK 

IN 

MANNHEIM. Opgericht 

1861. 

I 

FABRIEK 
IK 

W E I » , 
b/Miiinz. 

Opgericht 

1804. 

Levert haar beproefd en voortreftelh'k 
fabrikaat snel, raiddel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 4 5 0 . 0 0 0 

v a t e n . 
HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 

voorde Z u i d e l i j k e P r o v i n c i ë n : 

Wed, A. Terkuhle & .an Swijndregt 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d e l i j k e P r o v i n c i ë n : 

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. 

R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A M S T E R D A M , 
Bildcrdijkka.de 106 

B f i 4 4f> 

10.79 
11.08 
19.94 
19.S3 

10.79 
11.08 
12.24 
19.88 

JL VAN DER ENDT & ZoON'S 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 

is er geheel op ingericht om alle soorten 

van D R U K W E R K E N met den meesten 

spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 

drukken van 

BESTEKKEN, 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 

P . D O L K f t Z O O N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

R0T1ERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , K B I S T A L - , B R O K I en M E L K -

G L A S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
GEBOGEN GLAS en DAKPANNEN. 

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 . 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
DF.R 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 
( 8 8 ) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 
DOORNIKSGHE EN LUIKSGHE KALK 

TRAS. 
P o r t l a n d - C e m e r i t , 

Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

SI. M'IJiK.V 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

e» LEKKERKERK. 

http://Bildcrdijkka.de
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. Ussel, 

onovertroffen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

6?. M. BOKS & Co , 
Keizersgracht 132, Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zy is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 

verkrijgbaar. 

FABRIEK .,KRAAIJENBURG'. 
(70) I t i j h w i j k , Z . -1J.) 

iEO.bnuroiviLUtniJ. 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHKKP8B0ÜWWKRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

8toombooteii-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
V X l i K -R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met « e i ' t i f i c a o t v a n T^loyd's 

eii I f i i r e a i i V e r i t a s . 

U TH ECU TSCH E LOODWITFA li lil Ik 
F i r m a C r . G R E V K , U t r e c h t , 

is beter dekkend, lijn. i . witter eu beter 
kleurhoudeud dan eenig ander; 

is bekroond door den Nederl. Schildersbonri. 
Tentoonstelling van Decoratieve Schilderkunst. 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, woi-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van Ingenieurs, Genieeiiti-
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, Ktikct en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd: 

wordt steeds op de strengste keur geleverd, des-
verlatgd met certificaat van •> <i sprong, 

leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in i et „N. v. d. Dag' 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis- en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1887; inde 
„Ingenieur' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „Schilder dd. 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker'' dd. 15 Jul i 1889 en 12 Jul i 1890; in de „Ambachtsman"dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkundig Weekblad" dd. 5 Dec. 1891. (93> 

Verkrijgbaar bi] alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

LEONARD SL1GCEEB. ffioDnickendam. 

Men 

JAN HAMER ÓL C O . , 
Heerengracht 583, by de Utrechtschestraat, 

A M S T E K D A M . 

VEILIGHEIDS LIFTEN, 
voor 

Personen, Voederen, Spijzen, enz. 
Meer ilan 8*6 L I F T E N nllei n iu Neder-

land gi'plunlot. 

.7. H. «C* Co. hebben steeds ervaren 
monteurs, uitsluitend voor LIFTES, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den kot 1st moge
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (86) 

AMERIKAANSCHE HOUTbüORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke priis. (76 ) 

Geluidwerende tusscbenvloeren, ondcrvloeren 
voor houtcc-mentdaken, brandvrije 

separatieëu en plafonds. 

E X S E L S I O R P L A T E N , 
HEB». VAN DER vIJGH,. 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 ouze eigene 
stellers. Voorgeschreven by' particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Pry's. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 
(92) GOUDEN MEDAILLE. 

A R C H I T E C T Ü R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A<l»«T«eiUtéii in dit blad kosten van 1—6 regels 
(50 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers • 

J, VAN DER ENOT 6 ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l o « t d v c r t c n t l r i i in ARCHITECTÜRA opgenomen 
worden s r rn t i* geplaatst ia DB A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, eus. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

G A S - E N P E T R O L E U M M O T O R E N , V O O R 

K L E I N B E D R U P . 

(Naar een voordracht van Ingr. K Ü P F K R M A N K in den 

„Arch i t ec t en & Ingenieur-Verein" te Hamburg.) 

Het ontstaan der gasmachine kan teruggebracht worden 
tot het jaar 16 78, toen de abt H A U T E F K O I L L K een door 
buskruit gedreven werktuig samenstelde; ook is door HUIJOKNS 
een kruitmachine, met cylinder en zuiger beschreven in 
een geschrift, dat liy aan de Parysche academie inzond. 

Na een tijdsverloop van meer dan 100 jaren nam 
U A K N K T T in het jaar 1838 een patent op een gasmachine, 
waarby reeds verdichting van de lading vóór de ontbranding 
was toegepast en die dus als voorbode van den motor van 
O T T O kan beschouwd worden. Na vele verbeterde vormen 
volgde in 1860 de direct werkende gasmachine van den 
Franschen Ingenieur L K N O I K , met een verbruik van 3 M : > . 
gas per F . K . en per uur. 

Onder de velen, zoowel in I ta l i ë als in Ihiitschlaud, die 
nu verder zich bezig hielden om tot vermindering van 
gasverbruik te geraken, behaalde OTTO op de tweede Pary
sche tentoonstelling de overwinning met zyn motor die 
0.80 tot 1 M*. gas per uur en per P. K. verbruikte, 
doch waaraan nog evenzeer het gebrek kleefde van veel 
leven te maken. Dit belette evenwel niet, dat L A N G E N 
en O T T O in den tyd van 10 jaren 4000 motoren 
van de hand zetten. Eerst met den door O T T O in 1877 
aan de markt gebrachten nieuwen Otto-motor waren 
alle gebreken, welke den vorigen nog aankleefden, over
wonnen en was het gelukt een machine te leveren, die 
aan een gering gasverbruik, een geheel geruischloozen 
gang en een aangenaam uiterlijk paarde. 

Het succes bleef dan ook niet uit, zoodat de Otto-motor 
zich in korten tyd by'na in de alleenheerschappij op zyn 
gebied mogt verblijden en dit wel hoofdzakelijk door de 
drie volgende daarby toegepaste verbeteringen :1° . de verdich
ting der lading v ó ó r de ontbranding, 2° de ontbranding in 
het doode punt en 3". de werking in vier tempo's. 

Het groote succes met den motor van OTTO, leidde 
natuurlyk tot groote concurrentie en, aangezien OTTO zich 
daartegen door octrooien verzekerd had, werden, ofschoon 
met weinig succes, meermalen machines met het twee tempo
systeem geconstrueerd. Het betere echter van het vier 
tempo-systeem kan evenwel ook hieruit afgeleid worden 
dat, na afloop van het Otto-patent, algemeen weder tot dat 
stelsel van motoren werd overgegaan. 

By de viertempomachines wordt gedurende de voort
gaande beweging van den zuiger het ontplofbare gasmengsel 
ingevoerd en by' de teruggaande beweging samengeperst; 

gedurende den tweeden zuigerslag wordt door ontbranding 
de druk ontwikkeld en by den verderen loop van den 
zuiger ontploft het gas. By den teruggang van den zuiger 
worden de verbrandingsproducten uitgedreven. By den twee 
tempo-motor hebben geheel dezelfde werkingen gedurende 
één zuigerslag in een werkcylinder en in een afzonderlijken 
pompcylinder plaats. 

In den laatsten tyd wordt met veel inspanning getracht 
de twee tempo-machines weder te laten opleven iu de 
petroleum-motoren. Buiten het bereik n.1. van de stedelyke 
gasfabrieken en overal, waar de pry's van het gas te hoog 
is, deed zich spoedig de behoefte gevoelen aan een machine, 
geschikt voor de kleinere bedrijven en die van de stedelyke 
gasleidingen onafhankelijk zon zyn. De belangrijkste vinding 
voor dit doel is de DOWSON f generator) gastoestel, waar
mede reeds gasmachines van honderden P K . ge
dreven worden. Zoodanige installaties lijden echter aan 
dezelfde moeieljjkheden, waaraan stoommachines ten opzichte, 
van aanleg en bedryf onderhevig zyn, en zy' moeten daarom 
voor motoren beneden 20 P . K . als weinig geschikt beschouwd 
worden. Tot deze grens dus gaat het gebied van den 
petroleummotor, welke echter, evenals de Lenoir-gas-
inotor, by zyn invoering nog niet tot voldoende volmaakt
heid was gekomen om zich in de practük te kunnen 
handhaven en die dan ook daarom slechts moeielyk ingang 
heeft gevonden. 

Het voorname gebrek van den petroleum-motor bestaat 
daarin, dat hy' zoo licht vuil wordt, wat veroorzaakt 
wordt door de gedeeltelijk onvolkomen verbranding van het 
niet homogene gasmengsel by de explosie. Eerst kortelings 
is het na vele proeven gelukt dit gebrek weg te nemen, 
doordien men de petroleum, by het binnenpersen zeer fijn 
verdeeld en in dezen toestand met lucht vermengd tot ont
ploffing brengt. Van petroleum-motoren volgens deze constructie 
zyn verscheiden voorbeelden met uitstekende werking bekend, 
zooals o.a. een petroleum-motorkraau te Oldenburg van 1 r>00 
K . G . hefvermogen, die door een petroleum-motor van b 
P . K . gedreven wordt. 

Naar aanleiding van eenige belangrijke vergelijkende 
berekeningen omtrent het nuttig effect by verschillende 
stelsels van kleine motoren, deelt de Ingenieur KÜPPKKMANN, 
het volgende mede : 

By een (/as-motor van 4 P . K . worden van de door ver
branding van het gasmengsel verbruikte warmte-eenliedeu. 

a. in arbeid omgezet 16 ° / 0 

b. door koelwater afgevoerd 50 ° / 0 

e. door de uitgeblazen gassen iu de lucht gevoerd 30 ° / 0 

d. niet direct aan te wyzen warmte verlies . 4 ° / 0 

Te zaraen 100 % 



50 A R C H I T E C T U R A . 15 Februari 1896. 
15 Februari 1896. A R C H I T E C T U R A . 51 

By een goeden petroleum-motor, werden ongeveer de 
zelfde cijfers verkregen, terwjjl by de beste .stoommachine 
(de Schidt'sche Heissdampfmotor) van S1^ l'.K. slechts 
5 ° / 0 van de arbeidswaarde der verbrande steenkolen tot 
het nuttig effect der machine aan de drijfas dienstig kon 
gemaakt worden. Eerst by een machine van 60 P . K gelukt 
het, met de Schidt-machine een nuttige werking van 
13 ° / 0 te verkrygen. 

Wanneer echter aan deze onderlinge vergelijking de 
pry's der brandstof ten gronde wordt gelegd, komt men 
tot geheel andere resultaten. 

Wordt n.1. voor den motor van 4 P . K . aangenomen: 
dat de gasmotor 0.8 M". lichtgas tegen ƒ 0 . 0 9 per uur, P . K . ; 
de petroleuiu-motor 0.45 K . G . lichtpetroleum tegen ƒ 0 . 1 1 

per uur, P . K . en dezelfde motor, by gebruik van salon olie 
0.50 K . tegen / ' 0.06 per uur. P . K . , zal verbruiken en 
wordt voorts aangenomen, dat deze drie motoren in 10 werk -
nure 1 uur verzorging vorderen, zoo komt men tot de 
volgende bedryt'kosten: 

Gasmotor . . /' 3.24 per 10 uren 
Petroleum-raotor (systeem NAGEL & 

KAKMP) lichtpetroleum . . . . - 2 22 „ „ „ 
Petroleum Isysteem NAOEL & KAKMP) 

.Salon-olie" - 2.50 „ „ „ 
Hiertegenover komt een gewone stoommachine van 4 

P . K . op ƒ 2 88 per 10 nren en een Schmidt motor van 
dezelfde grootte op f 2.52 bedry'fkosten neder; en ofschoon 
nu deze vergelijkende cyfers weinig uit elkander loopen, 
zullen zy toch voldoende aantoonen, dat, voor kleine bedry-
ven, de petroleum- en gasmotoren de voorkeur boven stoom
machines verdienen, door hun geringere kosten van aanleg 
en onderhoud, maar vooral door de veel mindere plaatsruimte 
door hen geë i scht . Op hetgeen eindelyk de gasmotor boven 
den petroluniinotor vóór heeft, is hiervoor reeds gewezen. 

v. N . 

JARKAHOUT. 

De eucalyptnsboomen behooren tot de meest uitmuntende 
vertegenwoordigers van het plantenrijk, die met opzet ten 
dienste van de mensch geschapen schynen te zyn. Het zijn 
de rensachtigste wezens, die de organische natuur ooit 
heeft voortgebracht. Enkel en alleen de aan het uitsterven 
zijnde mammoethboomen van het beroemde Californische dal 
kunnen ermede in vergelijking komen. Hieronder is echter 
geen levend exemplaar meer voorhanden ter hoogte van 
160 M. zooals er by de eucalypten voorkomen. By enkele 
zeegrassen heeft men lengten opgemerkt van 200 tot 300 
M., maar evenmin als men zeggen kan. dat een lintworm 
grooter is dan een olifant, omdat liy langer is, evenmin 
kunnen deze laag georganiseerde planten dien praclitigen 
boomen den voorrang betwisten. Verrassend is by die hoornen 
de snelle groei. Men plant eucalypten in moerassige streken 
aan en verbetert daardoor het koortsige klimaat. Vroeger 
dacht men algemeen, dat de gezondheidmakende werking 
gegrond was op het afzonderen en uitwasemen van vluchtige 
eucalytusolie, die ontsmettend werken zou. 

[ntusschen is haar desinfecteerendvermogen zeer zwak; het 
is b v. /.onder eenig nut, by groote operation de kamer 
met een sproeiregen van eucalyptusolie te vullen, zooals 
het iu velen klinieken gebeurt, om de gevaarlijke bacter iën 
der lucht in de nabijheid van de wond te dooden. De 
eucalyptnsboomen verdrijven de miasmen van een moerassige 
streek alleen daardoor, dat zy' de vochtigheid van den 
grond in zich opnemen en wel door hun snellen groei 
reeds zeer kort na de aanplanting. De snelheid van ont
wikkeling zou een zacht poreus hout doen verwachten; tot 

onze verwondering echter is het ongewoon hard, zwaar en 
taai en behoort tot de best te bewerken houtsoorten, die 
ons bekend zyn. Het zoogenaamde Jarra of Australische 
mahagoni is he'. roode hout van de Eucalyptus marginata : 
het vereenigt zoovele goede eigenschappen in zich als mis
schien geen ander 

Het leent zich even goed tot schrynwerkerswerk als 
voor den huis- en den scheepsbouw. In Austral ië zyn groote, 
tot nn toe nauwelijks ontgonnen wouden ervan, die metter
tijd van groot belang zullen worden voor den houthandel. 
Wy zyn gewoon, als type van een duurzaam en sterk 
hout, het eiken te noemen; het Jarra overtreft het echter 
nog, wat betreft het weerstandsvermogen tegen kneuzen, 
scheuren en doorbreken en wel voor de helft. Niet genoeg 
te waardeeren is zyn weerstand tegen vijanden nit de 
dierenwereld. De gevreesde witte mieren laten het onge
moeid en de paalworm heeft er geen vat op. (') 

Het deelt deze eigenschap met het teakhout en eveneens 
die van byna in 't geheel niet vatbaar te zijn voor rotting; 
er zyn stukken, die 23 jaren, anderen die 36 jaren in 
water hebben gelegen en volkomen gaaf zyn gebleven. 
Buitendien laat het, zich, wat bij zware en harde houtsoorten 
hoogst zelden voorkomt, zeer goed bewerken en iu alle 
mogelyke vormen buigen. 

Ten slotte zy ter eere van dit wonderbare hout vermeld, 
dat het weinig ja in gewone omstandigheden haast in 't 
geheel niet brandbaar is. In Engeland en Austra l i ë ver
werkt men het Jarra reeds lang voor meubels, planken, 
grondpalen, telegiaafpalen enz.; in Frankry'k is men op het 
denkbeeld gekomen het tot bestrating aan te wenden, in 
welk opzicht het alle andere tot nu toe gebruikte soorten 
ver overtreffen moet. Het oppervlak blijft altyd effen en 
gelijkmatig en herstelling komt bijna niet voor, wat men 
van onze bestratingen, zooals bekend is, niet zeggen kan. 
Als een gebrek van het Jarrahout moet aangemerkt worden, 
dat het niet by ons groeit, een ander schijnt het volgens 
de berichten niet te hebben. (Centralblatt f. Holi-Ind.) 

(') Men zij rooniohti? met flii te ticiooven. 
v. i). K. 

P U L S O M E T E R S . 

Aan eene voordracht in den Hannoverschm Bezirksverein 
/Jeutscher Ingenieitre door den heer I. KORTING over dit 
onderwerp gehouden, ontleenen wy het volgende. De in 
Amerika kort na 1870 uitgevonden pulsometer werd in 
1876 in Duitschland ingevoerd. De Amerikaan C, HKNKY H A L L , 
die er in Amerika, 1871—72, octrooi opnam, moet de uitvinder 
zyn. Eerst noemde hij zyne uitvinding „ S t e a m Vacuum Pump" 
en ook „Aquotneter". later „Pulsometer". Het is jammer, 
dat de. naam stoomluchtpomp, of zoo iets als kolflooze 
stoompomp, niet behouden is gebleven, in plaats van het 
woord „Pulsometer" . Alle moeite echter om deze benaming 
te verdringen is te vergeefs geweest, en de toestel zal 
wel „Pulsometer" blijven heeten zoolang hij bestaat. 

Men heeft de oude, in het einde van de 17de eeuw 
thuis behoorende stoomluchtpomp van SAVKIIY wel eens be
schouwd als de voorloopster van den pulsometer, omdat 
daarbij reeds de werking van verdichten stoom tot het 
opzuigen van water werd aangewend. Intusschen ontbrak 
er het eigenlyke kenmerk van den pulsometer aan, name
iyk de zelfwerkende stoomtoevoer, en jdist hierin ligt het 
boven allen twy'l'el aardige denkbeeld, waarop de tegen
woordige pulsometer berust. 

De pulsometer werd in Duitschland niet te best ont
vangen. Tegenover de veel te hoog gespannen verwachtingen 

oji het punt van de strekking van deu pulsometer, welke 
„iet vervuld werden, gingen er in de technische weield 
weldra stemmen op tegen dezen toestel. Dan zal ook de 
omstandigheid, dat de werking ervan theoretisch niet te 
verklaren was, invloed hebben gehad, zoodat vele technici 
er niets van wilden weten En toch heeft de ondervinding 
geleerd, dat de pulsometer in een groot aantal gevallen 
een zeer te waardeeren aanvulling is van de bekende toe
stellen voor 't opvoeren van water. Het gebruik van den 
pulsometer heeft zich zeer uitgebreid en het is niet te 
betwijfelen, dat ook in de toekomst het gebruik ervan 
nog zal toenemen, nadat het meer en meer gelukt is, het 
nuttig effect door verbeteringen in de samenstelling te ver-
lioogen. Pogingen, om eene theorie vast te stellen voor de 
pulsometers, zyn wel gedaan, maar zonder gevolg en tegen
woordig nog onttrekt de pulsometer zich hardnekkig aan 
berekeningen; men is nog niet in staat, langs wiskundigen 
weg de grootte van een pulsometer voor een bepaald op-
voervermogen vast te stellen. Intusschen heeft men getracht 
de wyze waarop hy werkt door waarnemingen op uitge
voerde pulsometers te doorgronden en uit de hierby ver
kregen resultaten den weg gevonden, waarlangs men het 
arbeidsvermogen kan vergrooten. 

Wat over het algemeen over pulsometers is in druk ver
schenen, zyn meestal slechts raededeelingen uit de practyk 
en de cyfers, die er in voorkomen, betreffende arbeidsver
mogen zyn ten deele zeer onzeker. Men zij vooral indachtig, 
dat er licht fouten kunnen voorkomen in de opgaven over 
de verwarming van het opgevoerde water, die anders een 
voor de practyk zeer goeden maatstaf voor het arbeids 
vermogen oplevert. 

Ten deele worden deze getallen bovendien met opzet 
aangeduid en zyn daarom niet dan met wantrouwen aan 
te nemen, wanneer het meten niet nauwkeurig vergely'kend 
bij verschillende pulsometers geschiedt. In hoever men daarby' 
bovendien onbewust fouten maakt, blijkt uit eene mede
deeling, volgens welke de noodzakelijk voorhanden ver
warming minstens het dubbele der gemeten verwarming 
bedragen heeft. 

Een geheele reeks van proeven heeft intusschen aange
toond, dat de pulsometer dikwyls genoeg de algemeen 
gebruikelijke kolfpompen, direct werkende stoom-transmissie-
pompen enz. overtreft. Als voorbeeld zy vermeld, dat wylen 
de spoorwegdirecteur K A H L in zyn tyd by' proeven op de 
baan der lyn Hamburg een stooinbesparing van 30 "/,, 
ten gunste van den pulsometer boven andere pompen aan
toonde. Hij voegde er by, dat de pulsometer, ook als hij 
geen besparing gegeven had, toch zeer aan te bevelen zou 
zijn voor het spoorwegbedrijf, wegens zyn eenvoud en ge
makkelijkheid. De practyk heeft dit bevestigd : de pulsometer 
is een zeer gewild raiddel voor de watervoorziening der 
spoorwegen geworden. Daarentegen mag de pulsometer, wat 
het stoomverbruik betreft, nimmer met degelyk uitgevoerde 
en goed onderhouden bemalingsmachines vergeleken worden. 
Als er geene andere redenen zyn, die pleiten voor het 
gebruik van den pulsometer, dan kan daar, waar zoon 
pomp gebruikt moet worden, een wedstry'd voor den pulso
meter niet veel goeds opleveren. Maar dat wordt ook niet 
gevergd, want er zyn gevallen genoeg, waarin zulke 
l'oinpen niet in aanmerking kunnen komen en de gewone 
pompen, ook de meeste direct werkende stoompompen, kan 
men, zooals hierboven vermeld werd, met goed gevolg door 

"1 someters vervangen. 

Iedere pulsometer heeft twee peervormige kamers, waarin 
de stoom met het water in aanraking komt. De vorm der 
kamers is meestal willekeurig gekozen, de een maakt ze 
lang de ander kort. Doelmatig zou die vorm zyn, waarby 
liet oppervlak van den buitenwand in verhouding tot den 

inhoud zoo klein mogelyk is om de afkoeling aan den wand 
zooveel mogelyk te verminderen. Naar boven, dat is naar 
den stoominlaat toe, moet de dwarsdoorsnede der kamers 
langzamerhand kleiner worden, opdat de stoom het water 
niet in een straal treft maar zich langzamerhand over de 
oppervlakte verspreiden kan. Van belang is ook de vorm 
van den onderkant der kamers, omdat deze van invloed is 
op het inleiden der verdichting van den stoom. Terwyl 
gewoonlyk de verdichtingskant eenvoudig die is, welke de 
kamer met de ruimte der perskleppen verbindt, wordt van 
verschillende kanten aan den vorm van dezen kant der 
kamer een groot gewicht gehecht. Er zy met betrekking 
hierop gewezen op den dubbelwerkenden pulsometer van 
KORTING, waarby de kant rond de geheele pulsometer-
kamer omloopt, ten einde van deu aanvang af de verdichting 
van den stoom krachtig in te leiden. 

De verdeeling van den stoom in de kamers geschiedt 
met behulp van een verdeeltoeste'. die de beide kamers om 
beurten afsluit en in de kamer, die open is, de voor het 
dryven ueodige stoom doet binnentreden. Dezen verdeel-
toestel maakt men verschillend; men vindt hier eu daar 
rollende kogels, kleppen, welke zich in labiel evenwicht 
bewegen, of ooit opgehangen kleppen, verder volkomen uit
gewerkte kleppen, of ook kolven. In het algemeen kan men 
zeggen, dat die vorm van den stoominlaat hel doelmatigst 
is, welke zich het beste laat bewerken en onderhouden. 
Vele der uitgedachte construction zyn weer verlaten, omdat 
ze slechts hoogst gebrekkig bewerkt konden worden, andere 
omdat* ze te gevoelig waren. Stelselmatige veranderingen 
in de werking zyn door verdere ontwikkeling van het een 
of andere denkbeeld niet bereikt. Om het water tot rust 
te doen komen en stouten te vermijden, worden aan het 
boveneind der kamers kleine luchtkleppen aangebracht, die 
zich bij het vormen van het luchtledig in de kamers 
openen 

Iedere pulsometer bezit verder, zooals iedere dubbel-
werkende pomp, waarmee hij ook in zyne werking te ver
gelijken is, 2 zuig- en 2 perskleppen, eu tot verdichting 
van den stoom in iedere kamer eene inspreukeling. Ook 
dit laatste vindt plaats op verschillende manieren, is echter 
meest zoo ingericht, dat het water, dat voor de inspuiting 
gebruikt wordt, uit de persbuis weer terug in de kamers 
stroomt, „dus het opgevoerde water weer vermindert". Met 
betrekking tot de inspreukeling kan gezegd worden, dat 
die uitvoering de beste te noemen is, waarby het tot ver
dichting van deu stoom noodige water zoo lijn mogelyk 
verdeeld in de kamers komt. Een eenvoudig gat in den 
wand van deu pulsometer, zooals tegenwoordig nog vaak 
gebruikt wordt, is uit het oogpunt van zuinigheid in het 
bedryf uls zeer ondoelmatig te vermijden. 

Met de besproken dnbbelwerkende pulsometer is, volgens 
nauwkeurige metingen, gedaan in het pompstation der 
Koninklyke spoorweg-directie te Hannover, bereikt, dat met 
1 K G . stoom ongeveer 7000 M K G . opgevoerd werden, 
terwyl men vroeger met pulsometers gemiddeld niet meer 
dan 4000 M K G . met dezelfde hoeveelheid stoom bereikte; 
by ongunstige zuig- en drukhoogten verminderde dit getal 
zelfs nog aanmerkelijk en zoo worden b.v. door RODLBB 
voor 1 K G . kolen getallen tusschen ongeveer 7500 eu 
3000 M K G . aangegeven, wat slechts by zesvoudige ver
damping 1300 tot 500 M K . G . per K G . stoom uit
maakt. Zelfs by dat vermogen, wat werkeiyk niet gunstig 
genoemd kan worden, heeft, zooals de proeven aantoonden, 
de pulsometer nog den voorrang gehouden boven de aldaar 
voorhanden pomp. De bedoelde proeven met deu dubbel
werkenden pulsometer op het spoorweg-pompstation Hannover 
zyn niet alleen door metingen der warmte van het water 
maar ook met betrekking tot de uitkomst in dien zin me, 
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juistheid verricht, dat men de kolen en de hoeveelheid 
voedingswater gedurende een langeren werktijd nauwkeurig 
gemeten heeft. (Wieck's Gew. Ztg.) 

D I A M A N T Z A G E N V O O R S T E E N E N H E T M O N -

T E E R E N V A N D I A M A N T E N I N S T A A L . 

Op een tocht van Grossgmain by Reichenhall naar den 
Untersberg komt men in een der groote steengroeven der 
firma K I E F K R te Kiefersfelden. (*) In deze grootsche marmer
groeve worden reusachtige blokken marmer op y'zeren kogels 
naar beneden gerold en zyn onder meer andere machine-
werken vooral die merkwaardig, welke dienen voor het 
stukzagen van groote blokken marmer in platen van de 
meest verschillende afmetingen. Onderstaande fig. 1 vertoont 
op ware grootte een gedeelte van een smeedijzeren zaag. 
Dit blad is zoodanig uitgetand, dat er stukjes staal (fig 2) 

Fig . 1. 

Fig . 2. 

zuiver passend ingezet kunnen worden. Zoo'n stuk staal 
wordt schyf (Disk) genoemd; de letters d d d duiden de 
plaatsen aan, waar de diamanten komen te zitten de een 
rechts de ander links van de zaaglyn; een boofd-opzichter 
in de groeve was zoo goed den berichtgever de ongeslepen 
diamanten te tonnen en voor hem te wegen; er gingen 
54 stuks op de karaat. 

Terwyl de te lood geplaatste zaagbladen waterpas slijpend 
en langzamerhand met de scherpe kanten der diamanten 
snydend heen en weer worden bewogen en eene recht
hoekige gleuf vormen, tevens door eene bijzondere inrichting 
langzamerhand zakkend naargelang de diepte der goot 
toeneemt, wordt er voortdurend in groote hoeveelheden 
zuiver water aan toegevoerd, dat het marmerslypsel uit de 
gleuf wegspoelt. De zagen zyn in grooten getale naast 
elkander geplaatst. 

Op het punt der wyze van werken eu de toebereiding 
tot het vatten van diamanten in staal (van T H . L A NOK te 
Brieg, Reg. Bezirk Breslau, octrooi No. 69972 van 11 
Aug. 1891) geeft ons het Zeitschrift Jür Instrumentenkunde 
van 1894 eenige inlichtingen. De wyze waarop de diamanten 
in staal worden gevat is deze, dat men, na den diamant 
in eene vooraf gereed gemaakte bedding, pas gemaakt 
te hebben, hem er weer uit neemt, met behulp van een 
toestel, die het mogelyk maakt den steen weer volkomen 
in denzelfden stand in de bedding terug te brengen. Hierna 
wordt er in de gietstalen bedding een metaallegeering of 
email aangebracht en gesmolten en de diamant daarin 
gedrukt. (Uingl. P. Journ.) 

(') Vergelijk ons No. ran 29 Juli 1893. 

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

T R A M V E R V O E R . 

De heer G . G K O S C H begroot in H A R T I G - F R Ü H L I N G S Civil-
Ingenieur als volgt de kosten der volgens verschillende 

stelsels gedreven tramtreinen over een afstand van 6 K M . 

bereden met 13 groote en kleine wagens: 

a. Aanleg Paarden 215.000, electriciteit 416.000, gas 

240.000 Mark. 

b. Bedrijfskosten per jaar. Paarden 104 300, electriciteit 

85.805, gas 62.750 Mark. 

c. Per KM. afgelegde baan (by 500.000 K M . per jaar). 

Paaiden 20 8, electriciteit 17.1, gas 12.5 Pfennige. 

De kosten der sporen en bestrating zyn, als in alle 

drie de gevallen gelijk, buiten rekening gelaten. 

De pry's van het gas is op 12 Pfennige (ongeveer 7 

cents) gerekend, wat zeker niet te laag is. 

G E V O L G E N V A N E E N A A R D B E V I N G . 

Ik 

Een gevolg van de jongste aardbeving in Cincinnati en 

zijne omgeving is eerst onlangs aan den dag gekomen 

Niettegenstaande hevige regens zyn vele regenbakken nog 

even ledig als tijdens de langdurige droogte. Het onderzoek 

bracht aan het licht, dat in honderden regenbakken scheuren 

zyn ontstaan, die ze onbruikbaar maken. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

V . D . M. te St. In uwe Nos. van 11 en 18 Februari 
25 Maart en 20 Mei 1893, komen mededeelingen voor om
trent fabrieksschoorsteenen en bij een paar wordt de verhouding 
der metselspecie opgegeven. Naar mij gebleken is, wordt de 
specie altijd veel vetter samengesteld, wat wellicht evenals bij 
den huishouw nog zijn oorzaak vindt in de bestaande onoor
deelkundige gewoonte. 

Zou het dus ook voor schoorsteenen niet raadzaam zijn, 
de verhouding der bestanddeelen van de metselspecie te be
palen, zooals die voorkomt in de door u uitgegeven A. V,? 

Volkomen juist, er bestaat geen enkele reden waarom 

men by schoorsteenen andereu mortel zou gebruiken als 

bij gewoon opgaand metselwerk, vooral nu uit proeven is 

gebleken, dat. de aanhechting van mageren trasmortel zeer 

groot is (vergelyk het No. van 27 Juli v. D. K . 

D e z e l f d e ln „Bernouilli's ï'ademecum", wordt voor schoor
steenen opgegeven: dikte van het metselwerk van onderen = e X 
0.015 H, waarin e de dikte van het muurwerk van boven 
en H de hoogte voorstelt. In de practijk wordt, voor zoover 
mij bekend is, zelden deze formule toegepast. Üe dikte van 
het muurwerk wordt boven 15 a, 20 cM. genomen (naargelang 
van minder o] meer hooge schoorsteenen) en gewoonlijk wordt 
om de 5 M. het metselwerk verzwaard met 5 cM. Foor een 
schoorsteenschacht van 50 M, waarvan het muurwerk boven 
20 cM. zwaar is, zal dus de dikte aan den voet 70 cM. 
bedragm, wat volgens BemouiUi 20 -f- 0.015 X 50 = 95 cM, 
zou moeten zijn. Kan nu zonder bezwaar zooveel van die 
opgave worden afgeweken ? 

Formules, die op dit onderwerp betrekking hebben, kunnen 

wel niet anders dan van geheel empirische herkoust, maar 

daarom toch bruikbaar zyn. 

loof, dat gy U in uwe eigen opgaven hebt vergist, 

tlkens naar onder toenemen in dikte met 5 cM. zal 

de ,-erkely'kheid zelden voorkomen, met het oog op het 

verban' in het metselwerk. Dit zal wel % steen dus 

9 _ l i cM. moeten zyn. Ik heb van mijn leven een vijftal 

fabriek „schoorsteenen gebouwd, telkens in laatstbedoelden zin. 

n e formule van BKBNOÜILI.I kende ik niet, maar zy komt 

jnet laatstbedoelde manier van werken vrn wel overeen, 

gen Bchuorste n van 50 M. hoogte, in den top zwaar 

jg C M . , telkens om de 5 M. naar onder 9 cM. ver

garende, krygt aan den voet 99 cM. wanddikte. 

V. D . K . 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbrdedingen worden tlecktt eenmaal in deie rubriek opgenomen. 

U H M I l l , 17 FEBRUARI. 
Bnmebroek (N.H.) 11 uur. ü e architect J . Wolbers, in bet 

«afé dc Nieuwe Geleerde Man : bet bouwen van een woonhuis op 
een lerreiu, gelegen tegenover genoemd calé. 

Dordrecht, tiet gemeentebestuur: lint uitdiepen eu verder op 
diepte houden van verschillende havens binnen de gemeente 
Doulreobt, van 1 Jan. 1896 tot en met 31 Dec. 1898 of 1899. 

Dordrecht. I uur. Het gemeentebestuur: het maken en op aan 
te wijzen plaats in verschillende gemeentescholen stellen van 150 
stuks sc ioo tafels met banken, ieier voor 2 zitplaatsen, in 3 perc. 

Driebergen. 11 uur. De architect And. van Driesum Sz., te 
Apeldoorn, namens zijn principaal, in bet café 't Wapen van 
Driebergen aldaar: het bouwen van eene villa aldaar, op een 
vrij terrein gelegen aan den straatweg Zeist—Driebergen. 

krommenie. 12.30 uur. Hel gemeentebestuur: het bouwen van 
«eu lokaal bij de Noor.iersehool aldaar. 

Keppel. S uur. De architect G. Otten It., in de Stadsherberg: 
hel bouwen van een woonhuis voor den heer J . Nip, op een terrein 
aan liet Zuideinde aldaar. 

ï e l e r i i i g e u (N.Br.) 7 uur. De architecten P. A. Oomes en L . 
van der Pas, namecs deu beer A. Vrieuus, in bet koffiehuis van 
C. van Aperen, aan den Tete-ingscbeu Dijk : het bouwen van een 
woonhuis mei stalling en scauur, op een perceel gelegen aan den 
Terl.ij-densclieu Hoek, gemeente Teteriogeo. 

DINSDAG 18 FEBRUARI. 
Assen. 8 uur. De beer J . Buuing, iu bet logement van inej. 

de wd. U. Smit: bet af breken en weder opbouwen van een woon-
en winkelhuis aan de Kruisstraat. 

Kiissum (N.H.) 1 \ uur. Dn architect W. van Schaik te Amersfoort, 
iu het hotel de Rozenbooin : het houwen van een heerenbuis met 
annexe aan de Heerensfaat en van vier w-rkmanswoningen aan 
den Doodweg. 

's-Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van binneniandscbe 
laken, aan bet getouw van het prov. bestuur: bet onderhouden 
van en bet doen van herstellingen en vernieuwingen aan bet 
geimuw der Rijks hoogere burgerschool te Bergen op Zoom, van 
den <lair u e r goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dec. 
1897, begr. f 1600. 

Stavoren. De kerkvoogden der Ned. Herv. kerk: het doen 
van .enige herstellingen aan kerk en toren, benevens bet binnen 
*n buiten verven der kerk. 

^•nlo. De beer Jean vao Wylick : het af breken van 2 bestaande 
*<>'• -luizen, gelegen langs de Groote Beekstraat te Venlo en het 
ter plaatse bouwen van 2 winkelhuizen en eene bovenwoning. 

WOENSDAG 19 FEBRUARI, 
Vorden (Geld.) 11 uur. Het gemeentebestuur: a. het afbreken 

<le tegenwoordige doodgraverswoning en schuur en bel bouwen 
e e " nieuwe woning; b. het afbreken van de oude ouderwijzers-
W O i ng in Linac onder Vorden en het bouwen van een schuurtje 
'"' i ,-plaats. 

' i'i'dea (0» . ) 2 uur. Het gemeentebestuur: 1. bet verbouwen 
' n rgrooten der school in de buurtschap Notter, het veranderen 
a c r ;»ee bestaande en het bijbouwen van twee nieuwe lokalen, 

'everantie van alle benoodigde materialen enz.; ' . het maken, 
'"> plaatsen enz. van schoolmeubelen, ten dienste der ver-
'<• school te Notter. 

DONDERDAG 20 FEBRUARI. 
N » e a > (Geld.) De heer H . Veldhorst, in het koffiehuis de Post 

van ten Hoope: bet maken vaa een gebouw ten dienste vau eeu 
sloomkoreumolen. 

Ter-ldzurd (Fr.) Kerkvoogden der Herv. gemeente, oy den 
adrn.-kerkvoogd J . 8. de Vries: bet afbreken der oude en het 
opbouwen eener nieuwe boerenstelphuizinge aldaar. 

Winterswijk. 7 uur. De beer A Poppink, ten zijnen huize s 
het bouwen van een buis met twee burgerwouingep, op een terrein 
aan de Spoorstraat aliaar. 

VRIJDAG «1 FEBRUARI. 
Culemborg (Geld.) 1 uur. In de Kerkeraadskatuer der Gere

formeerde Kerk: bet sloopen, herbouwen eu vergrooleu der be 
staande kerk met consistoriekamer; bet sloopen eeuer bestaarde 
woning en bet couweu eener pastorie aan de RidJersl rail. 

s-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie- vau walerstaat, handel 
en nijverheid: hec onderhoud van liet post- en telegraafgebouw 
te Tilburg, vau den d*g der kennisgeving vau de goedkeuring 
der aanbesteding tot en met 31 Dec. 1898, begr. f 800. 

Hengelo (Ov.) 8 uur. De architect W. Klaiugu, voor rekeaiug 
van den heer A. Nijtiol, in het ••offiehuis van J . W. van Wezel 
aan Jen Knscbeder straatweg s bet bouwen vau eeu woonhuis met 
toebehooren, op een terrein gel-gen aan deu straatweg vau Hengelo 
naar Enschede. 

's-Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie tan oinnenlandscbe 
zaken, aan bet gebouw vaa het prov. bestuur: het oudtrhoudeu 
van eu het doen van herstellingen en vernieuwingen aan bel 
Rijksarchiefgebouw te 's Bosch, van den dag dei goedkeuring v*n 
de aanbesteding tot en met 31 Deo. 1897, begr. f 20U0. 

's-ttertogeubo-cb. 1Ü.3U uur. Het ministerie »an oiuuenlasdscbe 
zaken, aau het gebouw van bet prov. bestuur: het ouderbouden 
vau en het doen" van eenige vernieuwingen en herstellingen aan 
de gebouwen der Rijks Hoogere Burgerschool te He.moiid, van 
den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot eu mei 31 Dec. 
1S97, begr. f 1670. 

's-Hertogenbosch, 10.30 uur. Het ministerie vac biunenlaudsche 
zaken, aan bet gebouw van het prev. bestuur : bel onderhouden 
van en het doen van eenige vernieuwingen en herstelüugcn aan 
de gebouwen der Rijks Hoogere Burgerschool te Tilburg, van 
den dag der gcetkeuring van de aaubesleding tot en met 31 Dec. 
1897, begr. f 8800. 

's-Hertogenboscb, 10.30 uur. liet ministerie van binucuiaudscbe 
zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden 
van en het doen vau eenige vernieuwingen en herslellingeu aan 
de gebouwen der Rijks Hoogere Burgerschool te's Hertogeubosch, 
vau deu dag der goedkeuring van de aauueslediog tot eu met 31 
Dec. 1897, begr. f 1850. 

Zwolle. 11 uur. Hel bestuur vau het waterschap de Zwi rlewaters 
en Vechtdijken, ten kautore van bet waterschap, in de Papenstraat : 
bet vernoogeu en verzwaren van den Zwartewalersdijk bij den 
Kloosterberg, over een lengte van 600 meier. 

ZATERDAG 22 FEBRUARI. 
Utrecht, 11 uur. De directie der Utrecatscbe waterleiding

maatschappij, a.n het bureau der maatscb. : het bouweu van een 
gemetseld reservoir op deu Amersfoortschen berg utbij Amersfoort. 

Zvvijiidrüclil. ! uur. De architect P. A. Weeldenour*. namens 
de maatschappij Intern. Guano- en Superphosphaatwerkeu, iu set 
café Pieterman : het maken vau fuudeeringen, fabrieksgebouwen, 
loodsen enz., op haar terreiu aldaar. 

MAANDAG 24 FEBRUARI. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeenieaestuur: liet ouder profiel 

brengen en bestraten van de Westermarkt en de iu aanbouw zijude 
brug over de Keizersgracht met aausluitenJe opri'.teu, teu behoeve 
van den Westelijken verkeersweg. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: den aanleg van 
wegbanen voor de Ceintuurbaan tusscbeu de van Wou- eu Hemony-
strateu eu vo >r de Hsmonystraat langs de westzijde van de R. C. 
kerk van den H. Willibrordus buiten de Veste. 

Amsterdam. 1.30 uur. (Greeuw.) ü e directie der Holl. IJzer. 
Spoorweg-Maatschappij, in be' ceutraal persoueosUtiou, in het 
lokaal naast de wachtkam-r 3e kUsse, (ingang vestibule), bestek 
no. 643: bet uitvoeren van onderhoudswerken op de spoorwegen 
Amtte'dam—Winterswijk en Hilversum—ütrecb' , in 7 perc , begr. 
f 36.100; bestek uo. 648: het uitvoeren van onderhoudswerken 
op bel baanvak Amsterdam, in z perc, begr. f 41000. 

DINSDAG 25 FEBRUARI. 
's-Graveulinge, 12 uur. Het ministerie van financiën: bet 

onderhouden en herstellen van het Rijksgebouw te Sneek, waarin 
de kantoren der hypotheken en bet kadaster zijn gevestigd, van 
1 Ap'il 1896 af tol en met 31 Maart 1899. 

Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: bet maken van de 
uitbreiding van school no. 3 aan den Oosthoek, in de voormalige 
gemeente Charlois, en eenige daaruit voortvloeiende werkzaamheden. 
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WOENSDAtt 26 F E B R U A R I . 
Sli't'uwyk (N.br.) Het kerkbestuur der Hervormde gemeente: 

bet bouwen ran eene pastorie met daarbij bebooreude werken in 
de consi'toriekamer aldaar. 

Utrecht. 11 uur. De aauuem^r .1. J . Hornslra, iu bet Hotel 
Gelderscbe Bloem ; het glas- en verfwerk tan bet te bouwen 
buis van bewaiing enz aldaar. 

UUNUEKDAU 27 FEBRUARI. 
Amsterdam. 11.30 uur. De architecten Jac. F. Klinkuauieren 

F. du Rieu Fz., in bet gebouw van de inaatscli. voor bouwicuusl 
Marnixstraut 402: het bouwen vau 2 woonhuizen aau de Jan 
Luijkenstraat. 

V 111.11» VI. 28 FEBRUARI. 
's-Uruveuhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en uijverbeid.- bet onderhoud van bet pust- en telegraalgebouw 
te Dordrecht, vau den dag der kennisgeving van de goedkeuring 
der aanbesteding tot en met 3t Dec. ls'JS, begr. f 1475. 

ZATERDAG 2 » FEBRUARI. 
Sleenwyk (Ov.) 12 uur. De weledele beer J . Tromp Meesters, 

in het oafé van Herpe: bet gedeeltelijk amoveeren vau de villa 
Oastwijk cu bei daar ter plaatse weder opbouwen van een nieuwe 
villa met bijbehoorende werken. 

DINSDAG 8 M A A R T . 
's-Uruveuhage. 2 uur. Het ministerie van justitie.- het souwen 

van een kantongerechtsgebouw te Tilburg, begr. f Hi.745, aauw. 
28 Febr. 

AFLOOP VAN A AR BESTEDINGEN. 
Amby. De uitvoering van eenige werken aan de pachthoeve 

Liudelauf te Vourendaal, op het kasteel Zeveren aldaar. Langste 
J. Ubachs te Heerlen voor f 4367. 

Amersfoort. Het bouwen van een gereformeerd weeshuis. 
Laagste C. van 't Uullenaar te Alkmaar voor f 2D.S90. 

Akkerwoude, Het bouwen van een arbeiderswoning. Laagste 
S. G. Koonstra aldaar voor 1 909, gegund aac Ë. v. d. Lauu en 
A. Wal Ja te Kollum voor l' 1046. 

Ain-liri lam. Het leveren, opsteller, en gaugvaardig afleveren 
van een direct-werkende ttooiiiluchlpompmacbine in het centraal 
pompstation aan de Kostverloren vaart voor de Pneumatische 
rioleering volgens het liernurstelsel. Laagste Geveke en Co. te 
Amsterdam voor I' 8500. 

Amsterdam. Het gewoon onderhoud van en de daarbij behoo. 
tende herstellingen en vernieuwiugeu aau de bruggen der gemeente 
gedurende 189(1 Laagste U . II. Ëlsinga aldaar voor I 3%.222. 

Cortgenc. Het verboiwen en vergtonten van bet post- u 

telegraafkantoor aldaar Laagste L . I). van der Linden te Cortm >,c 

voor f 3050, gegund. 
Diereu. Het afbreken en opbouwen der papierfabriek Cold .,. 

bove te Eerneek. Laagste G. W. Kerkkamp te Brummen vooc 
f 7336, gegund. 

Etteu. Het bouwen vau een woonhuis voor den heer G. Leiizer 
aldaar. Laagste H. van Ree te Etteu voor f 3919. gegund. Laag ta 
voor perc. 1, metselwerk, A. vau Aken voor f iiti.2i ; vijor 
perc 2, timmerwerk, C. W. E. Ebbers te Etteu voor f 1760, 

Gorrvdyk. Het bouwen van een turfuiakerswouing en een 
trekkersteut in den Grooten Veeupolder ouder < psterlaud Q 
Siualliugerlaud. Laagste K. A . r. d Veen te Drachten voor I 614,geg. 

's-Uraveubage, De inrichting en uitbreiding van een perc; 1 
aan de Gerrit Verbooinstraal te Schiedam tot postkantoor met 
directeurswoning. Laagste J. G . v.tn der Linden te Woeru « 
voor f 15.900. 

's-Uraveuhuge. Het onderhoud van het rijks post- eu lelegra 
gebouw ie Delft, gedurende 1896, 1897 en 1898. Laagste I». 
Huurman te Drilt vcor f 1.887" 

's-dravenlmge. Het bouwen van een winkelhuis met 2 boven
woningen aau de Tasmanslraat. Laagste G. C. bcbnellenberg tc 
deu Haag voor 1' 13.020. 

'S-tiratenhagv. Het onderhouden en Herstellen van de gebouwen 
der l'olyts cbmschc school te Dein. Laagste N. Roodenburg te 
Delft voor f 9676 ; idem vau de rijkskweekschool voor vroedvrouwen 

te Ru teidani. Laagste J. van Dort te Rotterdam voor f 4470 ; 
idem van de geoouwen der Rijksuuiversiteit te Leiden. Laagste 
P. J. Christnian te Leiden voor I 29.760. 

Reeuvliet. Het verbeteren der dorpstraat. Laagste G. Beukelmaa 
tc '/war'ewaal voor f 2571, gegund. 

Hooge ZvtiiliHve. Het herbouwen van een woonhuis met schuur 
aldaar. Laagste A. Micbaël te Capelle voor f 683S. 

Kaatsheuvel. Hel verrichten van herstellingen eu het verven 
van het post- en telegraal kauloor le Kaatsheuvel. Laagste H. 
Michael te l.oonopZand voor f 152". 

Maastricht. Het verbreeden van bet kanaal vau Luik naar 
Maastricht, tusschen de sluizen no. 5 eu 6 le Maastricht. Laagste 
F. op de Kamp te Roostereu voor f 11 800. 

Spunga (Ft.) Het bouwen van eeu nieuwe boerenbehuizinge aan 
den Lendedijk aldaar. Laagste G. L . Brugge te Kuiure voor I 2694. 

•Stratum. Het bouwen eener concertzaal, billardzaal, kasteleins-
woning, kioske enz. voor het 'Slratunismuzickkorps te Stratum bij 
Eindhoven. Laagste J. v. d. Wildenberg aldaar voor f 7600, gegunod. 

Vreeswijk. Het bouwen van twee woningen. Laagste C. de 
Bruin te Jaarsveld voor f 1930. gesrund 

A D V E R T E N T I E N . 

l U i O L k & Z O O Y 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
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 - , BR O K I en M K L K -

ü L A S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

G K B O U K N G L A S en D A K P A N M K K . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
h\AMSI I K I \ 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C . G i p s C . z o o n , 
D O R D R E C H T . (71) 

Houtbereiding tegen bederf. 
K YAMISEERIMRICHl IMG. 

II. L Ë N S 1 N K , 
A R N H E M , 

l e v e r t 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 ) 
I t . i - l i i H < i h i l i . H c l l U t t i l l g e i l . 

BROEIBAKKEN, VLOEREN, 
M o i it it i i v e m . f i i c . 

U. J . W E I S S E N O , 

Nieiiwcndijk t i l te AMSTERDAM, 
fabriceert geykte D U I M S T O K K E N , twee 
en vijf M E T E R L A T T E N , Stalen M E E T -
K E T T 1 N G E N , B A K E N S , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L 1 J N E N , P E I L -
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
leekeubeboefleuenUplischelustrumeuten, 

E Q U E R R E S , P R I S M A ' S E N Z . 

J . VAN DER I.NDT & 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 meester 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren 

Inzonderheid aanbevolen voor het 
drukken van 

B E S T E K K E N , 

K O N N E D G R O F S M E D E R I J , 
m [ j E I D E IS'. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCUKKPÖBOÜWWKRF 
m e t DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stooinbooteii-, Bajrger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met <;ei-t if ioo.a.tvii i i L l o y d ' s 

en l i n r e a n V e r i t a s . 

PtlLFORB's VÖCftTVERF 
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 M U R E N . BEKROOND met «ouden medaille, Gezondheids-Ten-

toonst. Londen 1S84. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij 
gebruik van dele VERF. Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60, ƒ3.15 en f 6.25, 
by J . V A N D E R M E U L E N , 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 . L A E R N O E S Pzn. te Vlissingen, 

P K R I J G E R * Z O O N te Middelbur en B. D E K A M . I z . , 20 Rttyschstraat, Amsterdam. 
(79) 

LEONARD SLIGGEER, flonnickendam. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

Voor liet 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 
(70) 

.KRAAIJENBURG", 
Rijswijk (Z.-H.) 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend f a b r i k a a t en billijke prijs. ( 7 6 ) 

Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

D e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 

Dyckerhoff dc Sóhne 
te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn 

Cassel 1870. 

Medaille van Verdienste 

Women 1873. 

Gouden Medaille 

Idorf 1880 
levert baar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie Hoogste onderscheiding 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. [„ , i l M , 
Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. Internationalen Wedstrijd 

j 8 4 ^ Magazynhonders in de voornaamste steden. Arnhem l « 7 J . 
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/tl. IJssel, 

onovertroffen wcgcna zijn sterk 
bederfwerende « M R e i i g c h i i p p e i i . 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132, Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Alle soorten van 

ZAGEN 
OR 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste nuahteiten tot billijkt 

prijzen de Fabriek van 

J . D . D O M I N I C U S & S O H N E 
te Remscheid-Vieringhausen (RheinL) 

Gevestigd in 1822. (55 
I B W " Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Nederlandsche Maatschappij 
V O O R 

M O N IER-WERKEN 
te AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N. L A N O R É. 

Cement-Ijzerwerken 
volgens de systemen MONIER, R A B I T Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN, 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 

BRAN 1) VKIJE KELDEK8. 
K A N T O O R : 

3e Weteritiffttwarftstraat 3d, 
W E R K P L A A T S : (95) 

I V t i . l ' t ' » b(j den Omval ( IVeespci zijde >. 

Qeluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

«epnratieën en plafonds. 

EXSELSIORPLATEN 
GEBR. VAN DER vUGH, Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondpla.en 
volyens nieuw Systeem. < -2) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dr lit 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe le e . 
ring. Uitvoering op 't werk door onze eig . I e 

stellers. Voorgeschreven bij particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toe? Q. 
ding van Brochure, Monsters en Prys, 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 
(92) GOUDEN MEDAILLE. 

DDDHNIKSGHE EN LUIKSCHE KALK v 
TH AS. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 

Engelsche en Duitsche, 

Niedermendfger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

I I . L I I J i I V , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

e» LEKKERKERK. 
R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

v MS I l i : ut i i , 
Bilderdijlckade lOg 

JAN HAMER &, Co., 
Heerengracht 583, by de Vtrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de nil voering; van COMPLETE 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

I^itl>t-i«'liK-lnr-ieliti rijft* ri. 
REFERES 'HES van reeds uitgevoerde 

INSTALL A TIE'S Van verschillenden aard, 
worden op aanvrage verstrekt. (86) 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
D K B 

JOSSOiX-CEMElXT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS, 
(88) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 

OVERKAPPINGEN ^ 
en LOODSEN < ^ 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 

< ^ Draagbaar Sp 
T. G TISSOT J \ . 

\ MSTI it o \ >i singvl 1.0. 

(90) 

KRANEN 
en 

LIEREN, 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

LAGE PRIJZEN. (73) 

S. BRUIGOM, Arnhem. 
O E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek 
„ S I N T J O R I S " 

BAKKER & ZOON, - Ridderkerk, 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n 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- , P E R S - en S T O O M P I J P E N , 
V E L O C I P E D E - , R I J T U I G - , B I L J A R T - en L I N T Z A A G B A N D E N . T R A M B U F F E R . S 
P A A R D E N H O E F - B U F F E R S en R A N D E N , M A T T E N (in verschillende soorten 
met naam en op maat, H O S P I T A A L D O E K , om kinder- en ziekbedden rein te 
honden, T O C H T B A N D voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t W R I N G R O L L E N , enz. enz. B e k r o o n t 1 

m o t Z i l v e r , te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. ^ 8 & ^ 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

AilvertenlKn in dit blad kosten van 1—5 regel* 
flO cenU, iedere regel meer 10 cent». Groote letters naar 

plaaUruiuite. Driemaal plaatsing wordt slecht* tweemaal 

tankend. 

VERSCHIJNT ZATE-DAGS. 
Uitgevers f 

J. VAN DER ENDT & ZOO», 
MAASSLUIS. 

All«' l u l v e r n - n l l ë i i in A It C l I IT Kt TUK A opgenomen 
worden i c r n t i » geplaatst in I)K A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metaeluara, 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 . 

D E I N D U S T R I E D E R B O U W M A T E R I A L E N 

I N N E D l £ R L A N D S C H I N D I K . 

liet is bekend, dal de Indische Ingenieur meestentijds 
Mil fabrikant van een deel der door hem benoodigde bouw
materialen moei zijn. soms zelfs steengroeven of traslagen 
moet ontginnen, in één woord, v • uioeielijkheden gesteld 

wordt, waarvoor hem i" Nederland door anderen de weg 

gevlakt is':. 
Deze stinsnede, uil een onlangs out vangen brief van een 

technisch hoofdambtenaar in Indië, zou ik in gulden letters 
willen doen pi ijken, up eene in het oog springende plek in 
eene inrichting van onderwijs, waarvan de leerlingen, naar 
mate hun aantal toeneemt, meet en meer hun Weg aan 
gene zijde van den Oceaan zullen inbeten zoeken 

Naarmate zij meer v a n dit en dergelijke feiten zullen 
doordrongen raken, zullen zij minder struikelen over een
voudige examen-vragen, die op de dagelijksche practyk van 
den bouwmeester betrekking hebben en minder waarde 
hechten aan klinkende door de wet beschermde titels (*) 

De wegwerkers, wier taak het is de baan voor anderen 
te vlakken, weten het best hoe uiterst moeielijk het Bom-
itjds is, daartoe werkelijk goed materiaal machtig te worden. 
Kn al maken zjj den weg ook nog zoo netjes in orde, zij 
kunnen niemand dwingen dezen en geen andere te volgen. 
Er zyn altijd toeristen die, liever dan een gebaauden weg 
le volgen, uiet ot zonder bepaald doel hun pad kiezen, over 
lieg en steg, door rietgewas en slooten, op gevaar af hiér 
of daar in het moeras te blijven steken. Doch laten wij 
den toeristen de vrijheid out hunne toeren te verrichten en 
bepalen wij mis tot de inoeielijklieden, die de bouwmeester 
ui overzeesche gewesten op zyn ongebaanden weg ontmoet, 

In Indië is eene groote nioeielykheid gelegen in het ver-
•tijgen van goede metselsteenen. Die, welke de inlanders 
lier en daar maken, zijn van geringe hoedanigheid. De specie 
wordt zeer nat in de vormen gebracht; het drogen eiseht 
'iigen tijd en geschiedt dikwijls onvolkomen; een groot 

el der gevormde steenen breekt, voordat met het stapelen 
kan worden aangevangen, en in den oven — veldovens, die 
reel te kort gestookt worden — breekt weder een ander 

(*) A l . b.v. die van Du. iu de inpinieufswetenscliappeii!!! N B 
Ik verba»» er mij telkens over, al» ik in verslagen van verirn-

•eiiugm eu ingezonden stukken in technische I ludeu klachten Ites 
" r de vrijheid, die elkeen heelt om, als hel hem goedduukt, den 
1,'rs.tilc1. te gaan voeren, en over liet in Lemen vau plaatsen door 

"iet gediplomeerde vakmannen, die voor in^rs. van Dellt bewaard 
'elioatden te blijven. Bescherming eisclicu verraadt in mijn oog 

' eu zonderling begrip vau eigenwaarde en aliernii ist vertrouwen 
'I' eigeu krachten. 

steenen uit den oven deel. zoodat slechts weinig goede li 
komen. 

Nu i" Indië meer en meer groote werken in uitvoering 
komen, is het van het hoogste belang naar gepaste middelen 
dit te zien om eene geregelde baksteen-productie in bet 
groot in het leven te roepen Van de particuliere nijverheid 
is in dezen vooralsnog weinig heil te verwachten. De leids
lieden der werken zijn daarom wel verplicht zeil de handen 
uil den mouw te steken, maar dit is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan, zoolang bun voldoende gegevens ontbreken 
om als uitgangspunt te dienen. Literatuur is hier een ge
brekkig hulpmiddel; immers de werkelijke mannen van het 
vak, de steen- en pannenbakkers, schrijven niet, en zij die 
schrijven, missen, hoe ook met den besten wil bezield, veelal 
de gelegenheid, om li 11 it under Werp volkomen meester tb 
worden; het gevolg is dau overschrijven van anderen, die 
vroeger hebben overgeschreven. Ik zelf heb vroeger meer 
dan eens, op dil bezwaar stuitende, in hetzelfde gebrek 
moeten vervallen, en ook' wel eens te laat hemel kt. dal 
m(jne voorgangers gedwaald hadden. 

Van daar kan ook, dat toen ik verleden jaar eene uit-
noodiging ontving een werkje te schrijven over „Indische 
bouwkunst" - men bedoelde waarschijnlijk ..Houwen in 
Indië" - ik in den aanvang groot, bezwaar had om zink 
een taak te aanvaarden. Doch, de weinige literatuur op 
sporende, die er op dit gebied bestaat, en bespeurende welk 
een uitgestrekt gebied hier nog braak ligt. bekroop mij 
meer en meer de lust eene poging te wagen om -den weg 
een weinig te vlakken." Het gevolg was, dat er nu een 
boekwerk in winding verkeert, getiteld „Hel bouwen in 
overzeesche gewesten", waarbij ik mij mag verheugen in de 
zeer gewaardeerde medewerking van den heer II. .1. VBEUAM, 
Eaw-Ingr, v. d. Waterstaat te Bandoeng, Preanger Regent
schappen. 

Ik voor mij heb mij by de aanvaarding der taak voor
namelijk laten leiden door de gedachte, dat de natuurwetten 
in lndie de/.eltde zijn als hier, dat de eischen. aldaar aan 
bouwwerken ie stellen, dus alleen in zoover te wijzigen 
zyn, als de terreins omstandigheden, het klimaat enz. dit mede
brengen ; dat men zich dus met zulk een boek meer ten 
doel heeft te stellen aan te geven, hoe er daar ginds gewerkt 
behoort te worden, dan wel hoe er tot dusver gewerkt 
werd. en dat het laatste alleen in zoover zyn nul zal 
hebben als daarmede kauworden aangetoond: lo. Hoe men 
niet behoort te werk te gaan, of wel: 2o. Hoe van muls 
overgeleverde gewoonten eeu goeden grondslag kunnen 
hebben, die de toeschouwer niet zoo dadelijk vat, 

Ik heb deze meening meermalen iu gesprekken met Indische 
mannen verdedigd en zy heeft by hen meestal spoedig bij. 
val gevonden. Ook heb ik daarby meer dan eens den indruk 

I 



58 A R C H I T E C T U R A . 22 Februari 1896. 
22 Februari 1896. A R C H I T E C T U R A . 59 

gekregen, dat in Indië opgedane ervaring van zeer plaatse-
lyken aard kan zijn; het kwam namelijk een paar malen 
voor, dat ik met verschillende personen, van elkaar niet 
af wetende, een zelfde onderwerp besprak en dat de een 
zei „dat komt in Indië niet voor" en de ander „dit doen 
wij in Indië altyd". Indië is ook zoo groot! 

Wien ik in het geheel niet heb kunnen overtuigen van 
de deugdelijkheid van mijn plan: den uitgever, hem, die den 
eersten stoot had gegeven aan het werk, maar zoozeer bleef 
vasthouden aan het voor mij nooit duidelijk geworden begrip 
van „Indische Bouwkunst", dat ontbinding der gesloten 
overeenkomst weldra het gevolg moest zijn. De daarover 
gevoerde briefwisseling heeft de uitgaaf wel vertraagd, maat
niet belet. Toch zal het nog wel eenigen tijd duren, eer 
met het afdrukken kan worden aangevangen. Ter verkrij
ging van meer gegevens kan het wellicht zijn nut hebben, 
reeds nu eenige meerdere publiciteit aan de zaak te geven. 

Tot dit doel hebben wij ook in den laatsten tyd circulaires 
verspreid in onze en in de Duitsche taal, waarin de ontwerp
inhoud van het werk is afgedrukt en de mannen van het 
vak worden uitgenoodigd het hunne by te brengen omtrent 
ervaringen, in hun werkkring opgedaan, die tot volmaking 
ervan kunnen dienen. 

Het werk zal uit vier afdeelingen bestaan, als: 
I. Gewinnen, bereiden, aanschaffen en verwerken van 

bouwstoffen. 
II. Uitvoering van aard-, weg- en waterwerken. 
(Hierin zullen o. a. ook behandeld worden: Iirigatie; 

Rioleering en draineering; Welputten, vloeiputten, pypwellen 
en centrale waterleidingen.) 

III. Uitvoering van gebouwen. 
IV. Verschillende onderwerpen. 
(O. a. Graphostatica, Formules en tabellen by' den Ind. 

Waterstaat in gebruik en Administratieve bepalingen.) 
By'zondere omstandigheden geven my op dit oogenblik 

aanleiding de baksteen-fabrikatie in Indië eenigszins meer 
van naby' te bezien, doch wat ik hiervoren daaromtrent 
opmerkte, geldt evenzeer van andere takken van industrie, 
en wanneer ik het geluk heb ook daarin de medewerking 
te ondervinden, die my op het punt van eerstgenoemde ten 
deel viel, dan hoop ik een voor velen nuttig werk het 
licht te kunnen doen zien. 

Somtyds is de klei, zóó als zij uit den bodem wordt 
gegraven, onmiddellyk geschikt voor het steen- of panne-
bakkersbedryf en behoeft zy' daartoe alleen maar eenige 
dooreenwerking met schop of patjol, al of niet onder toe
voeging van eenig water. Dit is o. a. het geval in den 
omtrek van Boom by Antwerpen, waar eene kleibedding 
van 20 tot 25 M. dikte traps- of terrasgewys afgegraven, 
op le plaats der ontgraving zelf hjngeschorfd en bevochtigd 
en zonder verdere toebereiding tot steenen gevormd wordt; 
alleen voor het pannenraaken werkt men haar vooraf in den 
kleimolen dooreen. 

In Nederland wordt er van ouds over het algemeen 
groote waarde gehecht aan het langen tyd, b.v. een jaar, 
althans een winter over, aan den hoop laten „rot ten" der 
klei; men beschouwt dit als het ware als een voltooiing 
van het verweeringsproces en acht het een voordeel, dat 
de plantaardige overblijfselen, die erin voorhanden zyn, er 
zooveel mogelyk uit weg rotten. 

Hoe stugger de klei is, hoe meer dooreenwerken zy 
noodig heeft om tot grondstof voor het steenbakkersbcdryf 
geschikt te worden. Geen wonder zou het zyn, als menig
maal de kans op een redely k goed product werd opgegeven 
door gebrek aan volharding by de toebereiding der grond
stof. Deze kan geschieden uit de hand, met behulp van 
schop en sabel, door treden met de voeten, door er 
runderen of paarden in rond te leiden, of wel door weinig 

omslachtige werktuigelijke inrichtingen, die zoo noodig met 
uiterst geringe hulpmiddelen zyn uit te voeren. 

Voor zoover de stugheid der klei hoofdzakelijk voort
spruit uit te groote vastheid en stytheid, het gevolg van 
uiterst dichte aaneensluiting der deeltjes en dienovereen
komstig gering watergehalte, bewyst de kleimolen goede 
diensten. Deze is in zyne eenvoudigste gedaante niets 
dan een vierkante bak of kist van 1 M. of minder 
wydte en ongeveer even veel hoogte, waarin een staande, 
van schoepen of van armen met vorken voorziene yzeren 
spil draaibaar is opgesteld. De bak wordt gemaakt door 
vier palen in den grond te slaan en deze met planken te 
betimmeren, onder in een der zyden een met een schuif 
afsluitbare opening uitsparende, of wel uit drie zware 
steenen platen, met een houten, van stevig yzeren hang- en 
sluitwerk voorziene, onder te kort gehouden deur aan de 
vierde zy'de. De stneedy'zeren spil draait van onder in een 
pot, die in een steenen plaat of den kop van een paal is 
bevestigd en van boven in eeu halsbeugel, die tegen een 
der bintbalken van een schuur of afdak is bevestigd. Aan 
het boveneind maakt men een stevigen boom vast om daar 
een paard of os aan te kunnen spannen. De geheele ma
chinerie is zoo uiterst eenvoudig, dat de kosten van aanleg 
geen bezwaar kunnen zyn: als men met eenigszins stugge 
klei te doen en een trekdier tot zyne beschikking heeft, 
zal men er tegenover het vormbaar maken der grondstof 
door handenarbeid al spoedig kosten mede besparen. 

IJzeren kleimolens, voor dieren- zoowel als voor stoom
kracht zyn tegenwoordig courante handelsartikelen van 
speciale fabrieken. Zy worden dikwyls gecombineerd met de 
hierachter te beschrijven vormmachines. 

Eene andere, even eenvoudige en in sommige gevallen 
misschien nog meer afdoende inrichting is die, welke in de 
provincie Groningen bekend is onder de benaming van tree-
deelen en ook in Overijssel in den omtrek van Hengeloo, 
Borne enz. in zwang is. Zy' bestaat uit een platten, 30 lot 
45 cM. diepen kuil, van 8 tot 9 M. middellyn, waarvan 
de bodera is bestraat en in het midden waarvan een paal 
is ingeslagen, van boven met een yzeren pin voorzien, 
waarop een draaiboom is beweegbaar gemaakt, die op den 
rand van den kuil op een wiel rust en door een of twee 
paarden in 't rond wordt bewogen. In den kuil is eene kar 
geplaatst, waarvan de boom aan den draaiboom opgehangen 
en met rollen daarlangs beweegbaar gemaakt is De kar 
heeft twee ongely'ke wielen; het binnenste is kleiner dan het 
buitenste, zoodat zy altyd neiging heeft om naar het mid
delpunt heen te ryden. Dit wordt telkens belet door een 
man, die op de kar staande met de hand aan een spil of 
windas, waarover een ketting loopt, waarmede hy' haar 
naar den omtrek van den cirkel heen haalt; door den ket
ting beurtelings op te winden en te laten vieren, doet de 
man de kar eene aanschakeling van spiraallijnen beschrijven, 
waardoor telkens andere gedeelten der in den kuil uitge
storte kleimassa onder de wielen geraken en zy' ten slotte 
tot een deeg van gelijkmatige lijvigheid wordt uiteenge-
wreven. De druk, die door het gewicht van kar en voer
man op de klei nitgeoefend en naar verkiezing door belas
ting verhoogd kan worden, is bij deze inrichting een voor
deel, dat haar gunstig boven den kleimolen onderscheidt, 
vooral als men te doen heeft met uiterst stugge, ten deele 
onvolkomen verweerde, magere kleisoorten. (f) 

Voor de laatste kan ook nog een andere, in verschillende 
streken van Indië welbekende inrichting goede diensten 
bewijzen, namelijk een zoogenaamde koldermolen, bestaande 

(f) Een oud bekende, de keer G. GROOTHSNGEL, metselaar te 
Borne, Ind de goedheid zulk eene inrichting voor ons op te meten; 
«ij geven er in ons werk eene afbeelding ven. 

ujt een ringvormige trog, waarin twee zware, om een 
horizontale spil draaibare loopers worden rondbewogen, 
terwijl een paar messen of patjols het deeg telkens op
nieuw eronder voeren. Het gronddenkbeeld van deze In
richting, die ook als inaalwerktuig voor steenpoeder en tot 
nioitelmenging kan dienst doen, vinden wy' terug by ver-
schillende meer volmaakte maal- en mengmolens van den 
nieuweren tijd, met steenen ot yzeren loopers. In hare 
eenvoudigste samenstelling zyn de loopers holle houten 
schijven, die met zware steenblokken opgevuld en aan deu 
omtrek met yzeren banden bekleed zyn, en is de bedding, 
waarin zy zich bewegen, uit ruwen breuksteen gemetselde. 

Het. verdient aanbeveling de klei, alvorens zy' in een der 
beschreven mengtoestellen gaat, van het noodige water 
voorzien en goed bewerkt aan hoopen [bedden) te zetten 
en aldus 24 uren lang te laten weeken (*'» de r»t te laten 
staan). Ingeval van dooreennienging van verschillende grond
stoffen brengt men deze in den hoop iu afwisselende lagen 
over elkaar aan, zoodat zij by het afsteken in de gepaste 
verhouding in het mengwerktnig komen. 

In vele gevallen is het nameiyk niet voldoende de klei 
enkel te kneden, maar noodzakelijk haar met andere stoffen 
te vermengen. Dit is vooral het geval met al te vette klei, 
iu. a. w. klei, waarin de leem al te zeer de bovenhand heeft. 
Zulke klei heeft namelijk eene uiterst sterke neiging tot 
krimpen en droogt inwendig slecht, als zij tot steenen ge
vormd is; dientengevolge ontstaan scheuren in het opper
vlak en verliest de steen in den oven, soms zelts reeds te 
voren, zyn samenhang. Om dit tegen te gaan, moet de klei 
door toevoeging van poedervorinige stoffen verschraald wor
den ; behalve zand verdient hier vooral njn gruis van reeds 
gebakken klei, zoogenaamde ckamotte, aanbeveling. By' het 
maken van vuurvaste steenen moet, zooals van zelf spreekt, 
de chamotte van gelyke vuurvaste klei afkomstig zyn, ten 
einde aan de vuurvastheid van het eindproduct geen afbreuk 
te doen; om dezelf'e reden is in dit geval het gebruik van 
zand uitgesloten. 

Voor gewonen metselsteen kunnen met meer of minder 
goed gevolg ook plantaardige stoffen, zooals baksel, turf
molm, doppen, zaagsel, mest enz. tot vermagering der klei 
aangewend worden. Daar deze stoffen er iu den oven uit 
wegbranden, krijgt men min of meer poreuze steenen, wat 
op zich zelf geen nadeel is te noemen. Zelfs worden, door 
veel brandbare stof by te mengen, wel met opzet zeer po
reuze en dientengevolge lichte steenen gefabriceerd. 

Naar ik uit den catalogus der inzending van de Afd. 
Ned. Indië v. h K. I. v. I. op de Amsterdamsche tentoon
stelling van 1883 vernam, worden in Ned. Indië ter ver
schraling der klei, behalve zand, vooral padidoppen, soms 
ook beide tegelijk gebezigd. In den omtrek van Batavia is 
de gewone verhouding 1 deel zand op 4 deelen klei. In de 
afd. Bandoeng (Preanger Regentschappen) wordt de grond, 
na met een yzer van den bodem te zyn geschraapt, onder 
eene loods uitgespreid, om daar gedurende twee of drie 
liageu te drogen; vervolgens wordt hij onder toevoeging 
van veel water gemengd met padidoppen, waarvan l deel 
op 10 deelen grond; het mengen geschiedt met de voeten, 
in de afd. Garoet, dezelfde residentie, mengt men 1 deel 
sand op 2 deelen klei en voegt er ook nog padidoppen 
bij. Te Soemedang, in dezelfde residentie, verwerkt men 
eene roode aarde, waarvan 3 deelen met 2 deelen ry'stdop-
pen of 2 deelen zand vermengd worden. Te Malang wordt 
verweerd trachiet als grondstof gebezigd; de specie wordt 
in vierkante kuilen met wat mest vermengd en blijft dan 
1 1 "ige dagen rotten. In de Zuider- en Ooster-afdeeling van 

i neo verwerkt men op 2 deelen klei 1 deel zuiver 
rivierzand. 

In de Solo-Vallei schijnt bij voorkeur mest door de 

steenklei heen gewerkt te worden. Op zich zelf mag dit 
niet volstrekt slecht genoemd worden. Immers hetzelfde 
middel wordt in de leeravormery ten dienste der ijzergiete
rijen op groote schaal gebezigd, om het krimpen tegen te 
gaan. Doch men moet er slappe specie mede verkrygen, 
meer voor pleister- en trekwerk (kernen voor pijpen b. v.) 
geschikt, dan voor het vormen van steenen Waar het ge
bruik van mest door de klei een van oudsher ingewortelde 
gewoonte is, komt het mij intusschen niet geraden voor het 
kortweg te verbieden, zonder er iets volstrekt beters voor 
in de plaats te stellen, want naar alle waarschijnlijkheid 
zal in zulke gevallen een vermageriugsiniddel in de klei 
een vereischte zyn, zoo niet in te groote vastheid en stug
heid de oorsprong van het gebruik van mest is te zoeken. 

Bevat de klei te veel zand of steengruis, dan kunnen 
deze er door slibben uit worden verwijderd. Om de kleur 
te verbeteren, worden somtyds vreemde kleisoorten en 
verschillende kleurstoffen in den vorm van metaaloxydeu 
toegevoegd. 

In het algemeen meen ik te mogen aannemen, dat by 
gepaste behandeling van de meeste kleisoorten bruikbare, 
om niet te zeggen deugdelijke steenen te fabriceeren zyn, 
en dat, waar het baksel mislukt, de oorzaak eerder te zoe
ken is by den maker, dan bij de grondstof, 't zy dan dat 
zij gelegen is in de toebereiding der klei, of wel in het 
bakken Alles wat ik b. v. over het steenbakkersbedrijf in 
Ned. Indië te boek gesteld vond, heeft mij in deze meening 
gesterkt. (Slot volgt.) 

P R O D U C T I E V A N P E T R O L E U M . 
(Naar „Eng ineer ing" van Januari 1896). 

Een industrieel, die grondig zijn eigen toestand onder
zocht heeft, kan alleen dan 't best tot een oordeel over zyn 
behaalde winst geraken, wanneer hij iu staat is zyn uit 
komsten te vergelyken met die welke door mededingers 
by hetzelfde proces werden bereikt. Dit nu kan onge
lukkiger wyze alleen gedaau worden, en dan nog zeer ver
schillend, door eene vergelijking van de proefbalansen der 
onderscheiden maatschappijen; doch alsof woorden daarvoi r 
zyn om gedachten te verbergen, zoo gebruiken de accoun
tants dikwyls cijfers en letters, waardoor, ofschoon wel een 
algemeen beeld der resultaten wordt gegeven, de details 
in het duister worden gesteld en bovendien zyn er tegen
over elke wezenlyke aanduiding iu die balansen, gewoonlijk 
negen en negentig niet aanwezig. Nu verschijnen in de 
Vereenigde Staten van wege het Departement van Financiën 
wel nn en dan rapporten, waaruit industrieelen op 
verschillend gebied eenige grondslagen kunnen afleiden tot 

: beoordeeling der waarde van de door hen gevolgde wijzen 
| van werken iu vergelijking met de hoedanigheid en hoeveelheid 

der verkregen stoffen en met de productiekosten, doch er 
blijft ook in deze rapporten nog meer dan zaak on
duidelijk ' i i zoo is het vooral de uitkomst der zuivering 

' van de petroleum waaromtrent weinig bepaald wordt aan-
; getroffen 

Amerika heeft steeds voor een groot gedeelte de wereld 
van petroleum voorzien en staat zelfs in Engeland krachtig 

' tegenover de Schotsche maatschappijen, want de invoer 
[ aldaar uit Amerika bedraagt 274 ' / 2 millioen gallons per 

jaar. en de Schotten hebben nog een zware concurrentie 
tegen Rusland te voeren. 

Jammer is het dat er geen vertrouwbare opgaven aan
wezig zyn omtrent de Engelsche en Russische processen 

j tot vergelijking daarvan met die in de Vereenigde Staten. 
In Amerika worden jaarlijks ongeveer 1288 millioen gallons 
ruwe petroleum gezuiverd, zoodat het dus niet onbelangrijk 
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kan zijn om de 
totaalbedrag voor 
petroleum wisselt 

verschillende posten na te gaan, die liet 
de zuivering uitmaken. De prijs der ruwe 

om en bij de / 3.60 per vat, bijna 
10 jaar geleden. Het meeren-

dior pijpleidingen weggevoerd, 
" / 0 direct bij de bronnen ge-
uitbreiding der gewinning kan 

geen plannen bestaan om verdere 
bronnen te vestigen, doch alleen 

ƒ 0.025 per L . , hooger dan 
deel der petroleum wordt 
terwijl slechts ongeveer 6 
ramtieerd wordt. Omtrent de 
men aannemen dat er 
inrichtingen by nieuwe 
om de bestaande werken naar de behoeften uit te breiden 
en de petroleum op de meest geschikte wyze te verroeren. 
Het aantal gevestigde werken is dan ook in der. tijd van 
10 jaren niet zeer vermeerderd en slechts toegenomen van 
86 rot 94, waaronder begrepen zijn 106 afzonderlijke 
raffinaderijen; de uitbreiding echter van <<V bestaande werken 
kan blijken uit het feit dat het kapitaal daarin gedurende 
hetzelfde tijdvak 183 percent grooter werd. 

De petroleum werd volgens verschillende methodes, iu 
verband met haar samenstelling gedistilleerd, doch in hoofd1 

zaak door gebruikmaking van zwavelzuur, waarvan 95 916 
ton (vau 1016.05 K . G ) tegen gemiddeld ƒ 36.74 per ton 
van 1000 KG. , 
zuren en zwavel 
schaal; ongeveer 1 percent 
posten vormen het grootste 
maar ook de verpakking der 
zienlijk bedrag. He 
bedroeg 23,770,748 
lioen gallons, 1543 
gallons (•_' I 7 millioen 
olie iu de Vereenigde 

verbruikt werden. < liloorzutir en andere 
werden ook gebezigd, ofschoon op kleine 

van de zuren. Deze twee 
deel van de productiekosten, 
petroleum komt op een aan-

totale hoeveelheid gei attineerde olie 
vaten: iu werkelijkheid 1000 mil

tegen 47 : ; / 4 . millioen 
De ruwe 

millioen liters, tegen 47 : 

liters in Groot-Brittanje 
Staten, kostte ongeveer 2.25 d. per 

gallon (/ 0.025 per L.) geraffineerd, terwy'1 de kosten voor 
zuur op 0.07 d., die voor brandstof op 0.11 d., die voor 
vaten, blikken, maten, verpakkingen enz. op 0.8 d. neer
kwamen en de verschillende loonen 0.35 d. per gallon 
eischten. Door elkaar genomen, met verschillend materiaal, 
kwamen de totaalkosten dus op ongeveer 'ilL d. per gallon 
(bijna /' 0.04 per L ) ; wat zeker niet hoog is. Het zou 
zonder twijfel, van belang zijn, de veranderingen in de 
verschillende onderdeelen der kosten te kunnen nagaan, in 
verband met de veranderingen, welke in den tijd van 10 jaren 
plaats hadden. Gedetailleerde opgaven hieromtrent zijn echter 
niet ter beschikking', zoodat wy alleen de percentage der 
totaalkosten voor beide tijdvakken kunnen aanhouden. Het 
eerste punt van belang is de aanzienlijke vermindering in 
kosten van arbeidsloon; tien jaren geleden bedroegen deze 
10.03 percent van de totaalkosten. thans 8.22 ° / 0 , tervvy'1 
hierbij ook* vermelding verdient dat de verhouding van 
kapitaal tot, product nu 91.08 percent is en voor 10 jaar 
62.52 percent; zoodat hieruit dus afgeleid mag worden 
dat, het gebruik van machines tot besparing van arbeid 
de kosten voor loonen heeft gereduceerd. 

Zeker is hel inttisscheu dat de uitbetaalde loonen gestegen 
zyn. want, terwijl liet aantal employés slechts 26 3 7 "/„ 
toenam, steeg hel, totaal bedrag aan loonen 59.52 ° / a 

Van tie arbeiders zijn 1)5.58 ° / 0 mannen, waarvan 3/4 
van 36 s. tot 80 s. (/ 21.33 tot / ' 47.40) per week 
verdienen; het aantal jongens bedraagt 4.14 "/<>• Shchts 
35 vrouwen zijn er in dienst, die alle op de kantoren 
werken en 30 s. (f 17.78 per week verdienen Daglooners 
verdienen ongeveer 6 s (ƒ 3.56 per dag, ambachtslieden 
9 s. (ƒ 5 33), bazen 13 s. [f 7.70) en opzichters 1 1. 
(/' 1 1.66 per dag. 

De ruwe petroleum is veel duurder dan 10 jaren te 
voren, waarschijnlijk doordien de voorraad niet zoo onult-
puttenlyk schijnt all wel gedacht werd en zjj kost nu 52.7 °J 
van den totaalprijs, terwy'1 10 jaar geleden 37.4 • / . 
Voorts moet er op gewezen worden dat de verhouding van 

de ruwe olie tot de gezuiverde niet in dezelfde reden 
toenam en hieruit dus volgt dal óf de kwaliteit der ruwe 
olie beter is óf het zuiveringsproces volmaakter; eenige 
positieve aanduiding hieromtrent ontbreekt evenwel. De 
chemische stoffen, die gebruikt worden, zyn goedkooper en 
wel zóó dat zy thans 1.8 "/„ uitmaken tegen 3.35 " 0 voor 
10 jaren; de brandstof bleef ongeveer hetzelfde n.l. 
3 35 "/ ( ) Anthraciftko.il wordt in de raffinaderijen op de 
Atlantische kust veelvuldig gebruikt, zy kost 7 d. per ton. 
tegen 8. s. 6 d. voor bittiinense. Van het overblijfsel (residu) 
tot brandstof aangewend, werd ruim 3/4. 399.243 vaten, iu 
de New-Vorksche raffinaderijen gebruikt. Het bedrag dat aan ge
woon gas natural gas1 betaald werd.nl. 50.0001 = ( f 600.0001 
vertegenwoordigt ten naastebij de consumptie van 209 1/., 
millioen gallons ruwe olie. Bij den aanmaak en reparatie 
van vaten, blikken en verpakking is een belangrijke vermin
dering waartenemen, waaruit weer eveneens het gebruik van 
machinerie is op te maken. Tien jaar geleden ging daaraan 
ruim 1/3 der kosten, thans 24 75 percent. Duig-en bodem-
hout, yzeren hoepels enz. kosten 1,77 milloen sterling en 
tinnen kannen 1.14 millioen. 

Thans komen wy op liet product zelf. In verband met 
het verschil in samenstelling van de ruwe petroleum, iu 
verschillende districten gewonnen, varieeren ook de voort
komende producten, doch bestaan hoofdzakelijk uit naphta, 
of lichtere koolwaterstoffen, lichte ol iën, zware oliën of 
lubricants) en paraffine. In Pennsylvania, bijvoorbeeld is 

70.54 '/o lichte oliën, 10 "/o naphta en 9.84 "/„ zware 
oliën, en slechts 3.24 */„ paraffine. De ruwe olie van het 
Lima-district levert een geringer gehalte aan lichte olie dan 
Pennsy lvanië , New-York en West-Virginia en wel 5 1 . 6 4 ° / . 
met 39.27 7 „ naplita's en 7 39 »/„ paraffine. De grondslag 
van de californische olie is gewoonlijk asphalt, terwijl de 
olie van Florencetield in Califoruie 32 "/„ brandolie, doch 
64 29 "/„ residu oplevert. Als regel is dus 2/3 lichte olie 
en 12 °/„ naphta's en door vergelijking kan men voor 
Schotland aannemen 35 "/o lichte olie, 25 "/,, zware ol iën, 
!0 "/o paraffine, 5 " ' u naphta en 25 u/o waardelooze 
producten. 

De gezamelyke productie is, wat de waarde betreft, 
bijna verdubbeld, zy nam 94 49 */„ toe, doch de kosten 
voor materiaal vermeerderden ongeveer in dezelfde ver
houding. De grootste toename is in de paraffine, van 79.465 
tot 684.849 vaten, d. i. 76 1.82 ° / 0 ; maar in denzelfden 
tyd verminderde de gemiddelde waarde van het vat van 
21 s. tot 18 s. 6 d Paraffine-was (paraffin wax) ver
meerderde byna in dezelfde verhouding, n 1. 360 "/„ wat 
waarde betreft. Het aantal vaten bedraagt thans 241.951, 
tegen 48 s. per vat. Naphta nam toe met 163 "/ai e " 
de waarde daarvan steeg van 6 s. 4 d. tot 8 s. 9 d , 
zoodat de productie vau meer dan 3 millioen vaten een 
winst iu waarde aanwijst van 266 u ' 0 . Brandolie zelf toont 
een vermeerdering van 5122 " „, 17 millioen vaten, doch 
hier nam eveneens de prijs af van 1 1 s. tot 11 s. 9 d. 
De productie van andere oliën (reduced oils) beliep 856.730 
vaten, zy nam 271 "/o t o e > "och vermindering in prijs, 
geeft ten slotte slechts eeu waardevermeerdering van 67 
De residu* vermeerderden eveneens tot een bedrag van 
421 ° / 0 en vormen thans een veel grootere verhouding 
van het totaal dan voorheen. 

Wy hebben er op gewezen dat de Amerikaansche olie invloed 
uitoefent op vreemde markten: dat dit zoo is kan afgeleid 
worden uit het feit dat 45.31 w / 0

 v a i 1 de productie uitge
voerd wordt en deze 10*/. millioen vaten vertegenwoordigt. 
Eveneens wordt de helft vau de paraffineoliën geëxpor 
teerd, zijnde totaal 327.196 vaten benevens 62.02 " / „ d e r 
paraffine was, geljjk 150.052 vaten. De overige uitgevoerde 
producten zyn van weinig belang. v. N. 
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AANBESTEDINGEN. 
Aanii-drdingen worden slechts eenmaal in dese rubriek opgenomen. 

MAANDAG 24 F E B R U A R I . 
.tcidiim. 1.30 uur. De raad van administratie der Hol l . 

[luren Spoorweg-Maatschappij, in bet lokaal naast de wachtkamer 
i . klasse (ing»ug vestibule), volgens bestek no. 7: liet makeu 
la groudwerkeo, kunsl- en ove-gangswer-eu voor bet gedeelte 

tan de verbiudingsbaan tusschen rte Rotte eu den spoorweg 
n | r e l ( —Rotterdam, begr. f 4IC.0O0. 

Ainslei'dam. 18 uur. Het gemeeuteöestuur : het bijbouwen van 
Uasselokalen naast en eeu klasselokaal op de 2e verdieping 
io bestaande openbare lagere scaool der le klassu no. 77 

,„ .Ie Gov-rt Flinckatraat nabij de Ruijsdaelkade. 
Driebergen ( U i r ) 11 uur. De architect \ ud . van Driesum Ssn. 

te Apeldoorn, iu het ca 'é ' l Wapen vau Driebergen: het bouweu 
,an' eene villa te Driebergen, op een vrij terrein, gelegen aan den 
It, ieg Zeist—Driebergen. 

I,, stel fN B r ) 5 uur. In het café iu deu Hemel : het bouwen 
eeuei sigarenfabriek met bijlevoring van alle noodige materialen 

rekening van deu hee^ Jan Kerssemakers le Gestel, aanw. 
li uur. 

3 uur. i)e architect U . Otteu Jz., in het ca 'é van J . 
Bóbinge : het bouwen vim eene nieuwe winkelpui met bijkomende 
werken, voor den heer .1 Warries. 

Maas t r ich t . " J u u r - r ' e t ministerie van biuuenlandscbe zaken, 
aan Int geoouw van het prov. bestuur: liet o derbouden van en 
bei uitvoeren van eeuige wckzaamhedeu aan hei rijksarc'.iefgebouw 
te Maastricht, van den dug der goedkeuring van de aaubesledieg 
tot en met 31 Dec. 1897, begr. I' 1650. 

Maas t r ich t . !0 uur. Het ministerie van binnenlandsobe zaken, 
aan nel gebouw van het pro/, bestuur : bet onderhouden van en 
bet uitvoeren vau eeuige werkzaamheden aan de gebouwen dei-
rijks hoogere burgerschool le Venlo, vao dei: dag der goedkeuriuj 
van de aanbesteding tot. en met, 31 Pee. 1897, begr. f I5u0. 

M i d d e l b u r g . Het verbouwen van den winkel met hoveuwouing 
van hc' winkelhuis aan de Korte Delft wijk G no. 3 aldaar. 

Nyiterk (Geld) De dijkstoel van den polJer Arkeinheeo, op 
het gemeentehuis: !. bet maken van een brug op de Bliudesteeg 
oi i i l 'u t leu; 2. als voren v in eeu brug over den Achterboeker 
weg : :i net herstellen vau eeu beschoeiing aau deu Laakwal. 

D I N S D A G 25 F E B R U A R I . 
Apeldoorn. 8 uur. Do commissie der geiueentegasfabriek, ten 

kantore der gasfabriek : het nmktu vau een comissiekainer eu 
bijkomende werken. 

Di rks l a i id (LH.) 3 uur. Het gemeentebestuur: bet verbouwen 
eu inrichten van een beerenhuis tot post- en telegraafkautoor 
met. directeurswoniug. 

Hoes. 3 uur De architect A . le Clercq, iu bet hotel Zoutkeet : 
het bouweu van eeu nieuw woonhuis en ecu varkenshok op de 
hofstede, bewoond door den pachter J . M. Mol in den polder 
Oos'-Nieuwlaud cn Wolfaartsdijk 

i . ron ingen . 12 uur. Het ministerie van fiuancien, aan bet 
bureel van ,leu directeur der directe belastingen : het vergrooteu 
der bergplaats bij het wachthuis van de ambtenaren der invoer 
' I eu accijnzen geleg u aan bet Rietdiep te Groningen, 
begr. f 980. 

Kapel le . 3 uur. De heer H . van der Stolpa te Kapelle bij 
Nieuwerkerk bij J . Lodewijk aldaar: het afbreken der beslaande 
en hel bouweu vau eene nieuwe graauschuur op de hofstede 
ZWH enburg bij Kapelle. 

Woerden. 4 uur. De bouwkundige B J . vau Beiiluin, namens 
de vVeIBd. Heer B. A . V'eiheul te Utrecht, in het koffiehuis van 
J erbeek nabij het statiou : het bouweu van eene hofstede met 

r en het verplaatsen van eeu hooiberg te Kamerik, aanw. 25 
nam. 1 uur. 

WOENSDAG 20 F E B R U A R I . 
Enschede, 12 uur. Voor deu heer C. B*urichter, iu het hotel 

1 1 "er : het verbouwen van een heerenbuis op een terrein gelegen 
a »n Je Laugestraat aldaar. 

DONDERDAG 27 F E B R U A R I . 
Amersfoort. Dijkgraaf en hoogheemraden vau den Buncsholer 

' en Veldeudijk, in het secretariegabouw van het hoogheem-
n ' hap aan de Langegractit F 200a : het herstellen der doorbraken 
"' len grooten- eu deu kleinen Slaagscbeu dijk ouder Hoogland, 
nel maken van een brug over de Wetering aldaar en het leggeu 

" gede-lte straatweg. 
Baardwijk (N.Br . ) 12 uur. Het R. K. Paroch. kerkbestuur 

lao H . Clemens, in bet koffiehuis van J . de Kort : het bouweu 
'• <-'tme kerk met toren, sacristiën enz. 

Ce 

B r e d a . 7 uur. De architect F . P . rtilsen voor deu heer C . 
Kerremans aldaar, ia het koffiehuis van V I J . F. Segers aau de 
Reigerstraat i bel aforeken van het hoekhui" geteekend D 323, 
gelegeu aau de Korte Uos^hstraat te Breda, eu het daar Ier plaatse 
bouwen v.m een winkelhuis met iwee bovenkwartieren. 

l ieven!• r . II uur. (let gemeentebestuur: het overdekken v i n 
een mestput op «ie gemeentelijke roestpiaata 

Oosterhout ( N . B r ) Dc bouwkundige G. T neldeli, voor rekening 
van mevr. t l . M . Smits.. - het vergrooteu en veranderen der Distaande 
mouterij en het nieuw bouweu van ruim 80 1 \1 2 mou: >loeren eu 
graanzolder. 

Sevei ium (Limb.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het houwen 
eener nieuwe upmhnre school vau li schoollokalen met corridors, 
bijgebouwen v„or privaten, bergplaatsen e z , aanw. vau bet terreiu 
op den dag van 'le besteding teu 10 uur. 

Win te r swi jk (Geld.) 11 uur. De bouwvereeniging de Bree, in 
het -ncitcitsL'ebouw op deu Zouneiiriuk : het bouweu van 3 villa's 
met bijlevering van alle materialen. 

V R I J D A G 28 F E B R U A R I . 
Itoekelno (Geld.) 10.30 uur greenw. De directie der Bnekeloscbe 

stoombleekerij, ten kantore der vennootschap : het bouwen van een 
magazijn met verdere verken, aanw. 26 en 2s Febr. 'sm, S.4ö uur gr . 

B r e d a . S uur. De architect .1. A . van Doigen, naaien» I'. v. 
d. Broek, iu café Veuf van .1 ». d Broek aau de Brugstraat : 
liet verbouwen van zijn hui» /elegen aan we Uoschstraat, wijk A 585. 

' s - G r a v f l lhuge. 4 uur. De architecen A. Jacot eu W. Olde-
welt, namens hun principaal iu het Z.II. koffiehuis: bet bouwen 
Vr.n een villa en 2 woonhuizen aau den DuinWftg le Scheveoiogeu. 

L e e u w a r d e n . Het besluur vau liet. waters.'hap Het Huizumec 
en Goutumer Nieuwland: het bouweu van eeu achtkant windwater 
molen op heil'undeering eu het bouweu van een woonhuis. 

Z A T E R D A G 29 F E B R U A R I . 
Dongen ( \ . B r . ) De beer J . I'. ttorsleo, in het hotel Muskens : 

hel. vergrooteu en oprirengen vau verdieping o:> een geoouw en 
verdere verbouwing eu het inrichten daarvan tot school met 
woonhuis staande iu de Kruidenierstraat le Dongen. 

L e i d e n . U uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, in 
hrt gemeenlandshuis: het onderhoud gedurende hei jaar 1896 van 
de sluiten, bruggen en wachtTSWOningen langs den Rijo, te 
KijnzH erwoude eu Ter-Aar, tan het gebouw voor waaroeiniugen 
te Oude Wetering eu van de telegraaflijn tusschen u.ie Wetering 
en Roelofs Arendsveen, in 9 perc. 

Siiet 'k. 1 uur. Het gemeentebestuur : het vergrooteu van school 
no. 2 aldaar. 

M A A N D A G 2 M A A R T . 
A m s t e r d a m . 1.30 uu ' . De directie d.-r Hol l . IJz Spoorweg-

Maatschappij, in het centraal persouen-tati ,u. in het. lokaal naast 
de wachtkamer 3e klasse, ingang vestibule, (Greenwiehtijd), bestek 
uo. (117: het maken van groudwerken, spoorwerken, bestratingen 
en bijkomen.ie werken tot uitbreiding der Btatiousemplaceraenten 
Doetinehem en Terborg, begr. f 5150. 

K r o m m e n i e . 12.30 uur Het gemeentebestuur: liet bouwen van 
een lokaal bij de Noorderschool aldaar. 

D I N S D A G 3 M A A R T . 
R o t t e r d a m . 1 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van Scbieland, 

in het uemeenelandshuis; het vernieuwen van de ophaalbrug in de 
Lanve Kade over de Nieuwe Vaart te Rotter.lam, (bestek ro . 41). 

R u u r l o (Geld.) 11 uur. In het logement ' i Wapen van Riiurlo, 
iu drie perceeleo : 1. bet bouwen van een woonhuis ; 8 het bouweu 
van een huis met twee woningen ; 3. het verhouwen van een 
koetshuis tot woonhui», in het dorp Ruurlo, aanw. 25 Febr. urn. uur. 

Sehngei i . 2 3D uur. De ingenieur .1. A . ü . van der Steur, in 
een der lokalen vau het weesbui» der Ned. Herv. gemeente : het 
bouwen van eeuc nieuwe kerk met anuexeo op .le Markt aldaar. 
(Zie Adv.) 

S v h u g f i i . 3.30 uur. De ingenieur J . A. G . van der Steur, op 
bet raadhuis der gemeente: het bouwen van eeu toren op de Markt, 
aidaar. Zie Adv.) 

D O N D E R D A G 5 M A A R T . 
Ossendreeht (N.Br.) Het R. K . kerkbestuur aldaar: het sloopen 

der hes anode kerk met toren met bylevering der noodige mate. 
rialen. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Alfeu a/d Rijn. Het bouwen eener nieuwe bouwmanswoning 

met een zes roeden hooiberg enz. Laagste D. A m e u te Gouda 
voor I' 79(15, gegund nan Jac. van Lokhorst te Alphen voor f 8595. 
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Alkmaar. Het bouwen van twee woonhuizen ami de OuiVgrarhl, 
«oor rekening van D. Nierop. Lmgste C. ürootegoed aldaar voor 
f 2596, gegund. 

Amsterdam. Hel bouwen van een winkelhuis met bovenwoningen 
aan de Haarlemmerstraat. Laagste G. Lotgering aldaar voor f 11.888. 

A m s t e r d a m , liet bouwen van 15 woonhuizen, elk voor 1 
gezinnen, op een terreiu begrensd door de Hugi de Grootkade, 
de. vau Reigersbergen en Verlengde van Houweningeustrateu en 
het houwen van een werkloods niet keeten op het middenterrein 
Laagsle J . Giebels en J . van Servellen te Haarlem voor f I 3.650. 

A p e l d o o r n . Het bouwen van een noodkerk, het afbreken der 
beslaande en het bouwen van een gedeelte van de nieuwe kerk 
ten dienste der R. C. parochie te Apeldoorn. Laagste C. Wegerif 
aldaar voor f 36.93 'i. 

A r n h e m . Het onderhouden van en hel doen vau vernieuwingen 
eu herstellingen aan d<: gebonwen der rijks-landbouwschool te 
Wageniugen, van den dair der goedkeuring van de ««nbes'ediug 
tot en met 31 Dec. 1897. Laagste R. de Vries te Wngcningru 
voor f 8482. 

A r n h e m . Het onderhouden van en hel doen van eenige ver
nieuwingen ru herstellingen aan de gebouwen der rijkskweekschool 
voor onderwijzers te Nijmegen, van den dag der goedkeuring der 
aanbesteding tot en met 31 Deo. 1897. Laagste J . S. Grand 
Jean <e Nijmegen voor f 2843. 

A r n h e m . Het onderhouden tan en het doeu van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan de rijks hoogere burgerschool 
te Z,<1,bommel, vau den dag der goedkeuring van de aanbesteding 
tot en met 31 Dec. 1897. Langste L . A. van Steenis te Zali-
bommel voor f 948. 

Assen. Het bouwen van een woonhuis aan de Rolderstraat. 
Laagste A. J . ")iehlnian aldaar voor f 2323. 

Beetsterzwnng. Het rmlcn eener nieuwe draaibrug te Langweer. 
Laagste F. B. Haven te Idskenhuizen voor f 369. 

Borcolo. He' resta'jieereo der Herv. kerk aldaar. Laagste G. 
J . van Keulen aldaar voor f 2533. 

Borger. Het bouwen van een ondrwijzerswoning te Nieuwbuinen 
op bet vooraf der uoorderplaats no. 16. Laagste H. Eguens voor 
f 1968, gedund. 

Enschede . Hel vergrooten eener bestaande fabriek. Laagste 
Mastenbroek en Hartman aldaar voor f 12.425. 

E r m e l o . Het bouwen eener villa, eener hofstede met bergschuur 
en eener goederenloods naoij het station Eimeio—Veldwijk. Laagste 
Gebr. de Vries te Oldeboltpnde voor f 18 189. 

G o r r e d y k . Hel vernieuwen van de groote Tijujebrug onder 

Terwispel. Laagste H. H. Koelstra te Luzwolde voor f 987, geguri J. 
's-Hraveuhuge. Het bouwen van een winkelhuis hoek Vlaming, 

s'raat en Nieuwst,aat. Laagste J . K. Overheeke aid. voor I IS.557. 
Hunrlem. Het oi.dnrbouden van en het doen van vernieuwingen 

en herstellingen aan de genouwen der rijks hoogere ourgerscuool 
te Alkmaar, van den dag d- r goedkeuring der besteding tot eu 
mei 31 Dec. 1897. Laagsle Spruit en Wils te Alkmaar voor f 1747. 

Haarlem. Het verbouwen van het perceel Rarteljorisstraat no. 
2 boek Krocbl. Laagste J. Giebels en J . van Vervellen aldaar 
voor f 4140 zonder balcon, voor f 4.'30 me: balcon. 

Heereiiveeu. Het louwen eener nieuwe boereubuizinge te Doniaga, 
voor den heer J . v. d. Werf te lleeren een. Laagsle VI. A. Sonsma 
ie Hemelum voor f 7260, gegurd. 

Hengelo. Het bouwen van een woonhuis voor den beer L. 
Voort. Laagste Ü J . Scholten en Zoon te Delden voor f4590, geg. 

Hengelo. Het bouwen van een woonhuis voor der heer .1. 
Hemmes aldaar. Laagste H. Ensink Jr. aldaar voor f 4584. 

Iloogezimd. Het afbreken eener oude en bouwen eener nieuwe 
burgerbehuizicg. Laagsle J . Priet le Beert voor f 3364. 

Hooiu. Het afbreken van % perc. aan deu Nieuwendain en het 
opbouwen van 2 kaaspakbuizen. Gegund aan T. van '1'elleroodc 
voor I 8880. 

Middelburg. Het onderhoud vac en het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan de gebouwen der rijkskweekschool voor 
onderwijzers te Middelburg, van den dag der goedkeuring van de 
aanbesteding tot en mei 31 Dec. i 897. Laagste C. A. Goelhals 
aldaar voor f 3058.50. 

Ridderkerk. Het bouwen van eeu burgerwoouhuia en 2 arbei
derswoningen, te slichten op een dijkerf in de nabijheid vau het 
stooinbootecveer Slikkerveer. Laagste Gebr. Groeneveld te Krimpen 
voor f 8950, gunning aaLgehouden. 

Rotterdum. Het bouwen van twee woonhuizen met daaronder 
gelegen pakhuis aan de Westerkade. Laagste W. van Leeuwen J r . 
aldaar voor f 30.500, gegund. 

Tubbergeu. Het afbreken der bestaar.de Kerk en het bouwen 
eener nieuwe kerk met sacristie. Laagste B. A. Hilbers te Groeolo 
voor f 48.500. 

Uitgeest. Het bouwen van een windmolen met woning. Laagste 
voor den molen D. Poland te Heer llupowaard voor f 6899, ge
gund, voor bet huis Gebr. Gorter te Wormerveer voo- f 1 39, geg. 

Weesp. Het bouwen van 8 woonhuizen. Laagste C. P. Plaat 
te Weesp voor f 9685, gegund. 

Westervoort. Het venouwen der O. L . School. Laagste G. 
Deere aldaar voor f 1487. 

APVERTENTIEN. 
DDORNiKSCHE EN LUIKSCHE KALK 

TH AS* 
P o r t l a n d - C e m e n t , 

Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Oeksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

II. U U i T V 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

e» LEKKERKERK. 

J c VAN DER ËNDT& ZOONS 
ST00MB3EKDRUKKERIJ, 

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. 

inzonderheid aanbevolen voor het 
drukken van 

B K S I E K K K I V . 

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. 

LAGE PRIJZEN. (73, 

8. BKUIGO.il, Arnhem, 

en LOODSEN , < < J 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN (90) 

KRANEN 

LIEREN, 

^ Draagbaar Spoor, 
T. G. TISSOT JV 

tMSTERDAM, Staffel IV.K 

K O T T K K D A M , A MtSTKICDA ,Y1, 
Nieuwe Haven 118 ? ilderdijkka.de lOi) 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
ORB 

JOSSON-CEMENT 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: Ie soort AND. TRAS, 
(88 ) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN 
Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is ffeheel «te r e e d 

v o o r het g e b r u i k e n 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' 
(70) R i j s w i j k / . . I I . 

MASSHEIMKB 

Portland-Cement-Fabriek 
F A I ! 1 ' I | , ; K 

IN 

Opgericht \v 

1861. Ntv^NKHVSü 

FABRIEK 
WEI», 

b/Mniuz. 

Opgericht 

M i 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 4 5 0 . 0 0 0 

vaten. 
HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 

voorde Z u i d e l i j k e P r o v i n c i ë n : 

Wed, A. Terkuhle & van Swijndregt 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d b l i j k e P r o v i n c i ë n : 

DE BEER & LEHREN, 
.4 M S T I'. R I) A M, (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

D E G R O E V E N 
V A N 

KONNED G R O F S M E D E R I J , 
L E 1 I > K > . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHKKPSBOUWWKRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bajr^er-en 
Spoorwepmateriaal. 

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 vuil L l o y d ' s 

en B n r e a n V e r i t n » . 

UM>Lk&K00.\. 
Spiegel-en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
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 R O E I en M K L K -

I. ME IJ RIJS 
te Aiidernnch a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op streiiffate keur, verder: 

D R I J F - of Z W E M S T E E N ; L A . 

V ' A U R O T S T E E N , beste en goedkoop
ste S 1 Ë R S T E E N voor Tuiuen,Terrassen 
Titinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Alle soorten van 

ZAGEN 
OB 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
•lechts in de fijnste qualtteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.B.DoMINICUS&SóHNE 
te Remscheld-Vleringhausen (Rhelnl.) 

G e v e M i f f d i n I N 2 * . (65 

Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
W f tlke wij U gratis en franco toezenden. 

Geluidweiende tusscbenvloeren, ondervloeren 
voor boutceuientdsiken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

Vraagt! 
S T A L E N 

met 

Prijsopgaven 
van 

Randen. 
40 procent minder dan de 

gewone prijs. 
NIEUWSTE PATRONEN. 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

G B B O O K N G L A S en D A K P A N N K I . . 

L e n z e n - en P a t r ij s po o r t g I azen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

~ËX S E L SIO R P L ATEN, 
GEBR. M DER .UGH, 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 toezen

ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonstel l ing Amsterdam 1895 
(92) GOUDES MEDAILLE. 

| T E E K E N A A R 
gevraagd. 

Een b e k w a a m I H H W h l M l H . 

T E E K E N A A R , goed bekend met déta i l -

leeren, kar. d a d e 1 jj k geplaatst worden. 

Zich te vervoegen in persoon of met 

franco brieven, met opgave van vroege-

ren werkkring enz., by K A R E L M U L L E R , 

Architect, Heerengracht 121, A M S T E R D A M . 

BIJ 

H. SPEIJER, 
Nieuwe Molstraat n°, 74-87 en 91, 

D E 1 T T3LJ±.JLGT. 
Groot voordeel. 

S T E E N E N . 
Billijk T E KOOP om op te ruimen 

100 harde, oude Pel steenen, 
zwaar 2000 a 2500 K i l . , middellijn 

M. 1.50 a M. 1.60, zeer geschikt voor 

zeeweringen etc. Gunstig gelegen voor 

verzending per water. 

Te zien en te bevragen aan de fabriek 

. D E UNIE" te Wormerveer. 

http://bestaar.de
http://BKUIGO.il
http://ilderdijkka.de
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Carbolineum „KRIMPEN'' 

der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-
dncten Krimpen a/d. JJssel, 

onovertroffen wevens aijii Merk 
b e « l e r f w e r e n d e <• in;e11-.<• 11;11>|><• 11. 

Hrofiiagenien ven- Nederland eh Koloniën 

G. M BOKS & Co . 
Keizersgracht 132 Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

AEUJIITKWIIN 
en LIJSTEN, 

volgens b e s t a a n d o f op te g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
lagerij en Schaverij van 

It. W. KOGtiENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 
aanvraag gratis. (80) 

HOLLANDSCH LOODWIT 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendain. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
Q i t m n n t e n d fabrikaat en h i I ] ük(> p r i j s . (76) 

Aanbesteding. 
c 

Op Di i iMtlaK 3 I h u i r i 1896, des 
namiddags ten 2 ure, zal in één der 
lokalen van bet "Weeshuis der Ned. Hei 
Gem. te SCHAGEN worden aanbesteed: 

Het bouwen van eene 
nieuwe KEltK met au-
n c x e i i ou de Markt te 
Schagen. 

De inschrijving is alleen opengesteld 
voor Protestantsche aannemers, iiesti , 
en teekeningen liggen ter inzage by 
J . W I N K E L , Boekhandelaar te Schagen. 

Aanwijzing Dinsdag S Maart, des 
morgens ten 9 ure Inlichtingen op eiken 
werkdag van l —ij ure, bij J . A. I 
V A N D E K STEUR, Bouwk. Ingenieur 
te Haarlem. 

Aanbesteding. 
O 

Op Dinsdag 3 Maart 1896, des 
namiddags ten 3 ' , ure, zal op hel 
Raadhuis der Gemeente te SCHAGEN 
worden aanbesteed: 

Het bouwen vim een 
TOKEN op de Markt te 
Schagen. 

Bestek en teekeningen liggen ter in
zage op het Raadhuis en zijn ad ƒ 3.— 
pei' stel te verkrijgen by J . W I N K E L , 
Boekhandelaar te Schagen. 

Aanwijzing Dinsdag 8 Maart, des 
morgens !) ure. Inlichtingen op eiken 
werkdag van 1 — 2 ure, bij J . A. G, 
V A N D E R S T E U R , Bouwk. Ing. te 
Haarlem. 

J A N H A M E R óc C o . , 
Heerengracht 583, by de Otrechtschestraat, 

A M S S T E 1*1 K-V ML. 

Engelsche Stalinrichtingen. 

UeNineed ijzeren 

SPIL- en STEEKTRAPPEN 
Amer, Inschuifbare Hekken. 

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 . 

Adverten.iën ia dit blad kotten Tin 1—5 regel. 
gO centi, iedere regel meer 10 cent*. Groote letter, naar 
plaatsruimte. Driemaal plaat.ing wordt «leekt» tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-DAGS. 

Uitgevers i 

J, VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l e a i l v e r i e i i i i e n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden K r . n i s geplaatst 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 . 

D E I N D U S T R I E D E R B O U W M A T E R I A L E N 
IN N E D E R L A N D S C H I N D I Ë . 

(Vervolg.J 

Na hetgeen iu het vorige No. omtrent de behandeling 
der steenklei vermeld is, valt er op het punt van het hand
vormen der steenen zeer weinig te zeggen. 

E r , schijnt in Indië geen vaste regel te bestaan op het 
punt van het formaat. Althans ik heb een aantal vorniramen 
opgemeten (afkomstig van de Amsterdamsche tentoonstelling 
van 1883) en daaronder zjju er om zoo te zeggen geen 
twee gelijk. W i l men aan mogelijk op te richten fabrieken 
een meer uitgestrekt veld van debiet verschaffen, dan zal 
het van groot belang zyn, dat men van deu aanvang af 
zorge voor een vast, zich zelf altyd gely'kblyvend formaat 
Het ligt voor de hand, dat men daarvoor het in Nederland 
meest gebruikelijke Waulforiuaat zal moeten kiezen, al was 
liet alleen om by meer sierlyke werken, met Nederlandsehen 
siersteen als voorwerkers, gelyk op in het verband te 
kunnen werken. 

De grootte van de vormen zal voor elke kleisoort, na 
vooraf te nemen kritupproeven, afzonderlijk moeten wordeu 
vastgesteld. Daar het een onbegonnen werk scliynt, den 
inlander te dwingen eene betere wijze van handvormen te 
volgen, zal het geraden zyn dat men zich toeruste met 
vormmachines vau gepaste constructie, 't zy voor haiulbedryf 
ot machinekracht. Wy' zullen daarom in dit opstel aan deze 
machines meer bepaald onze aandacht wijden. 

De werktuigen voor het vormen van metselsteen eu zoo 
ook die voor dakpannen, buizen, euz, behooren tegenwoordig 
iu talloozo verscheidenheid tut de. courante handelsartikelen, 
.dei de inrichting ervan staat de aard van het product in 
mniddellyk verbaud. Doch, hoe verschillend ook in con

structie, afmetingen, krachtsverbrnik en productie, laten zy, 
zich gevoegely'k in drie hoofdgroepen indeelen. 

Eerste groep. Hiertoe zy'n te rekenen die steenvorm-
mackines, welke h e t u i t de h a n d v o r m e n d e r 
• t e e n e n n a b o o t s e n , in dien zin, dat zij de klei als 
>>et ware in den vorm knijp' n. De steenen, die ermede 
worden verkregen, vertoonen weinig verschil met bezande 
landvormsteenen; zy zyn echter schooner en regelmatiger 

van vorm, alsook vaster dan de andere, doordien machiuaal 
staven klei kan worden verwerkt dan uit de hand. 

Zulk een vormmachine is in haar aller eenvoudigste 
gedaante met uiterst geringe hulpmiddelen samen te stellen, 
zoodat men haar door eiken smid en timmerman kan doen 
uitvoeien. Door de welwillendheid van een bevriend steen-
fabrikant, den heer JOZEF VAN DE Loo te Dieren, verkreeg 
ik er eene opmeting van, die ik voor ons onderhanden 

werk in teekening heb gebracht. Door een paar hetbooin-
bewegingeu worden telkens twee steenen geperst; en een 
man, geholpen door eenige jongens, kan er tot 12000 
steenen per dag mede vormen. Genoemde fabrikant heeft 
er geruimen tijd achtereen protielsteenen mede gemaakt; 
wel eeu bewijs voor de goede werking. Met een geringe 
wijziging kan men deu toestel ook gebruiken tot het 
vormen van één steen by elke persing. 

Naar hetzelfde beginsel worden ook grootere vormmachines 
voor diereu- en stoomkracht gebouwd. In Nederland zyn op 
vele Waalsi eenfabrieken nog werktuigen in gebruik, waarbij 
eeu door een paard gedreven kleimolen met kegelvot-tuigen 
bodem en gladde spil Duet eeu enkelen arm) de klei naai
den vormbak aanvoert, die zes steenen groot is en telkens 
door haudkracht gevuld wordt, ongeveer iu den trant als 
bij de hiervoren bedoelde machine. Het meest doelmatig is 
het, lat men liet paard op een zolder laat rondloopen, die 
langs een hellende brug wordt bereikt, terwyl daaronder 
de vormei' zyn werk verricht. Deze machines werken echter 
zeer zwaar, zoodat, zy met Indische werklieden slecht te 
gebruiken zyn. Ook heeft, als de kleimolen niet enkel tot 
aanvoer, maar ook tot menging der klei moet dienen, één 
paard er te zwaar werk mede. 

Stoom vormmachines, met kleimenginoleus, enkel en dubbel 
werkend, naar gelyk beginsel alsvoreu, worden in 
Nederland o.a. door Louis S M U L Ü E K S & Co. te Utrecht en 
J O H S . A B K H S O N te Olst gebouwd. 

Het is by deze machines van belang, dat zy geregeld 
met klei gevuld worden gehouden, opdat de druk van het 
eigengewicht der klei voortdurend gelyk blijve en de aan
voer naar de vormen regelmatig plaats hebbe. De persing 
moet sterk genoeg zyn om de vormen goed te vullen, doch 
uiet zoo sterk, dat de klei door het vormzaud heen tegen 
de wanden van den vorm wordt geperst, wat het behoorlijk 
lossen zou beletten. Hoe stijver, d. w. z. hoe minder nat, 
men de klei kan verwerken, hoe beter, mits de vormen 
maar goed vol komen. 

De steenen worden iu de vormen op karretjes naar de 
droogplaatsen gereden. Om den vorm te ledigen, zet men 
hem op zyn kant en laat hem omvallen, doch houdt hem 
daarby behoorlijk in de hand om te beletten, dat hij 
vooruit schuive. 

De vormen voor deze machines gelyken grootendeels op 
de gewone handvormen, met dit verschil, dat zy van een 
bodem voorzien zyn ; voor het lossen zyn de bodemplaukjes 
iets smaller genomen dan de opening van den vorm, zoo
dat er reten langs open blijven, waardoor de lucht onder 
den gevormden steen kan toetreden. Zy moeten goed schoon 
gehouden worden. Dit geschiedt het best door ze met den 
bodem naar boven in een bak met water te dompelen en 
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dan goed heen en weer te schudden; de bodem moet echter 
van boven niet nat worden. Opdat het water goed uit den 
vorm loope, daar zich anders in de hoeken te veel zand 
vast zet, legt men de vormen 't onderst boven op een 
ladder en schuift daarover den eene met den andere naar 
den jongen, die ze moet bezanden. Deze heeft een grooten 
bak met zand voor zich. schept daar met den vorm eene 
hoeveelheid uit, schudt hem goed heen en weer, houdt hem 
dan 't onderst boven en verwydert het overtollige zand 
eruit door er zacht mee op den rand van den bak te kloppen. 

Tweede groep. S t r e n gp er s m ach i n es. Deze machines 
persen de vormklei tot een doorloopende horizontale streng 
uit een mondstuk, waarvan de grootte overeenkomt met 
een der doorsneden van den steen. De kleistreng wordt 
door een reeks van draaiende rollen opgevangen en onder
steund en men snijdt er, met behulp van een om een as of 
in horizontale richting beweegbaren toestel, telkens een of 
meer steenen af By gewonen metselsteen komen de snyd-
vlakken meestal overeen met de platte kanten van den 
steen. De langs dezen weg gevormde steenen zijn herkenbaar 
aan de eigenaardige ruwheid der beide snijdvlakken 'waar
aan de mortel zeer sterk hecht) en doordien van de vier 
overige zyden van den steen drie glad zyn en de vierde, de 
onderkant der kleistreng, stroef en ruw is; op de gladde 
kanten is bovendien dikwyls eenigszins de richting waar 
te nemen, waarin de streng zich heeft voortbewogen. 

De strengpersen worden, naargelang van den graad van 
styfheid, waarin de klei verwerkt wordt, krachtiger of 
minder zwaar geboiiwd en, behalve van kleimolens, soms 
ook nog van een stel walsrollen voorzien, die de klei als 
het ware uiteen wrijven. 

Met de strengpersmachine kunnen door het opzetten van 
verschillende mondstukken met het grootste gemak steenen 
van allerlei gedaanten en afmetingen worden gevormd. Is 
het mondstuk in het midden van een of meer kernen voor
zien, met naar binn-n gebogen armen aan de wanden 
ervan bevestigd, dan worden steenen met gaten erin, holle 
steenen verkregen. 

Derde groep. S t e m p e l p e r s e n . Hiermede worden de 
steenen onder hoogen druk elk afzonderlijk* door middel van 
een op- en neergaanden stempel in den met een beweeg
baren bodem voorzienen vorm geperst, en door het naar 
boven drukken van den bodem daaruit gelicht. De aldus 
vervaardigde steenen zyn te herkennen aan hun buitenge
wone kantigheid en zuiverheid en aan de indiepingen, 
namen, fabrieksmerken die er meestal op den platten kant 
zyn ingesteiupeld. Zulke indiepingen bevorderen misschien 
eenigszins de vaste ligging van den steen in de metsel
specie. Zy komen daardoor althans voor het oog tegemoet 
aan een grief, die velen nog altyd tegen gladden machinalt-n 
metselsteen koesteren, dat deze nameiyk door te groote 
vlakheid en gladheid minder hecht metselwerk zou geven. 
Uit mjjne vroeger verrichte aanhechtingsproeven blykt in
tusschen genoegzaam, dat deze opvatting onjuist is eu tevens 
dat sterke indiepingen in den steen de aanhechting van 
den mortel niet bevorderen, vermoedelyk doordien er in de 
indiepingen lichtelijk luchtbellen gevormd worden, tusschen 
mortel- en steenoppervlak. 

Sommige stempelpersmachines hebben een draaiende tafel, 
waarin vier of meer paren vormopeningen, die door periodieke 
beweging beurtelings onder de stempels gevoerd worden. 
By andere zyn de stempels elk met zyn eigen vorm op 
een ry naast elkander geplaatst. 

Napersen. Tot de laatste groep van vormwerktuigen 
behooren ook de napersen, met behulp waarvan aan reeds 
't zy uit de hand, 't zy met de strengpersmachine gevormde 
steenen een kantiger gedaante en hoogere vastheid wordt 
medegedeeld. 

Met de stempelpersmachines en de napersen kan een zoo 
aanzienlyke drnk op den steen worden uitgeoefend en dien
overeenkomstig een zoo aanzienlyke dichtheid en vastheid 
worden bereikt, als met geen andere vormwerktuigen het 
geval is; en zulks vooral wanneer de klei, in plaats van in 
deegachtigcn toestand, in dien van een vochtig poeder wordt 
verwerkt. Langs dezen weg worden b.v. de om zoo te zeggen 
glasharde trottoir- en vloertegels verkregen, welke tegen
woordig iu den handel zyn. 

Welke soort van vormmachine in een gegeven geval de 
beste zal zyn hangt geheel en al af van de geaardheid 
der klei, die verwerkt moet wor len. De overgang van hand
tot machinaal bedryf heeft aan velen grievende en kostbare 
teleurstellingen berokkend, doch naar mate de constructeurs, 
geholpen door ontwikkelde steenfabrikanten, meer ervaring 
opdeden, werd de kans op welslagen in elk bijzonder geval 
grooter, kwamen zy meer en meer alle zwarigheden te 
boven. Doch geen solied fabrikant zal de levering eener 
vormmachine onder garantie aanvaarden, zonder vooraf in 
de gelegenheid te zijn geweest om met de klei, waarvoor zy' 
bestemd is, van naby kennis te maken door in voor
handen machines er steenen van te vormen 

Voor Indië, waar de steenfabrikatie om zoo te zeggen 
geheel op nieuw te grondvesten is, is machinaal bedryf de 
aangewezen weg. Door rekening te houden wet de door 
anderen opgedane ervaring, zal men zich voor alle teleur
stellingen kunnen vrywaren. Doch daartoe zal het jioodig 
zyn, dat men zich in onmiddellijke betrekking stelle met 
ter goeder naam bekend staande machinebouwers aan 
deze zyde van den Oc aan, zonder af te gaan op tusschen-
personen in Indië, die bezwaarlijk naar behooren op de hoogte 
kunnen zyn. Overzending van klei by 1 II*. van elke te 
verwerken soort is niet te verrayden. 

Ilrogen der steenen. De steenen moeten, alvoreus in den 
oven te worden gebracht, tenminste zoogenaamd winddroog 
zyn. Is dit niet het geval, dan scheuren zij bij verhitting 
uit elkander. Het drogen geschiedt in Nederland gewoonlijk 
in de open lucht. De steenen komen daartoe eerst op hun 
plat te liggen op de zoogenaamde plaatsen, d. z. tonrond 
afgewerkte velden, die met zand bestrooid moeten zyn, 
opdat de steenen vrij kunnen krimpen. Ook de steenen zelf 
worden voor zoover noodig met zand of met een mengsel van 
zand en kleipoeder (in Friesland moude genoemd) bestrooid, om 

. ze tegen te sterk uitdrogen en het daarmede gepaard gaand 
scheuren (springen) te beschermen. Zy blyven zoo liggen, totdat 
zij voldoende vastheid hebben om opgenomen te kunnen worden; 
dan zet men ze eerst op kant om ook het ondervlak te laten 
drogen en vervolgens in hagen -10 tot 15 ryen hoog te 
worden opgesteld. Zoo laat men ze liefst zoo lang mogelyk 
staan, want het is van het grootste belang, dat de steenen 
zoo droog mogelyk in den oven komen. De hagen worden 
door matten tegen regen en zonnestralen beschut of, nog 
beter, men heeft „ h a a g h u i z e n " , daken van pannen of ander 
materiaal op stylen, waaronder de hagen worden opgezet. 

In Indië „duurt het drogen zeer lang en is duur, omdat 
de gevormde steen niet in de felle zon raag blyven, maar 
onder afdaken moet drogen" zoo schreef men mij onlangs. Nu, in 
het werksaizoen der steenfabrieken ten onzent, braadt de zon 
ook op de „plaatsen". Zou het daarom — mits de hier-
voren beschreven maatregelen in acht worden genomen — 
zoo onraogelyk zyn, daarginds op gelyke wyze te werk te 
gaan? Doch men kan dit ook geheel verrayden. Immers 
reeds met strengpersmachines kan men de klei, mits deze 
er zich toe leent, in zoo sty ven toestand verwerken, dat 
zy onmiddellyk in „ h a g e n " kunnen worden opgezet. Noch 
met handvormen, noch met de eerst beschreven groep van 
machines is dit mogelyk. Men zorgo in dit geval de haag
huizen niet te dicht opeen te bonwen, opdat er flinke 

lu htspeling tusschen kunne plaats hebben. 
Met stempelpersmachines kan men nog veel verder gaan. 

n i daarin vochtig kleipoeder in plaats van deeg te ver-
werkeq is het mogelyk zoo droge steenen te verkrygen, 
jat zy zonder voorafgaand drogen in den oven kunnen 
gebracht worden. Ik zag dit iu de l'ortland-cementfabriek 
te Heidelberg, die met Hoffmann's ovens werkt; of het met 
andere ovens ook practisch uitvoerbaar is weet ik niet; 
iU heb het wel hooreu zeggen, maar ook uitdrukkelyk 
tegenspreken. Doch vooreerst acht ik het om later te ver 
melden redenen niet raadzaam in Indie Hoffmann's ovens 
te bouwen en ten tweede betwyfel ik of een tichelwerk 
met voordeel in te richten is in den trant der cement
fabriek te Heidelberg. 

Het was oorspronkelyk myn plan hier met een paar 
algemeene opmerkingen over het bakken te eindigen; daarom 
stond onder het stuk in het vorig No. „s lo t volgt". Doch 
er is my iets ingevallen, wat my noopt in het volgend No. 
het onderwerp voort te zetten. Ik zal daarin geven wat 
ik te weten heb kunnen komen omtrent veldovens en ver
zoek diegenen onder de lezers, die door den aard van hun 
bedryf daarvan bijzonder op de hoogte zyn, vriendelyk my 
verder op de hoogte te stellen. Zy zullen hiermede niet 
alleen my, maar wellicht menigen landgenoot aan gene 
zyde van het water een grooten dienst bewyzen. (*) 

(Wordt vervolgd.) 

(*) Gereed om dit stuk ter perse le zenden, ontving ik onder-
staand schrijven van Jeu heer VAN DE LOO. 'k vertrouw dat bij 
het goed zul keuren, dat ik bet in zija geheel laat afdrukken. 

D I E R E N , 24 Februari 1896. 

Geachte Heer V A N D E R K L O E S ! 

Met veel belangstelling heb ik den brief van den heer 
gelezen. Jammer, dat Indië te ver uit de buurt is, om een 
kijkje te gaan nemen. Het is zoo moeielyk van hier uit, 
zonder voldoende kennis van klei enz. te zeggen, hoe men 
daar werken moet. 

Ik heb eenmaal een fabriek bezocht, waar de steen direct 
uit de machine in den oven ging. Het fabrikaat was, wat 
kleur betrof, zeer slecht, doch van kwaliteit vry goed Onze 
rivierklei is echter voor deze werkwyze, geloof ik, niet 
geschikt. Men moet daarvoor een leem hebben, die byzonder 
taai is en door de verwerking in de machine styt wordt. 
Wat men in het algemeen onder droog persen verstaat, is 
voor „Mas8enproduetion" veel te duur. Met onze gewone 
steenmachine (systeem Louis S M U L D E R S & Co.) moet men, 
dunkt my, als de klei niet te vet is, ook in Indië toch 
goede steenen kunneu maken. Hier in ons land kan de zon 
ook aardig branden en toch hindert dat niet, doch een schrale 
wind uit het oosten doet meer kwaad. Wordt echter by het 
vormen een fout gemaakt, dan is de steen niet bestand 
tegen de snelle krimping. Zoo'n fout kan van velerlei aard zyn: 

le. Verwerken van versch gegraven klei. 
2e. Het kleibed kan niet lang genoeg in de rot gestaan 

"ebben, zoodat droge kleistukken in de pas gevormde 
steenen zitten. 

3e. Kan het zyn, dat de steenen niet goed uit de vormen 
'ossen. Wanneer de steen by het neerslaan niet gemakkelijk 
uit den vorm valt en iu den een of anderen hoek achter 
blyft, dan wordt de steen uit zyn verband gerukt. Dat slecht 
lossen kan verschillende oorzaken hebben. De klei kan te 
• at zyn, zoodat dezelve door het zand perst en dus aan de 
vormen kleeft. Ook is het mogelyk dat de vorm niet goed 
1'ast onder den rooster. De vorm moet zoo onder deu rooster 
staan, dat de klei, die door den rooster geperst wordt, 
'ergens langs de zykanten der vormen strykt, zoodat daar 
bet zand afstroopt. Men moet ook zorgen, dat in de plaatsen, 

waar de steeuen worden neergeslagen, zand of stof ligt, 
opdat de steenen by het drogen (krimpen) gemakkelyk 
schuiven kunnen. Ook is het zeer goed, de pasgevormde 
steenen in de plaatsen met zand of stof te bestrooien. 

Ronddraaien van de klei in deu ketel is gemakkelyk te 
voorkomen, door aan den binnenkant van den ketel eenige 
messen aan te brengen. De messen worden zoo geplaatst, 
dat de klei tegen den platten kant drukt eu daardoor in 
zyn draaiende beweging gestuit wordt. 

Indien voor dit alles goed gezorgd is, geloot ik, dat de 
steenen niet meer zullen springen. Mocht echter blijken, dat, 
de zon te sterk is en het fabrikaat toch stuk gaat, dan 
blijft, niet anders over dan te drogen onder loodsen. Ik zou 
dan aanraden om strengmachines te nemen en de steenen, 
om ze vlugger te kunnen drogen, te maken met gaten 
over dwars. Ze worden met twee stuks tegelyk afgesneden 
en ook op de drooglatten geplaatst. Zulke droogloodsen 
kosten / 1 0 — per strekkenden M. en voor een productie 
van 20000 steenen (Waalvorinl per dag zyn ongeveer 250 M . 
loodsen noodig. 

In zend u hierbij een teekening der droogloodsen, zooals 
ik ze heb. Indien men in Indië geen stokers heelt, die met 
de behandeling van een riugoven goed op de hoogte zyn, 
dan raad ik het bouwen van zoo'n oven sterk af Boven
dien is de aanleg vi or dit geval nog al kostbaar. My 
dunkt, dat de ovens, zooals ik ze heb, het beste zyn, vooral 
ook, als men met hout wil stoken. Wanneer het niet aan
komt op mooie kleur, kan men al de steenen, behalve na
tuurlijk aan de monden, los zetten (schranken . Alen stookt 
dan veel vlugger (in 3 tot 4 weken) en ook met minder 
brandstof. Men moet dan echter de warmte iu de monden 
honger houden, omdat elke afkoeling in de monden den 
geheelen oven kouder maakt. Het vuur zit niet zoo vast 
als in een oven, die vastgezet wordt. Men stookt bij 
het bakkm ora het uur op de roosters en 3 tot 4 maal 
daags naar het midden Ook mag by liet krimpen (zakken) 
de aanvoer van zuurstof door de roosters niet groot zyn 
(de aschgaten wat dicht zetten) want, komt er te veel koude 
lucht door de roosters, dan wordt de hitte niet sterk genoeg 
om goed te kunnen bakken. 

Misschien kunnen deze kleine wenken voor den heer . . . . 
van eenig nut zyn. 
' Met alle achting, na vriendschappelyke groete, 

t. a v. 

J O S E P H V A N D E L O U . 

O O R R E S P O N D E N T I E . 

Instorten van een gevel in ilen llniig. 
Geachte Heer Redacteur! 

Nu de dagbladen geheele kolommen vullen over het 

instorten van een pas gemetselden muur te 's-Hage, waarby 

een werkman het leven verloor en daarbij speculatiebouwers, 

bouwpolitie, ja zelfs steenfabrikanten, enz., als de stichters 

van dit onheil brandmerken, las ik nog eens met belang

stelling na, wat door U in de voordracht over „ R a t i o n e e l 

bouwen" gehouden in A. & A. te Amsterdam 15 Febr. 1893 

en opgenomen in het weekblad van 25 Maart ls'.i:> 

verhandeld wordt over: Materialen voor fundamenten. 

Het blykt daaruit dat het draagvermogen van baksteen, 

zelfs bij de geringere soorten, meer dan voldoende is voor 

de diensten, die er in het werk van worden gevergd; zoo 

zelfs dat b.v. van IJsel-bovensteeu een schoorsteen zou 

kunnen worden gebouwd van 550 M. hoogte, zonder dat 
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er vrees beboerde te bestaan voor verbrijzeling in. de 

onderste lagen-door eigen zwaarte. 

Algemeen wordt beweerd, dat de muur is ingestort, 

omdat te slappe steen in de fundeering is verwerkt (liet 

advies van de architecten door de gemeente aangewezen 

om de oorzaak op te sporen, zal, hopen we, wel het juiste 

licht hiero.er verschaffen) en omdat men nu bang begint 

te worden voor eene herhaling van dergelijke feiten, wordt 

de kwaliteit der metselsteenen aan eene zeer strenge con

trole onderworpen. 

Mij is bekend, dat een bouwer, die een fundeering ge

metseld had van bleeke Limburgsche veldsteenen, deze, op 

order van de bouwpolitie geheel heeft moeten uitbreken en 

vervangen door steen vau betere kwaliteit; en op grond 

daarvan zyn dergelijke steenen, ook de betere soorten, on

voorwaardelijk voor fundeeringen of binnenmuren te 's-Hage 

afgekeurd geworden. 

Hoewel ik het toejuich, dat slechte materialen zooveel 

mogelijk geweerd worden, komt het mij toch onverklaarbaar 

voor, dat er op deze steenen zooveel aanmerking gemaakt 

wordt, terwijl in Limburg en een gedeelte van Noord-

Brabant de /.waarste fundeeringen en muren, zooals aan 

kerken, kloosters, scholen, enz. van deze steer.en gemetseld 

worden, daar in die streken bijna niets anders wordt ver

vaardigd en toch blijven de gebouwen in zeer goeden staat. 

(Sedert eenige jaren wordt uitstekende steen gefabriceerd 

aan de riugovens, doch die hebben hun debiet voor het 

grootste gedeelte in Holland.) 

Ter beoordeeling zend ik II eenige monsters veldsteenen, 

bleek, bastaard en gebrand, de in handel voorkomende 

soorten. 

Het zal mij zeer aangenaam zijn van U te vernemen of 

deze steenen met recht worden uitgesloten voor het gebruik 

aan de fundeeringen en muren, of dat ook hier weder 

afgekeurd wordt wat feitelijk geen bezwaar oplevert, terwijl 

op andere zaken (te vetten mortel b.v.) geen acht wordt 

geslageu. 
Hoogachtend, Uw dw. dr., 

Het is eene volstrekte onmogelijkheid dat een gevel kan 

instorten, doordien het fundament gemetseld is uit ongaar 

gebranden baksteen. De steen kan zelfs zoo ongaar zijn, 

dat hij na verloop van tyd in den grond verweert, zoodat 

men het uitstekende gedeelte met de spade kan afsteken, 

en nog blijft de muur in stand. Men zou zeggen, dat kan 

een kind begrijpen! Immers men bouwt op tal van plaatsen, 

o. a. te Delft, bijna alle huizen op een bodem van 

natuurklei (ongebakken); hoe zon die het kunnen uithouden, 

als haltgare baksteen, die toch op zijn minst wel 50 K G . 

p. cM. kan dragen zonder te verbrijzelen, zich zou begeven ? 

50 K G . , weet men wat dit zeggen wil ? Wel nu men neme 

de proef op de som en rekene eens het gewicht van een 

ééns teens gevel uit: drie verdiepingen, zeg 15 M. hoog, 

(echten revolutie bouw) tegen 1650 K G . gewicht per M*., 

15 x 0.01 x 0.01 x 1650 = 2.475 dus nog geen 

2 1 / , K G . per c M 4 . Verhoog nu dat cijfer zooveel als ge 

wilt, voor balklagen, vloeren en bekapping, ge zult nooit 

aan 5 K G . kunnen komen, dat is * / I 0 van 50 en 50 is zelf 
nog zeer laag genomen! 

Wat daar in den Haag eigenlijk gebeurde, is mij tot 

dusver niet ter oore gekomen. Ik hooide zoo iets van ver

werken van krammen steen, maar dat is evenzeer onzin. 

Dat de Haagsche bouwpolitie tot dwaasheden in staat 

is, acht ik geenszins onmogelijk, doch zoolang mij niet uit 

goede bron de noodige inlichtingen zijn verstrekt, mag ik 

dit ook niet zoo voetstoots aannemen. Elk, die deze ver

strekken kan — en ik acht het in het openbaar belang 

hoogst wenschelijk dat die geschiede — vindt de kolommen 

van dit blad ter zijner beschikking. v. D. K . 

I . I 111 -i< U - -< 11..1. i -1 e (• II. 11 . 

Met mijne vraag naar de zwaarte van muurwerk voor 
fabrieksschoorsteenen, had ik op 't oog het gebruik van 
vormsteeneu en niet van gewonen metselsteen (Rijn- of Waal-
vorm), daar tegenwoordig de meeste schoorsteenen uit 
radiale steenen worden opgebouwd. 

Deze steenen, glad of gezand, met of zonder gaten, 
worden gewoonlijk slechts in vijf afmetingen vervaardigd, 
n.1. lengte: 15, 20, 25, 30 en 35 cM., breedte buitenzijde 
15 a 16 cM. en dikte 7 a 10 cM., zoodat dus hier wel 
degelijk versnijdingen van 5 cM. voorkomen. 

Sommige schooi steenbouwers nemen de afstanden voor 
de versnijding nog wel meer dan om de 5 M., docli ik 
zou gaarne weten of dau de uiterste grens voor soliditeit 
niet haast bereikt is. v. n E . te St. 

De lieer v. D . M. zet mjj het mes op de keel, maar hoe 
hij mij ook in het nauw brengt, hij kan er niet meer uit
halen dan erin zit. 

Vooreerst ben ik een slecht berekenaar, maar dit daar
gelaten, geloof ik toch niet, dat het mogelijk is de afme
tingen van een fabrieksschoorsteen, op een cM. of wat na 
precies, zoo te bepalen, dat hy voor alle gevallen nog juist 
sterk genoeg is. 

Als ik my niet vergis, zyn de mannen der theorie by 
het berekenen van den vasten stand van bekleedingsmitren, 
schoorsteenen, enz., gewoon alleen het eigen gewicht van 
het metselwerk in. aanmerking te nemen, in dien zin dat 
nergens trekspauningen in het metselwerk worden toege
laten; m. a. w. zy verzuimen de aanhechting van mortel 
aan steen. 

Wie nu wel op die aanhechting rekent kan waarschijnlijk 
vrij wat lichter bouwen. Maar wie zal precies zeggen, hoe 
ver men daarmede gaan kan'? By rationeelen mortel kan 
de aanhechting tot meer dan 21jt K G . per cM. stijgen, 
doch ge weet, er wordt lang niet altijd rationeel gemetseld. 

Mij dunkt er zal er onder onze lezers licht één zyn, 
die uit een theoretisch oogpunt op dit gebied meer licht 
kan verspreiden dan ik. Wie dit doen wil zal voorzeker 
velen aan zich verplichten. v. D. K. 

AANBESTEDINGEN 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in dese rubriek opgenomen. 

MAANDAU 2 HAART. 
Amsterdam. 3 uur. De beer VV. Knuijt, in het café Czaar 

Peter, aan De Ruijterkade no. 53 alda&r: net bouwen vau eeu 
woonhuis aau de Korte Koningstraat no. 14 te Amsterdam. 

Dordrecht. In café Central van A. Das, aan het Scheffersplein : 
het bouwen van twee heerenwoouhuizeu aldaar. 

Leeuwarden. De architect A. Veldiug te Buitenpost, bij den 
HoogWelGeb. Heer Mr. C. L. Baron van Harimma thoe Slooteu, 
vau Swietenstraal te Leeuwarden : bet afbreken van de hoofdge
bouwen met stalling staande op de buitenplaats Tjessens te 

w - e H S bij Holwerd, het tot woning inrichten van het waschbuis 
« her "af breken en weder opbouwen «au ae schuur met bijscliuurlje 

ua.State aldaar. 
°'oid«-uoorB (Fr.) 18 uur. Het gemeentebestuur: het vergrooten 

. |, armhuis aldaar. 
gt. austeen (Zeel.) 3 uur. De heer E . B. Plasscbaert: het 

kon we ii eener roomboterfabriek te Absdale, gemeente St. Jausteen. 
DINSDAG 8 H A A R T . 

Ke nu (Pr.) 10 uur. De heer K. Gorter: het bouwen eener 
nieuw koelkamer met kaaspakbuis bij de stoomzuivelfabriek te 

° e Nii ' . iwerkerk (Zeel.) 2 uur. De heer D. P. N. Brouwer, in „de 
Wereld": het bouweu van eeu nieuw woonhuis en gevolgen, nabij 
j e gemeente Nieuwerkerk. 

Lemmer (Fr.) Het bestuur van den veenpolder van Echten, 
bij den Secretaris: de vernieuwing der sluis iu de Westelijke vaart. 

Wcstdorpe (Zeel.) 3.30 uur. De bouwkundige J . Soheele Dz. 
ï,•: Neuzen, in het estaminet „bet Anker" te Westdorpe, voor te 

den l>eer F. Dellaert aldaar : het bouweu vau eeu nieuw woonhuis 
on een vrij terrein. 

v WOENSDAG 4 HAART. 
Ambt'Almelo. 13 uur. Het gemeentebestuur, ten huize van 

deu kastelein Ten Briuke, calé Buitenlust : 1. het vergrooten der 
school aan den Wierdenschen weg, met twee lokalen, portaal, 
bergplaats enz.; 2. bet levereu van de benoouigde scboolmeubelen. 

Breda. 7 uur. De architect F . P. Bilsen, in het koffiehuis van 
C. Muas, aan de Haven, voor den heer J . S. Rubbeus aldaar.-
het verbouwen van het paud geteekend C 298/9, gelegen aan de 
Viscliniarktstraat aldaar. 

DONDERDAG 5 HAART. 
Ilenschop (Utr.) 3 uur. Het R. K. kerkbestuur, in bet koffiehuis 

de itoode Leeuw bij D. Lieverse : het bouwen eeuer pastorie. 
Boskoop (Z.H.) 12 uur. Het gemeentebestuur: perc. de 

herstellingswerken ea den wederopbouw van dea lorea ; pero. 2, 
bet bouwen van eeu brandspuitenhuis met bergplaats voor lan 
taaruen ; pers. 3, het bouweu van een arreslantengebouw. 

Hieukelen (Utr.) 4 uur. De bouwkuudige A. J . van Bentum 
te Jutfaas, iu bet koffiehuis newoond door A. Kok, nabij het 
station : het bouwen van eene hofstede met schuur en hooiberg 
en bet maken van eene brug over de wetering in het buurtschap 
deu Bosch, gemeente Vinkeveen nabij de gemeente Ter Aa, aanw. 
's morg. 10 uur. 

VRIJDAG 6 HAART. 
Berge(|k (N.Br.) 12 uur. De religieuzen Ursuüiineu : het bouwen 

«au een uieuwe vleugel met bijbeboorende werken, aaaw. 'sin. 9 uur. 
N-Wruveuhuge. 10 uur. De genie, op het bureel bij de Frede-

rikskazerue: het maken van afscheidingen voor afzonderlijke 
oplegging vau gedeponeerde goederen te 's-Gravenhage, onder 
bele-er der genie aldaar, begr. f 2000. 

lUtterdtiiu. 1 uur. Het gemeentebestuur: bet dempen van 
eene sloot nabij het Noordeinde. 

Kotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: 1. het maken van 
deu bovenbouw vau eene rustieke brug voor voetgangers over deu 
Proven ierssingel; 2. bet leveren vau hout voor een rustiek raster
werk nabij de Parkkade. 

l l t iMiAi. tt HAART. 
Alkemade (Z.H.) 10 uur. Hot gemeentebestuur: het verbouwen 

en vergrooten van bel openbaar schoolgebouw te Nieuwe Wetering. 
Amsterdam. 1.30 uur. De directie der Ho!l. IJz. Spoorweg-

Maatschappij, in het centraal personeustation: bestek no. 649, 
uitvoeren vau onderhoudswerken op de spoorwegen Eist—Ressen, 

mei—Dordrecht, Kesteren—Amersfoort en Nijmegen—Kleef, 
5 perc, begr. f IS.SOO; bestek no. 650, uitvoeren van 
iiioudswerken op de spoorwegen Apeldoorn—Almelo—Salzber-

in 4 perc, begr. f 20.300; bestek oo. 651, uitvoeren van 
•houdswerken op den Geldersch-Overijselscben Locaalspoorweg 
•eu Koniukl. Nederl. Locaalspoorweg, in 3 perc, begr. f 8800. 

ui * M i VI. 10 H A A R T , 
nersfoort. 3 uur. De arobitect Herm. Kroes, namens deu 
üd. Aobtb. Heer H. J. Krudop, iu het café de Arend: het 
ten van eene villa op het terrein Bergzicht aan den Arnhem, 
n straatweg aldaar, 

idhoveu. 11 uur. De St. Augustinus-stichting, gevestigd te 
ebt, i D het café van E. Stoot, Stationsplein aldaar: het bouwen 

»»n een kerk met kapellen, sacristiën, toren enz., in den tuin van 
hel klooster Mariënbage te Eindhoven, bisdom's Hertogenbosch. 

' i'ouiugeu. 2 uur. De maatschappij tot exploitatie van staats-
spoorwegen, aan het bureau van den sectie-ingenieur in de Oude 
h ; in-*t Jatstraat, bestek G : het verrichten van eenige onderhouds
taken aan gebouwen, kunstwerken enz. der lijneu Harlingeu— 
-'lenweschans en Groningen—Delfzijl, in 9 perc. 

bom 
sein-

K' 
Lire 

DONDERDAG I - MAART. 
Custricum (N.H.) 12 uur. Het bestuur van den polder Castricum, 

in bet koffiehuis de Rustende Jager: het maken en bouwen van 
een nieuwen watermolen op den bestaaudeo steenen onderbouw 
van deu afgebranden molen en een van steen gebouwd woonhuis 
voor den molenaar. 

VRIJDAG 13 HAART. 
Helder. De genie: het bouwen van eene barak voor besmet, 

lelijke ziekten bij de cadettenschool, begr. f 7900. 

ZATERDAG 11 HAART. 
Zntpheu. 2 uur. De sectie-ingenieur der maatschappij tot 

exploit, van staatsspoorwegen, aan zijn bureau : het onderhoudswerk 
gedurende 1896 op de lijneu Arnhem—Zwoüe, Zutpheu—Gronau 
en Zwolle—Almelo, in 13 perc. 

DINSDAG 24 HAART. 
Groningen. 2 uur. De maatsch. tot exploit, van staatsspoorwegen, 

aan het bureau van den sectie ingenieur, Oude Kijk-iu-'t Jatstraat : 
bestek H, hel uitvoeren van verfwerken o,) de lijuen üarl iugeu— 
Nieuwesoliana en Groningen—-Delfzijl, iu 5 perc. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amersfoort. Het bouwen van een hoofdingang met twee neven

gebouwen op de nieuwe algemeene begraafplaats aau deu Naarder-
straatweg. Laagste J . Diters aldaar voor f 8600; het leveren eu 
stellen van omstreeks 770 M. ijzeren rasters en hekwerken om 
het terreiu dier begraafplaats. Laagste H . Rodrigo te Utrecht 
voor f 2300, gunning in beraad gehouden. 

Amsterdam. Het maken vau eene loods voor projectielen iu 
het fort iu den Laarder- en West-Bijloierpolder en van eene 
wac'-iterswouing bij het kruitmagaziju in den Venserpolder. Laagste 
C. Lodder te Willemstad voor f 30.212. 

Amsterdam. Het uitvoeren van onderhoudswerken op de spoor
wegen Amsterdam—Winterswijk en Hilversum—Uttecht, iu 7 perc. 
Laagste voor: perc 1. J . G- *• d - Geest te Amersfoort «oor 
f 8350 ; perc 2, W. van der Kooij te Amersfoort voor f 5560 ; 
perc. 3.'dezelfde 'voor f 6119 ; perc. 4, F. W. Geurden te Apeldoorn 
voor f 2300; pero 5, dezelfde voor f 5100; perc 6 en 7, G. 
Wolfs te Winterswijk voor f 4694 ; bet uitvoeren van onderhouds
werken op het baanvak Amsterdam, in 2 perc. Laagste T. Wiegering 
en J . Terwindt te Nijmegen en Amsterdam voor f 33.577. 

Amsterdam. Het onder profiel brengen eu bestraten vau de 
Westermarkt, met andere straten. Laagste O. Ü. vau Doorn te 
Amsterdam voor f 21.300. 

Amsterdam. Het aanleggen »an wegbaneu «oor de Ceuluurbaan. 
Laagste A. Zonneveld te Haarlem voor f 7437. 

Amsterdam. Het maken van grondwerken, kunst- en overgangs
werken voor de verbindiogsbaau tusschen de Rotte eu deu spoorweg 
Utrecht—Rotterdam. Laagste G. A. van Hattem te Sliedrecht 
voor f 442.500. 

Amsterdam. Het bijbouwen van een lokaal aan school no. 17. 
Laagste A. T. Sleeswijk te Amsterdam voor f 18.477. 

Beunebroek. Het bouwen van sen woonhuis. Laagste B. Zuithof 
en Zn. te Haarlem voor f 10.365. 

Culemborg. Het sloopen, herbouwen eu vergrooten der bestaande 
kerk met consistoriekamer, het sloopen eeuer bestaande woning 
en het bouwen eener pastorie aan de Willemstraat. Laagste D. 
van Mameron te Ascb voor I 10.780, gegund. 

Douk. Het bouwen van een woonhuis te Beek eu Dook, voor 
mevr. de wed. P. van Tiel. Laagste G. do Vries te Helmoud 
voor f 8880, gegund. 

Dordrecht. Het dempen eu rioleeren van eeu gedeelte sloot 
langs het pand no. 79 aau deu Singel. Laagste J . iu 't Veld 
aldaar voor f 575. 

Dordrecht. Het uitdiepen en verder op diepte houden van 
verschillends havens, van Jan. 1896 tot en met 31 Dec. 1898 of 
1901. Gegund aan J . Blok te 'sGravendeel voor 6 jaar f 4440 per jaar. 

's-Gravenhage. I. Het onderhoud van het post- en teiegraaf
gebouw te Tilburg, van den dag der kennisgeving van de goedk. 
der aanbesteding tot en met 31 Dec. 1898. Laagste F. VV. Janssen 
te Tilburg voor f 559 ; 2. het herstellen en verbeteren van de 
telegraaflijnen langs den Oosterspoorweg tusschen Hilversum en 
Amersfoort. Laagste C. J. Tierolff te Rozendaal voor f 1890. 

Hengelo. Het bouwen van een woonhuis voor de Hengelosche 
Bouwvereeniging. Laagste W. van Leeuwen te Hecgelo 'oor f Ü597. 
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's-Hertogenbosch. Het onderhouden vnn en het doen van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der rijks hoogere 
burgerschool te Tilburg, van deu dag der goedkeuring van de 
aanbesteding tot eu met 31 Dec. 1897. Laagste J . C. van Pelt 
te Tilburg voor f 1660. 

's-Hertogenbosch. Het onderhouden van en bet doen van eeuige 
vernieuwingen en herstellingen aau de gebouwen der rijks hoogere 
burgerschool aldaar, van deu dag der goedk. van de aanbesteding 
tot en met 31 Dec. 1897. Laagste H . M. van der Velden ald'iar 
voor l' 173S. 

's-Hertogenbosch. Het onderhouden van en het doen van eenige 
vernieuwingen eu herstellingen aan de gebouwen dor rijtĉ  hoogere 
burgerschool te Helmond, van den dag der goedkeuring vau de 
aanbesteding tot eu met 31 Dec. 1897. Laagste Gebr. G. en J. 
Champers te Helmond voor f 1610. 

's-Hertogenbosch. Het onderhouden van en het uoeu «au 
herstellingen en vernieuwingen aan het rijks-arebiefgehouw aldaar, 
van di u dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 
31 Dec. 1897. Laagste F. van Hout aldaar voor f 2020. 

Kampen. Het vernieuwen van een brug voor de vaarsloot in 
den Hoogeweg te Kamperveen. Laagste C. J. van Dijk voor 
f 392.96, gegund. 

Kwadendainme. Het maken van een griu' weg vanaf den grintweg 
leidende van Ove/.and mar 's-Gravenpnlder tot aan den bestaaudeu 
grintweg te Kwadendamme, met inbegrip der vereischte materialen. 
Laagste F. l i . Volker te Sliedrecht voor f 4295, gegund. 

Leiden. Het bouwen vaa een krankzinnigengesticht op bet 
landgoed Endegeest te Oegstgeest hij Leiden en bet doen van 
veranderingen iu het kasteel, in 2 perceelen. Laagste voor perc. 
1, H. Timmer te Vleppe! voor f 2527.40, gegund ; voor perc. 2, 

J. H. de Vos te Utrecht voor f 3475. 
Meppel. liet houwen vaa eeu woonhuis voor deu heer I. Nip. 

Laagste A. Hazelaar voor f 5178, gegund. 
Neede. Het bouwen van een stoomkorenmoleu. Laagste D. 

Markerink aldaar voor f 585, gegund. 
Misse. Het maken van een grindweg onder de gemeente Nisse, 

lang 1245 M. Laagste I.eendert Stuij te Sliedrecht voor f3419, geg. 

Rotterdam» Het uitbreiden van school no. 3 te Cliar , i 3 . 
Laagste A. Groen te Charlois voor f 4S50. 

Rotterdam. Het maken vau een kerkgenouw eoz. der Rei , n . 
strantscbe gemeente aldaar. Laagste H. J . Nederhorst te Gouda 
voor f 103.895. 

Itijsvryk. Het afbreken van eene schuur en het bouwen an 
eene nieuwe schuur aobter bet Raadhuis. Laagste C. Klap jk 
aldaar voor f ?297. 

Stavoren. Het doen van herstellingen aau kerk en toren. 
Laagste W. Henderiks Ie Hindeloopen voor f 1185. 

Utrecht. Het onderhouden van en dosn van eeuige herstellingen 
aau de gebouwen der Rijks universiteit aldaar gedurende ls 'li. 
Laagste B. J . van Baareu aldaar voor f 11.448. 

Utrecht. Het doen van herstellingen en vernieuwingen aan het 
Rijks archiefsgebcuw, gedurende 1896, 1897. Laagste Gebr. vau 
Leeuwen aldaar voor f 1438. 

Utrecht. Het bouwen vau een gemetseld rese rv oir l i . nnt'iuil 
Laagste J . Bosman te Arnhem voor f 8438. 

Venlo. Het bouwen van twee wiokelbuizeu en eene bovenwoning. 
Laagste J. Limbuig te Venlo voor f 7555. 

Wierden. Het verbouwen van het schoollokaal in de buurtschap 
Notter, alsmede levering vau scboolmeubelen. Laagste voor school-
bouw, J. Gerritsen le Helleudoorn voor f 5927 ; voor meubelen, 
A. H. Tegelkamp te Wierden voor f 896. 

Winterswijk. Het bouwen vau een huis met twee woningen, 
op de Beeksluis. Laagste H. 2. Voorhof vcor f 98 jjigtind. 

Zwolle. Het vernieuweu van de brug no. 4 over de Kamper-
weteiing bij J. Pelleboer in Oosterholt en het leveren en leggen 
vau brugliggers onder de brug no. 1 bij de schutsluis legenoter 
Kampen ; bet vernieuwen van bet uoodmagaziju te Wilsum. Laagste 
T. Mol te Genemuiden voor f 1395, gegund. 

Zwolle. Het onderhoud der kunstwerken van bet waterschap 
Mastenbroek, gedurende eeu tijdvak van 3 jaren, aanvangende 1 
Maart 1896, eindigende 28 Fearunri 1899. Laagste T. Mol te 
GeLemuiden voor f 1343, gegund. 

Zvrijiidrcclit. Het maken van fundeeringen, fabrieksgebouwen, 
loodden enz. Laagste G. Keij te Rotterdam voor f '04.830. 

A D V E R T E N T I E S . 

GEVRAAGD: 
140 Meter 30 Centimeter 

I, 
door S U I K E R F A B R I E K te Arnhem. 

Wordt gevraagd: 
2 0 O a 3 0 0 M e t e r 

licht, draagbaai SPOOR, 
met een wissel (spoorwjjdte -j-^ 0.60 M.) 
met twee kipkorrcii. 

Brieven franco, onder letters K S, 

aan het Bureau van dit Blad. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERIMRICHTIMG. 

II. L E N S I N K , 
A R N H E M , 

levert p a sk i a a r g e k y a n is e e r d 

(rot - en z w a m v r i j ) (81) 

Kast< i \\ < i k< n. -< 'hul 1111u« n 
BROEIBAKKEN, VLOEKEN, 

VLOKHHIDRKN, enz. enz. 

W. J . W E I S S E N O , 
Nieüwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert g e p t e D U I M S T O K K E N , 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 , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L 1 J N E N , P E I L -
L O O D E N . P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
reekenbeboefteuen Opt iscbe Instrumenten, 

EQUERRES. PRISMA'S ENZ. 

UTBECHTSCBE 
C e m e n t s t e e n T e g e l f a b r i e k 

van A. H i : MOIIIK, Utrecht, 

C E M E N T T E G E L S , P U T T E N , 

R I N G E N , enz. 

en 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 

LOODSEN 
"l ijzer, j ^ ^ ^ Y 

/ O y («O) 

VV ^ KRANEN 

f V V LIEREN, 

< ^ Draagbaar Spoot, 
T. G. TISSOT J".. 

AMSTERDAM, Sintcel 139. 

|J. VIN DEM Ill's 
STOOM-BOEKDRUKKEMJ 

T E 

M A A S S L U I S , 
is er geheel op ingericht om 

alle soorten van D R U K W E R 

K E N met den m e t 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 

TEEKENINGEN. 

Nederlandsche Maatschappij 
tfOOR 

•flO N I ER-W ER KEN 
tc AMSTERDAM. 

D I R E C T E U R = J- N. L A N D R É . 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen MONIER, RABITZ 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN. 
8 ] 8 : Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Piïvaatputten, Kuipen enz. 
Gew Hen,Vloeren,Buizen,Tunnels,Muren. 

Bescherming tegen brand. 

BB AN 1) VRIJE KELDERS. 
K A N T O O R : 

3e Weteringdwarsstraat 36, 
W E R K P L A A T S i (95) 

JAAGl'A» bU den Omval (Weesperzijde). 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
K Y A N I S E E R E N 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C. Gips Gzoon, 
D O R D R E C H T . (71) 

S T E E N E N . 
Billijk T E K O O P om op te ruimen 

100 harde, oude PelsteeueH, 
zwaar 2000 a 2500 Kil., middellijn 

M. 1.50 a M. 1.60, zeer geschikt voor 

zeeweringen etc. Gunstig gelegen voor 

verzending per water. 

Te zien en te bevragen aan de fabriek 

„ D E UNIE" te Wormerveer. 

LEONARD SLIGGHER, Monnickendam. 

Alle soorten van 

ZAGEN 
6H 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts iu defynile qualtteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SÓHNE 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in istt. (55>1AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant I n i t i l l 11II t e n d fabrikaat en h i l l l j k i ' p r i j s . (76) 

welke wy U gratis en franco toezenden. | 

7.BnESL.U.' 

Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Oement-Fabriek 
Dyckerhoff & Sonne 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn 

£ r * V * 
Cassel 1870. 

Medaille van Verdienste 

Offeübach 1879. 

pouden taats-Medaille 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

1 ) 1 1 -•' tdorf 1880. 
levert haar erkend en uitmuntend fabrikant, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. 

Hoogste onderscheiding 
in den 

Internationalen Wedstrgd 

. (84) 
Magazguhouders in de voornaamste steden. Arnhem 1879. 
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen ajd. IJssel, 

onovertroffen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. B O K S & Co., 

Keizersgracht 132. Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Ut» GROFSMEDERIJ, 
L E I D E 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 0 H KEP 8 BOUWW E RF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoonibooteii-, Bagger- eu 
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 Smeewerken 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van I .]<>> 

eu I l ï i i * e o . i i V e r i t a s . 

DDORNIKSGHE EN LUIKSGHE KALK 
TRAS. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 

Engelsche en Dnitsche. 

Niederrnendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

Al. LUMTEN, 
R O T T E R D A M , Haringvliet ZZ. 28 

en L E K K E R K E R K 

JAN HAMER óc Co., 
Heerengracht 583, by de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

BOYEE't* PATENT 

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. (86) 

P.D0LK&Z00N. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 

RUW S P I E G E L - , 

W I T - , K R I S T A L - , B R O E I en M K L K -

G L A 8 . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N eu 

R A N D E N . 

G K B O G K N G L A S en D A K P A N N E * . 

L e n z e n - en P a t r i j s p o o r t g l a z e n . 

(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

ROTTERDAM, 
Nieuwe Haven 118 

AMSTERDAM, 
Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

BKR 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS, 
(88 ) H A N D E L iu 

BOUWMATERIALEN. 

Vraagt! 
S T A L E N 

met 

Prijsopgaven 
van 

R a n d e n . 
40 procent minder dan de 

gewone prijs. 
N I E U W S T E P A T R O N E N . 

B I J 

H. SPEIJER, 
Nieuwe Molstraat n°. 74-87 en 91, 

IDIEILSr Z E 3 I J L . A . Q - . 

Groot voordeel. 
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. 

LAGE l ' l l l . l / . l \ . (73) 

8. BRUIGOM, Arnhem, 

Geluidwcrende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

teparatieën en plafonds. 

EXSELSIORPLATEN, 
&EBR. VAN DER vUGH, 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 Pry's. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

PülFOfti's VOCMTVERF 
s het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAAND, 

VOCHTIGE MUREN. BEKROOND met «ouden medaille, Gezondheids-Te 

toonst. Londen 1S84. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bi 
gebruik vau deze VERF. Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60, f 3.15 en ƒ 6 . 2 . , 

b(j J . VAN DER MEULEN, Mr. Schilder, N. L e l i e s t r a a t 1 7 , Amsterdam, dis 

zich tevens met de toepassing belast. Agenten J . P. LAERNOES Pzn. te Vlissiuge , 

P. KRIJGER «. ZOON te Middelbur en B . DE K A M Jz., 2 0 Ruijschstraat, Amsterdam • 

(79) 

min 

ARCHITECTURA. 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amieitia. 

T E C H N I S C H G E D E E L T E . 

Ai lve r t en t lPn in dit blad kasten n a 1—S regelt 
gO rents, iedere regel meer 10 cent». Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt tlechts tweemaal 

berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-DAGS. 

Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l o R r i v r r l e i K I P i i in A R C M l T E t T U R A opgenomen 
worden g r a t i s geplaatst in DE A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Mettclnar», 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 . 

DE INDUSTRIE DER BOUWMATERIALEN 
IN NEDERLANDSCH 1 N D I Ë . 

(2e vervolg.) 

I ddovtns. l)e eenvoudigste, doch met betrekking tot 
brandstofverbruik en steenverlies geenszins de voordeeligste 
wijze van steenen bakken, bieden de veldovens aan. In het 
algemeen bestaan deze uit regelmatig opgezette tassen vau 
steenen op hun kant, waarin de noodige vuurkanalen (monden) 
zyn uitgespaard. De bouw van deu oven verschilt naar gelang 
van de te bezigen brandstof. In elk geval maakt men daartoe 
een zooveel mogelijk droge, watervrye en vaste plek gereed; 
zoo noodig wordt de bodem vooraf flink aangestampt, ten 
einde verzakking door ongelijkmatige dracht te vermijden, 
en zoo mogelijk met reeds gebakken steenen of steenstukken 
bevloerd. Men geeft den oven gewoonlijk 4 tot 5 M. breedte; 
de lengte is betrekkelijk onverschillig; gewoonlijk rekent 
men op vijf of zes vuurkanalen. Het geeft eenig voordeel 
op het punt van brandstofverbruik, als men tijdens het bran
den van den oven er al dadelijk een tweede tegenaan bouwt. 
De hoogte bedraagt, naar gelang van de grootte van het 
steenformaat, 30 tot 40 lagen steen op zyn kant. 

De opbouw van den oven heeft terrasgewijs in drie 
trappen plaats, liefst van het midden uit beginnende, ten 
einde van den aanvang af te kunnen zorgen voor eene 
geregelde valling, die rondom wel niet minder dan Vio der 
hoogte mag bedragen. De steenen worden op hun kant opge
stapeld in doorgaande tassen of bladen van één steen dikte, 
•net de langste zijde van deu steen dwars op de richting der 
niouden, behalve aan de einden der tassen, die overdwars, in zoo
genaamd dubbel verband wordeu gestapeld. In de andere richting 
Wordt de valling verkregen door in het midden een of meer 
tassen te doen verloopen, door de steenen naar boven heen 
teil 'iis meer schrank te zetten. In de dammen wordt de 

erste laag steen schrank gezet met een paar cM. tns-
'iiruimte, ten einde aau de lucht onder den geheelen 

door toegang te verleenen. 
let bovenvlak van den oven wordt afgedekt met een 
'wee lagen gebakken steenen op hun kant en een op 
plat, waarover, oin den regen te keeren, nog eene dunne 

! losse aarde, of beter nog turfmolm, zaagsel of iets dergelijks 
" aangebracht, dat de lucht beter doorlaat; laatstbedoelde 
;' lg wordt verwijderd, zoodra de oven tot boven toe door-
't- De zijvlakken worden met kleiraortel dichtgepleisterd. 

I I Indië wordt, naar L A K K R V B L D & BROCX [Handleiding 
bouwkundigen en industrieelen in Ned O.-I. blz. 170) 

x-lden, tijdens den opbouw van den oven om de derde 
vijfde laag stroo onder de buitenste lagen gelegd, 10 
'liep in den oven stekend, en de uitstekende gedeelten 

Olli: 
sch 
ove 

ot' 
hm 
laa 
Wo' 
del, 
bra 

VOit 
Ver 
tot 
cll. 

naar beneden gedrukt, om later als grondlaag te dienen 
voor de bepleistering met kleimortel. 

In dc omstandigheden, waarop hier voornamelijk wordt ge-
doeld, zal het wel zeiden voorkomen, dat veldovens met 
steenkolen gestookt worden; wy kunnen dienaangaande dus 
kort zijn. Als algemeen beginsel staat daarbij op deu voor
grond, dat tegelijk met het opzetten van den oven er zooveel 
brandstof doorheen wordt verspreid, als noodig is om de 
steenen gaar te bakken. Sommigen leggen de vuurkanalen 
talrijk en dicht bij elkaar aan, voorzien ze vau roosters van 
baksteen op zyn plat, vullen ze met grove kolen op en 
sparen in de dammen bovendien nog- ruimte uit. om die 
met fijner kolengruis op te vullen. Zulk een veldoven, naar 
Duitsch model, vindt men o. a afgebeeld en beschreven iu Onze 
Bouwmaterialen,blz. 1 72. Anderen maken van de onderlaag des 
ovens als het ware een doorgaand netwerk van baksteen 
op zijn kant, waarvan de mazen met grof kolengruis zyn 
opgevuld en brengen slechts weinige vuurkanalen aan. die 
dan eigenlyk uitsluitend dienen om het vuur aan den gang 
te krijgen. Op de uitgestrekte steenbakkerijen van Boom by 
Antwerpen, wordt op laatst bedoelde wijze dikwijls de steen in 
blyvende ovens gebakken. Verder wordt de oven alsvoren met 
kantlagen opgezet, die alle of om de andere op eene dunne 
laag fijn kolengruis komen te staan, rondom met kleimortel 
volgeraapt en van boven met reeds gebakken steenen afge
dekt. Is het vuur eenmaal goed in gang, dan wordt, zonder 
aanvoer van nieuwe brandstof, de trek geregeld door de 
monden beurtelings dicht of open te zetten en zoo noodig 
de bepleistering plaatselijk weg te kappen of weder aan te 
brengen, in verband met de heerschende windrichting. 

Door de onmiddellijke aanraking met de brandende kolen 
wordt de steen onaanzienlijk en wankleurig van oppervlak 
en voor schoon werk ten eenemuale onbruikbaar. 

By de ovens voor hout- of turfvuur bestemd, zijn de 
monden 0.35 M wyd en 0.70 tot 0.80 it. hoog; in het midden 
maakt men ze soms nog een steenbreedte hooger ; de dammen 
tusschen de monden (in de provincie Utrecht koersen genoemd) 
neemt men vijf tot zes steenlengten dik. De afsluiting der mond
gaten tijdens het stoken geschiedt met groote gebakken 
tegels of platen, twee hoog op elkaar in kleimortel. 

Om in een veldoven als de hier beschrevene met weinig 
afval schoonen of althans deugdelyken steen te bakken, /.al 
er op zeer deskundige wyze gestookt moeten worden, in 
den beginne, d. w. z. zoolang nog niet alle waterdeelen 
zijn uitgedreven, vooral zacht aan. Eerst als geen 
waterdamp meer ontwijkt, mag het vuur sterker aangezet 
worden; verder moeten de vuren iu de monden regelmatig 
in gloed worden gehouden Het spreekt van zelf dat, als 
men met hout stookt, de stukken Diet te groot moeten 
genomen en, vooral als het hout niet volkomen droog is, 
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er niet te veel tegelyk op het vuur raag geworpen worden. 
In het algemeen zal men voor het geheel afstoken van een 
oven als hier beschreven een dertigtal dagen moeten rekenen, 
ongerekend het afkoelen, waarmede gewoonlijk nog 8 of 1 0 
dagen gemoeid zijn. Men kan den duur van den brand 
aanmerkelijk bekorten door de steenen, in plaats van tegen 
elkaar, met eenige tusschenruimten en eenigszins schrank 
of gekeperd op te zetten. Zoodoende trekt de hitte sneller 
door, doch dit geschiedt ten koste van de schoonheid van 
het baksel . 

In Nederlandscb Indië schijnt men van oudsher over het 
algemeen zeer ondeskundig met de veldovens te zijn omge
gaan, zoowel wat het opzetten als het stoken betreft 
^b.v. 4 dagen droog en 4 dagen heet) (*) en daaraan — 
meer dan aan de grondstof — zal het wel voornamelijk 
toe te schrijven zijn, dat de producten tot dusver van zeer 
lage orde waren, doch het valt niet, ie ontkennen, dat het 
onderhouden van een regelniatigen gloed in een vrij staanden 
hoop steen, zonder hem zjjn samenhang te doen verliezen, 
oneindig moeielijker is met plaatselijke hout- of tnrfvuren, 
dan bij steenkolenveldovens als de hiervoren beschrevene. 
In Nederland worden dan ook de enk-de malen, dat men 
daar van veldovens gebruik maakt, by het oprichten b.v. 
van nieuwe tichelwerken, vooraf twee voetmuren gemetseld 
met uitgespaarde overwelfde monden, waartusschen de 
veldoven van onder opgesloten staat. 

In verband met. den vooruitgang, die voor de Indische 
baksteenindustrie in de naaste toekomst naar alle waar
schijnlijkheid mag verwacht worden, is er nog een punt 
waarop ik, ter voorkoming van mogelijke teleurstellingen 
op ander gebied, de aandacht in het bjjzonder wensch te 
vestigen. 

E r worden in Indië nameiyk nog all yd met goed gevolg 
groote hoeveelh'deu baksteengruis als hydraulischen toeslag 
in mortels verwerkt, zooals dat in Nederland met het tra? 
uit de Eifel plaats heeft. Het materiaal is in Indië onder 
den naam van rond cement bekend Somtyds wordt de klei 
in de gedaante van ruw uit de hand gevormde ballen in 
met opzet tot dat doel gebouwde ovens gebrand, voorname-
lijk in streken, waar in 't geheel geen baksteenindustrie 
bestaat; doch meestal worden de gebroken „goed doorbrande" 
steenen uit de baksteenovens ertoe uitgezocht en door stam
pers uit de hand of in ruwe kolderinolens, door een of twee 
runderen gedreven, verkleind ; in den laatsten tyd zyn ook 
kogelmolens van GRUSON tot dit doel ingevoerd. 

Waar ik nu op wensch te wy zen is dit: De gewoonlyk 
gebezigde uitdrukking „goed doorbrand" is zoo rekbaar. 
Wat in Indië tot dusver onder dien naam doorgaat en als 
grondstof voor „rood cement" deugdelyk is, staat als bak
steen in qualiteit ver beneden het hardgrauw, dat wij in 
Nederland als maatstaf van goed-doorbakkenheid aannemen. 

Nu heb ik vroeger er reeds op gewezen dat, zoodra de 
klei boven een zekeren graad gebrand wordt, de waarde 
als hydraulische toeslag weldra sterk verminderd en tot 
nul herleid wordt. Men vergelijke ons No. van 30 Nov. 
1895. Ik zal op dit punt nog uitvoeriger proeven doen, 
maar door de gebrekkige wyze van verwarming mijner 
werkplaats aan de P. S. en de zonderlinge overleveringen, 
die daar tot dusver op dit punt worden gehuldigd, moet ik 
ermede wachten tot het warmer jaargetijde daar is. Ik zal 

(*) Men vergelijke V A M LAKERVELD & BROCX bis. 169 — 183 
en de daarbij behoorende platen Nos. 5 en 6. Op blz. 179 ver
melden zij, dat in de steenovens der Genie werd gestookt met 
stukken bout v»n 1.57 M. lengte en minstens 0.47 M. omtrek. 
Geen wonder dat (blz. 180) „kolen en ascli zich in de vuurgaugen 
zoodanig ophoopten, dat deze daardoor geheel verstopt raakten en, 
als met stootijzers geen genoegzame opening en trekking kon 
worden teweeggebracht, de vuurgang met spoed geledigd en daarin 
even spoedig een goed vuur moest worden aangelegd." 

er echter nog tydig genoeg mede gereed zyn om de resultaten 
in het onderhanden werk te doen afdrukken. 

Het feit behoeft geen bezwaar op te leveren en kan 
zelfs groot voordeel geven, als men er maar op let. Immers 
men zal bij rationeele inrichting der ovens en dienovereen
komstig gunstiger brand de slechtste steenen voor brikken-
meel kunnen uitzoeken en daarmede den geheelen inhoud 
van den oven nuttig verwerken. 

In het volgend No. hoop ik tot slot eenige opmerkingen 
omtrent het branden van kalk ten beste te geven. 

(Slot volgt.) 

B R A N D I N ., W O L K E N K R A B B E R S " . 

De brandweer van Chicago toonde onlangs iu den Tempel 
der Vrijmetselaars hare vaardigheid in het te keer gaan van 
brand iu de bovenste verdiepingen van de hoogste ge
bouwen. Haar spuit No. 1 pompte een waterstraal door 
150 M. buis- en standpypen naar het dak van het gebouw, 
waar nog voldoende druk voorhanden was om de daken 
der nevenstaande gebouwen te bespuiten. De waterdruk 
was in de machine bijna 15 atm. op het dak nog bijna 
3.8 atm. 

De lengte der standpyp van den grond tot aan het dak 
van den Vry metselaarstempel is byna 97 M. Het zien van 
een brandspuit en bediening by dezen „wolkenkrabber' ' 
lokte een groote menigte volks aan, die wel voldoening 
vond voor haar nieuwsgierigheid. 

De uitslag der proef was zeer vereerend voor Comman
dant S u-K NIK en zyne manschappen. (Scient. Amer.) 

E L L I P S B O G E N . 

Onlangs schreef mij een lezer van ons weekblad over de 
aloude questie der ellips- en korfsbogen. 

Een ellips construeeren kan byna elk beoefenaar van een 
bouwambacht. E r bestaan daartoe tal van verschillende 
manieren en daarin ligt dan nok niet de eigenlyke moeie-
lykheid. 

Wat de meesten nog altyd niet kennen is een eenvoudige 
manier om by het metselen van ellipsbogen aan elke der 
voegen haar juiste richting te geven (normaal op de 
kromme lijn). 

By cirkelbogen en rechte strekken gaat dit gemakkelyk 
met behulp van een draad, dien men in het middelpunt van 
den cirkel, resp. in een aangenomen porringpunt vast 
heeft gemaakt. 

Het geraak, aan deze wyze van werken verbonden, heeft 
er reeds lang geleden toe geleid, om de ellips te vervangen 
door samenstellingen van cirkelbogen, die het beloop der 
ellips naderen. E r bestaan een aantal construct iën voor 
zulke ovale bogen van gegeven spanning en hoogte, uit 
drie of meer cirkels, met evenzoovele porringpunten voor de 
richting der voegen. De aldus verkregen figuren verschillen, 
althans bij niet te geringe hoogten, op zich zelf somtyds 
niet veel van werkelyke ellipsen, doch het zinsbedrog wordt 
voor een goed deel te niet gedaan door de plotselinge 
verandering in de dikte der steenen by den overgang uit, 
het eene porringspunt op het andere en wel voornamelijk 
daardoor, dat de steenen aan eiken kant van de grens 
tusschen de boogstukken in den dag eeue andere, maar aan 
een en denzelfden kant gelyke dikte hebben, terwyl de 
verdeeling over den buitenrand der boog over zyne geheele 
lengte gelyk genomen wordt. 

Bij eene zuivere ellips is dit. anders: als men de steen-
dikten over den buitenkant gelyk verdeelt, nemen zy in 

den dag uit den voet naar den top regelmatig toe, zoodat 

e r aan denzelfden kant van den top geen twee gelyk van 

dikf' zyn. 
Maar hoe nu zoo'n boog volkomen zuiver te metselen? 

j [ e n heeft wel eens aanbevolen een zuiver haaks afgesloten 
latje, ter lengte van de breedte van den boog, als winkelhaak 
op het formeel te gebruiken, in dien zin dat elke steen-
dikte als een recht lyutje wordt beschouwd; een winkelhaak 
met één zoo kort been is uitteraard in het gebruik reeds 
onzuiver en daarom te veroordeelen. 

Er is echter eene andere, theoretisch volkomen zuivere 
en practisch volkomen bruikbare manier van werken. Deze 
is door myn ambtgenoot G . J . MOURE in een opst-1 getiteld 

Korfboog of ellips" beschreven in het Bouwkundig Tijdschrift 
van de Maatschappy tot Bevordering der Bouwkunst 1887 
blz. 17; zy wordt door onderstaande figuur verduidelykt. 

In deze figuur is A B de 
halve dagwydte of halve lange 
as, A C de daghoogte of halve 
korte as van den ellipsboog. 
Zet men uit C naar weerszyden 
lengten C M , gelyk aan de halve 
lange as, op A B af, dan zyn 
MM de brandpunten der ellips; 
trekt men uit willekeurige 
punten van de ellips lynen naar 
M, dan heeten deze voerstrahn. 
Deelt men nu den hoek, dien 
elk paar voerstralen met el
kaar maken door lynen d, d, 
d midden door, dan staan deze 
normaal op den boog, d. w. z. 
zij geven de richtingen aan, 

\ die de voegen moeten hebben. 
\ I De kromme lijn PQ, die aan 

~' de deellynen D rakende is 
getrokken, heet de ontwondene der ellips. De eindpunten P 
en Q der ontwondene worden verkregen door uit B en C 
achtereenvolgens op A B en AC stukken B P en CQ uit te 
zetten, die vierde evenredigen zyn tot de halve assen, d. w. z. 
dat A B : A C = A C : B P en A C : A B = A B : CQ. 

De wyze, waarop dit meetkundig geschiedt, is door stip
pellijnen in de figuur aangegeven; in de practyk kan men 
ze evengoed uitmeten. 

Is b.v. A B = 60 cM. en A C = 40 cM. dan is 

B E V R I E Z E N V A N G A S M E T E R S . 

B P = 
40 X 40 

60 
4 = 26.66 cM. 

en CQ 
60 X 60 _ 

40 
90 cM. 

Bevestigt men nu een naar het beloop der ontwondende 
afgewerkte plank met hare uiteinden in P en Q, en maakt men 
in Q een d«-aad vast, waarin op de lengten van CQ en F Q 
knoopen zyn gelegd, dan heeft men daarin het eenvoudige 
middel om in de eene helft van den boog alle voegen juist 
naar de porring te richten en tegelyk den boog overal 
gelijk van breedte te maken; een tweede mal, rechts van 
Q ( ' lyn A C , bewyst dezelfde dienst aan die zyde, als men 
1 • 'lijk zorgt ten allen tyde den draad strak en op de 
bocht van een der mallen te houden, dan neemt zy in eiken 
stand de plaats in van een lyn, die den hoek van een stel 
v i stralen midden door deelt. De heer MORBE heeft een 
verdienstelijk werk verricht door deze eenvoudige manier 
van werken in druk te geven en ik meen een voor velen 
°»zer lezers nuttig werk te verrichten, door er langs dezen 
w « g meer openbaarheid aan te geven. 

v. D. K. 

Hiertegen wordt door de chemische fabriek-Bcssji te 
Hannover-1,inden een vulling aanbevolen met calciduui ;cal-
cidum oxyrauriaticum), een onschadelijke vloeistof van 1.22 
specifiek gewicht, waarvan de prys op ƒ 10.05 per 100 K G . 
neerkomt en dus byna öiuaal zoo goedkoop is als de tot 
datzelfde doel toegepaste glycerine. Daar calcidum zelfs bij 
eene temperatuur van ; 3 0 ° niet bevriest, kunnen daar
mede gevulde gasmeters zelfs op geheel onbeschutte plaatsen 
opgesteld worden. De lage prys dezer vloeistof maakt de 
toepassing ervan ook voor hydraulische werktuigen enz. 
mogelyk. (D. Bauzeitung.) 

E E N V E R Z O N K E N B O S C H . 

Vele jaren geleden, verder terug dan de overleveringen der 
oudste inwoners van het land reiken, moet er aan de kusten 
van het meer Samamish eene uitgestrekte opheffing van de aard
korst plaats gehad hebben, die een deel der Newcastle heuvels 
met de groote naaldbosschen erop in hun geheel in het 
meer deed afglyden, waar het zich nog altyd bevindt, zoo 
dat in het jaargetyde, dat het peil van het meer op zyn 
laagst is, de toppen van de hoogste hoornen boven het water 
uitsteken, maar nooit verder dan 25 tot 30 cM. 

Ongelukkig voor de liefhebbers van merkwaardigheden 
en voor het reizend publiek, ligt het verzonken bosch hoofd
zakelijk van den spoorweg uit aan den overkant van het 
meer en het station Uonohon en zeer weinig meuschen aan
schouwen dit spel der natuur, als zy niet de noodige tyd 
eu moeite eraan ten koste leggen. 

SAM CO-IMHS, de pionier, is vol geestdrift over de schoon
heid en geheimzinnigheid ervan. Hij spreekt vloeiend O h i -
nooksch, maar al meent bij ook een loopje te kunnen nemen 
met de aanwonende roodhuiden, toch heeft hij nooit iets van 
hen te weten kunnen komen, dat eenig licht werpt op het 
bosch onder water. Het meer is zeer diep en de rotsen 
langs den oever zyn steil, zoodat de eenige uitleg, dien men 
aan het geval kan geven, is dat door een aardbeving of 
zoo iets in vroeger tyd een groote grondverschuiving moet 
hebben plaats gegrepen, zoodanig dat de massa iu haar 
geheel op den bodem moet terecht gekomen zyn 

Tegenwoordig kan men in de glazige, een spiegel gelyke 
diepte van het meer tot op dertig en meer voeten doorzien. 
Naby de oevers ziet men de boomen van het bosch onder 
verschillende hoeken in verwarring door elkaar geworpen, 
maar verder in de diepte staan zy recht overeind, naakt, 
zonder takken of schors 100 voet hoog. Zy zyn niet ver
steend in den zin van in steen veranderd, maar bewaard 
gebleven en schijnen zoo eeuwen gestaan te hebben. E r zyn 
erbij van drie voet dikte eu zij zyn zoo v ast van weefsel, 
dat men er met een mes nauwelijks ie's af kan krijgen. 
De aardverschuiving strekt zich over eenigen afstand uit en 
het zon nu voor een stoomboot een gevaarlijk werk zyn, 
om tusschen de toppen van die groote boomen heen te 
trachten te komen. Zelfs nu nog is het water langs den 

ver zeer diep en een 3 M. stok zinkt op 3 M. afstand 
van den kant te lood uit het gezicht. 

Over de geheele landstreek vindt men lagen blauwe klei, 
die in den winter zeer verraderlijk is en by de minste aan
leiding afglijdt, alles met zich medesleepende wat erop aan
wezig is. Dit is de theorie van het verzonken bosch vau 
het meer Samamish. Het groeide waarschijnlijk op een vau 
deze blauwe aardlagen en zware regens, of vermoedelijk een 
aardbeving, brachten het in beweging. De hoeveelheid aarde 
die verschoof was zoo groot, dat de boomen die erin groeiden 
zeer weinig beschadigd werden. Het is nauwelyks te gelooven 
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dat de aarde op dit punt plotseling daalde en een deel van 
het schoone meer werd. 

Er. zyn maar weinige plekken van dien aard bekend. E r 
is eene plek in de beroemde Tumwater Canon by Leaven
worth, die in sommige opzichten ermede is te vergelijken. 
Op een of ander lang vervlogen tijdstip verplaatste zich een 
deel van de groote berghelling en kwam op den bodem van 
de kloof terecht. Nu is er een aanzienlijk meer en in het 
midden daarvan staan groote boomen zonder takken van 
andere soort als er in het dal groeien. 

Te Green Lake bij Georgetown in Colorado, een meer 
dat 10.000 voeten boven de zee gelegen is, ligt een ver
zonken bosch van pynboomen van omstreeks honderd voeten 
hoogte, maar niet zoo talrijk als in het Samainish meer. 
Hunne aanwezigheid aldaar wordt op dezelfde wijze als-
voren verklaard. {Seattle Times.) 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

Dezer dagen werd ik verrast door de toezending van 
een boekje getiteld „ H e t Raadhuis te Holsward 1614— 
1896" door M. E . V A N D E K M K U L K N , Archivaris van Holsward. 

Dit boekje wekte eene reeks van oude herinneringen in iny op. 
Als stadsbouwmeester te Bolsward was ik, nu meer dan een 
kwart eeuw geleden, gedurende een paar jaren belast met het 
onderhoud der stedelijke gebouwen aldaar en was dus ook het 
raadhuis aan mijne zorgen toevertrouwd, 't Was een onbe
gonnen werk; als ik mij wel herrinner, stond er jaarlijks 
zoo iets als f 75.— voor op de gemeente begrooting, een 
druppel in de zee. Dit was vermoedelijk al jaren en jaren 
achtereen zoo geweest en het gebouw verkeerde dan ook 
in een diep betreurenswaardigen staat: het scheen met ver
snelden pas zyn ondergang te gemoet, te gaan. 

Een tiental jaren daarna in het onderwijzersgild opge
nomen en aanteekeningen verzamelendvoor mijne voordrachten, 
herinnerde ik my hetzelfde raadhuis als een toonbeeld van 
gebrekkige constructie, vooral op het punt van af- of liever 
van inwatering en heb ik het meermalen kunnen aanhalen 
als voorbeeld hoe er niet moet gewerkt worden. 

Wanneer men, zooals ik, geheel in de bouwmaterialen 
veizeild is, dan raakt uit den aard der zaak de kunst een 
weinig op den achtergrond — men heeft mij zoo waar reeds 
een bouie-materialist durven noemen ! — en van daar dat 
ik er aan gewoon geraakt, ben het raadhuis te Bolsward 
met geheel andere oogen te bezien als de geachte beschijver 
van het monument, zoo zelfs dat, toen er ernstig sprake 
kwam van algeheele restauratie, de vraag in iny oprees, 
of het rationeel was eenige duizenden guldens te besteden 
aan een paar vervallen gevelmuren met een nagenoeg geheel 
onbruikbaar gebouw erachter? 

Doch ik heb eerbied voor hen, die op durven komen voor 
een denkbeeld, vooral als zy tevens de energie hebben om 
het tot werkelijkheid te maken. En ik moet zeggen zy hebben 
er eer van, de mannen van het idee! De gevels prijken nu 
geheel vernieuwd in hun ouden luister en de wyze van 
uitvoering is boven mijn lot verheven. 

Ik weet wel, niet allen denken daarover zoo als ik; er 
zyn uit de bouwkundige wereld zelfs steramen opgegaan 
tegen de wyze, waarop de restauratie is opgevat. Maar dat 
is nog nooit anders geweest by eenige restauratie van aan
belang. My is het nog altyd een raadsel gebleven wat er, 
om in den geest dier kritikers te handelen, eigenlijk zou 
moeten plaats hebben met monumenten uit vroeger eeuwen, 
zoo vervallen, als ik het Bolswardsche raadhuis heb gekend: 
onderhouden kan men ze niet, laten invallen mag men ze 
niet, vernieuwen wil men ze niet? 

Doch het is niet aau mij dit te onderzoeken of uit te 
maken (*). Van harte deel ik in de vreugd my tier vroegere 

! stadgenooten over hun vernieuwd raadhuis en gaarne breng 
| ik myne hulde aan mijn geachten vriend VAN DEE MKULKN 

voor de moeite, die hy' zich voortdurend geeft om alles op 
te sporen, wat betrekking heeft op de geschiedenis van a e 

stad zijner inwoning. Allen, die daar belang in stellen, beveel 
ik de lezing van zyn jongste pennevrucht met aandrang aau. 

v. D. K. 

(•) Een opstel over dit onderwerp zou mij uiterst welkom zijn. 

INGEZONDEN STUKKEN. 
Carboli i iei ini . 

Door zoogenaamde carbolineumfabrikanten wordt dikwijis 
beweerd, dat Carbolineum niet noodzakelijk Carbolzuur 
behoeft te bevatten: eenigen gaan zelfs nog verder en trachten 
de verbruikers te overtuigen, dat het er ook geen mag 
bevatten. Zy brengen daardoor onder leeken eene formeel.; 
verwarring te weeg. Het komt mij dus wenschelyk voer 
in deze eenige ophelderingen te geven: 

Vele verbruikers van Carbolineum zyn reeds van de 
goede werking van dit middel overtuigd, en wanneer het 
hout, dat zy daarmede behandeld hebben, na eenige jaren 
nog goed gebleven is, zyn zij zelfs vol lof daarvoor, zonder 
echter te bedenken, dat, wanneer in die omstandigheden 
geen middel tot behoud was aangewend, dit eveneens het 
geval zou geweest zyn. Bij de beoordeeling der waarde 
van een antiseptisch bestrykmiddel moet slechts rekening 
gehouden worden met speciale gevallen, waarbij de rotting 
door de plaatselyke omstandigheden bespoedigd wordt, b.v. by 
hout in vochtige ruimten met onvoldoenden luchtaanvoer 
of by hout onder den grond enz. Hier is het dus van 
zeer veel belang ot het smeermiddel al of niet de antisep
tisch welkende eigenschappen van het carbolzuur bevat. 

Ontbreken deze, dan zal het hout zonder eenigen twytel 
binnen korten tijd verrot zyn, terwyl het in 't andere ge
val zeer langen tyd goed blijft. De spoorwegmaatschappijen, 
voor welke het behoud der dwarsliggers van groote finan-
ciëe le beteekenis is, weten dit ook op grond van opgedane 
ervaring zeer nauwkeurig en schryven steeds een bepaald 
gehalte carbolzuur voer. Het is waar, dat het carbolzuur 
aan het carbolineum een onaangenainen reuk geeft, maar 
dit is nu eenmaal niet te veranderen, en wie voor schade 
bewaard wil blijven, moet zich dit kleine bezwaar getroosten. 
Overigens kan de onaangename reuk zeer gemakkelijk ver
dreven worden, als men b.v. in woonvertrekken in schepen enz., 
nadat het carbolineum goed gedroogd is, de wanden met 
eene oplossing gewoon hars in terpentijnolie bestrijkt, een 
mengsel, dat iedereen gemakkelijk zelf maken kan. De 
maatschappij tot bereiding van koolteerproducten te Krimpen 
a/d IJ8el, wier carbolineum „Krimpen" aan alle eischen 
voldoet, levert zulk een mengsel tegen zelf kostenden prys 
aan hare carbolineumafnemers, 1 K G . kost f 0.40 en h 
voldoende voor ca. 50 M' 2. oppervlakte. 

Ik heb reeds gedurende vele jaren de uitwerking dei 
verschillende merken carbolineum practisch onderzocht eu 
wel zoodanig, dat ik telkens dezelfde houtsoorten met d 
verschillende oliën op gelyke wyze behandelde, het bestrekei 
hout in den gron 1 stak en dan de rotting door kunst' 
'middelen zocht te bespoedigen. Het is ray door die her 
haalde proeven gebleken, dat het hout, hetwelk met carbol
zuur inhoudende olie behandeld was, behouden bleef, terwy" 
dat, met carbolzuur vry'e carbolineum bestreken ot zelf-
daarmede g e ï m p r e g n e e r d , geheel en al verteerde. Uit een 
wetenschappelijk oogpunt kan hier ook geen twijfel vooi 
bestaan, eu toch moet men den leek telkens weder toe 
roepen: gebruik geen carbolineum, dat geen carbolzuur beva : 

Da. H O F F M A N N , Scheikundige. 

AANBESTEDINGEN. 
Aa„l„gledingen worden tleekte eenmaal in dete rubriek opgenomen. 

BAANDAG » MAART. 
Alkmaar. 8 uur. Regenten van bet burgerweesbuis, in de 
„ei.tenkamer : bet verven van den voo»- en de beide zijgevels van 

„en ,eind geslicht. 
Amsterdam. 12 uur. Bet gemeentebestuur: het sloopen VBU 

i e „erceelen Heerengracht nos. J86, 188 eu 190 eu Keizersgracht 
is" en 189. in verband met den te maken Westelijken Verkeersweg. 

iieventer. 9 uur. De architect M. van Harte voor den heer 
M Kolkman, iu het wapen van Utrecht: het bouwen vau een 
woonhuis op een terrein gelegen aan de Appelstraat tusschen de 

•r eeleu *9 en 31. 
Dordrecht. De bouwkundige D. J. Kwak uamens den beer Aug. 

Bieren»: het bouwen van een stoomwaescherij met aunexe werken 
aan liet Korte Kromhout aldaar. 

Helmoud. De bouwkundige J. W. van der Putten, ten behoeve 
, a u W. de Roy : het aanbouwen eener zaal met bijhehooiende werken. 

Eupëlle (Zeel.) 1 uur. Kerkvoogden der Herv. gemeente: bet 
reMaureeren van bet iuwendige der kerk. 

Nieuwehorne (Fr.) 2 uur. Voor Mej. de Wed. O. W. Mulder 
te Langweer, bij Postma : het uitvoeren van eenige herstellings
werken aan de herberg bij voorn. Postma in gebruik. 

Kot tor-dam. De architecten O. de Haas eu Bruinzeel, namens 
de beeien Viruly eu Rannswaay : het maken van een fabrieksgebouw 
on huu terrein aan den Oostzeedijk B no. 15 aldaar. 

Stellendam (Z.H.) 3 uur De heer C. A. Vogel te GoedereeJe 
iu de herberg van F. Troost: de wederopbouw der hofstede Koorn-
lust ouder Stellendam. 

Utrecht. 1.30 uur. De architect P J. Houtzagers, namens de 
verzekeringbank Kosmos, in 't Metalen Kruis: het afbreken van 
de perc. nos 2 en 4 aan de Cboorstraat. 

DINSDAG 10 HAAKT. 
Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bureel Plantage-Lijn-

baansgraebt 1 : het maken van afscheidingen tot afzonderlijke 
oplegging van gedeponeerde goederen te Amsterdam, onder beheer 
der genie aldaar, begr. f 1250. 

(•orineheiii. 10 uur. De genie, op het bureel (stadhuis) aldaar: 
het maken van afscheidiogeu voor afzonderlijke oplegging vau 
gedeponeerde goederen te Gorinchem, onder beheer der genie 
aldaar, begr. f 650. 

Groningen. 12 uur. Het prov. bestuur: het maken van eeu 
paar 'jooge vloeddeuren in de I uitensluis van set Eemskanaal te 
Delfzijl. , , , ,, 

llellevoetsluis. 10 uur. De genie op het oureel i het herstellen 
van de contrescarp bij de Oostwaterkeering te Hellevoetsluis, begr. 
f 1200; het herstellen van bekleedingsmuren te Hellevoetsluis, 
begr. f 2000; het vernieuwen van de bovenpuutstukken eu vau 
eeu paar vloeddeuren der inuudatiesluis iu courtine IV—V te 
llellevoetsluis, begr. 200'», alles ouder het beheer der genie aid 

WJJlre (Limb.) 4 uur. Het gemeentebestuur: I. het bijbouwen 
eu verbouwen aan de school; 2. het leveren en plaatsen van 
sc-linulmeubelen, aanw. nam. 1 uur. 

Wyiijeterp (Fr.) 3 uur. De architect O. M. Meek te Donker
broek, voor Mej. de Wed. Sijtsema, bij Posthumus: het afbreken 
van de schuur achter het huis door L van Sijen te Duurswoude 
bewooud, en het bouwen vau een lytshuis bij de herberg van H. 
Posthumus. 

DONDERDAG IS MAART. 
Amsterdam. 2 uur. De architecten A. Jacot en W. Oldewelt, 

namens dec Wel Ed. heer E. F. Edea, in het Americau Hotel, aan 
het Leidscheplein : het amoveeren der perceelen Molsteeg nos. 12 
en 14 aldaar en het ter plaatse bouwen van een winkelhuis met 
magazijn en bovenwoning. 

Enschede. 12 uur. De architect H. Reigers voor den beer 
i. W. ter Kuile in hotel de Klomp .- het bouwen van een wagenhuis 
met paardenstal op een terrein gelegen aan de Gronausche straat. 

's-Uruveuhage. 2 uur. Hel gemeentebestuur: net bouweu van 
een school nabij den Schenkweg, aanw. 9 Maart 's morg. 11 uur. 

Leerdam. 11.30 uur. Directeuren der Glasfabriek Leerdam, 
voorheen Jeekel Mijnseu en Co. aldaar, ten hunnen kantore ; het 
maken van een gebouw voor magazijnen enz. in 2 perc.: 1. het 
maken van een gebouw met bijlevering van alle daartoe benoodigde 
leverantiën, arbeidsloonen, enz. ; 2. het maken en stellen van 3 
izereu kappen voor bovengenoemde gebouwen. 

Meersen (Limb.) 11 uur. Het gemeentebestuur: de kunstmatige 
verbetering van den weg leidende onder de gemeente Meersen, 
vau af de grens der gemeente Maastricht door het gehucht Limmel 
uaar den weg Linimel-Borgbaren. 

Scheemda (Gron) 11 uur. Het gemeentebestuur: het gedeel-
tel ij k amoveeren vau de oude klapbrug en het Louwen vau een 
baaculebrug over het Winschoterdiep. 

VRIJDAG 13 HAART. 
Alkmaar. 11 uur. De genie te Helder op hét bureel vau den 

adjudaut-onderoflleier der cadettenschool; bet bouwen van eeue 
barak voor besmettelijke zieken bij de cadettenschool te Alkmaar, 
begr. f 7900. 

Ileduui (Gr.) 6 uur. Door J. Klippus in het hotel Krijthe: het 
afbreken van het bestaande eu het bouwen van een nieuw voorgebouw. 

Dordrvcht. 3 uur. De architect C. van deu Hoogenband, in 
Café Central : het bouwen van een vrijstaand woonhuis aan het 
Kromhout aldaar. 

'S-Gratenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel 
en nijverheid; bet herstellen en verbeteren vau rijkstelegraaflijnen 
iu Friesland, Overijssel en Drenthe, beirr. f 1235. 

Utrecht. 10 uur. De genie, teu haren bureele .- bet maken van 
afscheidingen voo-afzonderlijke oplegging van gedeponeerde goederen 
te litrecbt, begr. f 1795. 

Wurnsveld (Geld.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het afbreken 
der beslaande en het opbouwen van eeue uieuwe onderwijzers-
woning in het dorp. 

ZATERDAG 14 HAART. 
's-Uravenhnge. 12 uur. De architect K. Stoffels, iu de achterzaal 

van het Zuid-Holl. Koffiehuis: het bouwei van 21 huizeu aan de 
Regentesselaaa te 'S-Gravenhage, in 2 perc. en iu massa. 

Ojiiintsheul (Z.H.) 12 uur. De beer Jacobus van Schie, in het 
koffiehuis van Th. Verbraeken : het bouwen van een bouwmaus-
wouing, wagenschuur en karnhuis eu hooiberg. 

HAANDAG 16 HAART. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: a. den aauleg van 

een district-reservoir met hoofd- en centraalbuizeu in de Jan 
Luijkenstraat bij de Honhorststraat; b. het leggen en verlengen van 
boofdouizeu, gedurende 1896, ten dienste van de pneumatische 
rioleeriog volgens het Lieruurstelsel aldaar. 

DINSDAG 17 HAART. 
Breda. 11 uur. De genie, in de achterzaal van het koffiehuis 

geuaamd de Beurs: het aansluiten vau de militaire gebouwen te 
Breda, aan de waterleiding (derde teriniju), ouder het beheer der 
genie aldaar, begr. f 1970, aanw. 11 Maart 's morg. 10 uur, 
bilj. inzeadeu uiterlijk 16 Maart nam. vóór 3 uur. 

's-Graveuhage. 2 uur. Hel ministerie vau justitie .- het bouwen 
van een kautongerechtsgebouw te Tilburg, gemeente Wisch, begr, 
f 16 650, aanw. 13 Maart nam. 2 uur. 

Utrecht. 2 uur. De inaatsch. tot exploit, van staatsspoorwegen, 
aan het centraalbureau in het Moreelse park : bestek no. 704, 
het maken van eene werkplaats me. bijbehoorende werken op 
het station Groningen, begr. f 23 800. 

Weesp. 1 uur. Het gemeentebestuur; de bestrating van den 
Heerensingel met aanverwante werken, aauw. 10 Miart 'sm. 11 uur. 

DONDERDAG 10 HAART. 
Amsterdam. 2 uur. De architecten A. Jacot en VV. Oldewelt, 

namens den WelEd. Heer F. H. Jaussee, in bet Americau Hotel, 
aau het Leidscheplein aldaar : het verbouweu van perceel Keizers
gracht no. 25 te Amsterdam. 

VRIJDAG SO HAART. 
Hiddelburg. 11 uur. Het ministerie vau waterstaat, haudel 

en nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur : het uitvoeren 
van eenige werken tot uitbreiding van de buitenhaven vau het 
kauaal door Walcheren te Vlissingen, begr. f 31 000. 

HAANDAG S3 HAAKT. 
Amsterdam. 2 uur. (Greeuwichtijd) De directie der Huil. IJz. 

Spoorweg-Maatschappij, in het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingaug vestibule), bestek uo. 8 : het makeu vau grondwerken, 
kunst- en overgangswerken voor het gedeelte van de verbiudings-
baan tusschen den spoorweg Amsterdam—Rotterdam en de Schie, 
begr. f 214.000. 

Hoogland (bij Amersfoort.) Het bestuur van het waterschap 
de Gecombineerde Stoomhemnliug van de Zeldcrtsche Wetering 
bij den voorzitter M. van Beek : de verplaatsing van het werktuig 
met toebehooren van bet stoomgemaal en bijlevering van het 
daarvoor benoodigde. 

WOENSDAG 25 HAART. 
'«•Gravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid : het maken vin eene dienstwoning onder de gemeente 
I Capelle. 
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AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 

Amersfoort. Het herstellen der dooi broken iu den grooten 
en kleinen Slaagsckeudijk te Hoogland en bet maken van en 
brug. Laagste voor perc. 1, M. van Drie voor f 2900 ; voor pere. 
S, dezellde voor f 2900; voor perc. 1 en 2, J. Stuurman voor 
f 8S87 : voor perc. 3, L. Ruitenberg voor f 1491. 

Amsterdam. Het bouwen van 2 woonhuizen aan de Jan L'iij-
kenstraat te Amsterdam. Laagste Gebr. Terlingen aid. voor f 36.820. 

Amsterdam. Het maken van grondwerken, spoorwerken, bestra
tingen, enz. tot uitbreiding van de statiouscuiplaceinenteu Terbnrg 
en Doetiucbem. Laagste II, J. Jaarsma te Lichtenvoorde voor I 1283. 

Apeldoorn. Het maken fan een commissariskamer euz. Laagste 
R. Unies te Apeldoorn voor f 1519, gegund. 

Baardvryk. Het bouwen eener kerk met toren enz. Laagste 
A. L. van Gestel te Geldrop voor f 69.217. 

Bodegraven. Het driejarig onderhoud van den straatweg van 
Gouda naar Bodegraven met de daarin liggende kunstwerken tot 
31 Dec. 1898, in twee perceelen. Laagste voor pere. 1, straatwerk, 
W. A. Verbmggen te VVaddinxveen voor f 2289, gegund ; voor 
perc. 2, kunstwerken, Jac. Boot te Waarder voor f 851, gegund; 
voor massa, W. Bokhoven te Gouda voor f 3215. 

Boekelo. Het bouwen vau een magazijn enz. Laagste G. J, 
Sluijiiicr >e Enschede voor f 15.065. 

Breda. Het afbreken van bet boekhuis get. O 323 gelegen aan 
de Korte Boschstraat aldaar eu bet daar ter plaatse bouwen van 
een winkelhuis met twee bovenkwartieren. Laagste P. Hoppen
brouwers aldaar voor f 9111. 

Bevcuter. Het overdekken van een mestput op de gemeentelijke 
mestplauts. Laagste J. B. J. te Riele aldaar voor f 671. 

Birksland. Het verbouwen en inrichten van een heerenbuis tot 
post- eu telegraafkantoor met directeurswoning in die gemeente. 
Laagste C. P. Tielemau te Melissant voor f 5097, gegund. 

Enschedé. Het verbouwen van een heerenhuis gelegen aan de 
Langestraat. Laagste G. Derksen en J. M. Tunis voor f 1095, geg. 

Gestel. Het bouwen eener sigarenfabriek. Laagste M. G. vau 
der Hurk voor f 5611, gegund. 

Goes. Het bouwen van eeu nieuw woonhuis en varkenshok op 
de hofstede bewoond door pachter J. M. Mol, in den polder Oost 
Nieuwland en Wolpbaarsdijk. Laagste P. den Herder te Wol 
pbaarsdijk voor f 3993. 

's-U ravenhage. Het onderhouden en herstellen van het Rijks
gebouw te Sneek, waarin kantoren van de hypotheken en het 
kadaster, van 1 April 1896 tot 31 Maart 1899. Laagste J. A. 
de Graaf te Sneek voor f 995. 

's-Gravenhage. Het onderhoud van bet post-en telegraafgebouw 
te Dordrecht tot 31 Deo. '98. Laagste H. D. Gardes te Dorureclit 
voor f 1327. 

's-Gravenhage. Het bouwen van een villa en twee woonhuizen 
aan den Duinweg te Scheveningen. Laagste Gebr. de Swart te 
deu Haag voor f 30.850. 

's-Gravenliage. Het bouwen van een kantongerechtsgebouw te 
Tilburg. Laagste W. Dusé te Tilourg voor f 15.812. 

Groningen. Het vergrooten der bergplaats bij het wachthuis 
van de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, gelegen aau 
het Rietdtep aldaar. Laagste C. Roelfs te Winschoten voor f 875. 

Maastricht. Hel onderhouden van en bet uitvoeren vau eenige 
werkzaamheden aau bet rijksarchiefgebouw aldaar, van den dug 
der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Deo. 1897. 
Laagste J. Schenk aldaar voor f 1315. 

Maastricht. Het onderhouden van en bet uitvoeren van eenige 
werkzaamheden anu gebouwen der rijks hoogere burgerschool te 
Venlo, vau den dag der goedkeuring van de aaosesteding tol en 
met 31 Dec. 1897. Laagste H. van Gasselt te Venlo voor f 1280. 

Heppel. Het bouwen van een winkelpui met annexen voor deu 
heer J. Warries. Laagste L. Kooij voor f 1333. 

Middelburg. Het doen van herstellingen en vernieuwingen aan 
bet perceel Korte Delft G 3. Laagste W. A. van der Harst 
aldaar voor f 1789. 

Nijkerk. 1. Het maken van een brng in de Blindesteeg onder 
Pntten. Laagste A. van deu Berg te Putten voor f 171, gegund ; 
2. het makeu van een brug iu den Achterhoekerweg. Laagste G. 
van den Brink voor f 239, gegund; 3. bet herstellen van eeue 
beschoeiing aan den Latkwnl. Laigstc Th. J. Alfrink voor f 85, 
gunning in beraad gehouden. 

Oosterhout. Het verbouwen en vergrooten van een mouterij 
voor Mevr. H, M. Smits aldaar. Laagste Adr. Vermijs aldaar 
voor f 5169, gegund. 

Rotterdam. Het vernieuwen van de ophaalbrug in de Lange 
kade over de Nieuwe Vaart te Rotterdam. Laagste P. van Lin-
schoten Pz. te Rotterdam voor f 2398. 

Scvenuni. Het bouwen lan een nieuwe school. Laagste E. 
Haegeos te Horst voor f 16.796. 

Sleeuvr(jk. Het bouwen eener pastorie met bijbeboorende werken. 
Laagste F. G. Sterkenburg te Gorinchem voor f 6689. 

Utrecht. Het alas- en verfwerk vnn het te bouwen huis van 
bewaring enz. te Utrecht. Laagste A. J. Fraza aldaar voor f3070. 

Winterswijk. Het bouwen van drie villa's. Gegund aan D. 
Jansen te Aalten voor 1 17.89S. 

Woerden. Het bouwen van eene hofstede met schuur en het 
verplaatsen van eene hooiberg te Kamerik. Laagste A. Boers te 
Kamerik voor f 7160. 

A D V E R T E N T I E N . 

K 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHKEP8B0ÜWWKRF 
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 « i c r l i l l c a n , 1 tan I J o v d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

V O L O N T A I R 
g e v r a a g d , 

l i e f s t reeds eenigszins bekend met 
teeltenen, op het Bnreau van een 
A r c h i t e c t . 

Brieven franco bij den Uitgever dezes 
onder No. 28. 

ff. YAN DER ENDT & ZoON'S 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 

is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 
drukken van 

B E S T E K K E N . 

P.MiLk&ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, 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 - , B R O E I en M K L K -

G L A 8 . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

G K B O O K N G L A S en D A K P A N N K . N . 

L e n z e n - en P a t r i j s p o o r t g l a z e n . 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, OAGLICHT.REFLECTORS. 

S T E E N E N . 
Billijk TE KOOP om op te ruimen 

1 0 0 harde, oude Pelsteenen, 
zwaai' 2000 a 2500 Kil., middellijn 
K. 1.50 & M. 1.60, zeer geschikt voor 
zeeweringen etc. Gunstig gelegen voor 
verzending per water. 

Te zien en te bevragen aan de fabriek 

.DE UNIE" te Wormerveer. 

S t o o m J a l o u s i ë n 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. 

I. V(. I l ' I U . I / l A . (73) 

S. BRUIGOM, Arnhem. 

D E G R O E V E N 
V A N 

J. MEURIiï 
te Andernach a/d Rij», 

leveren sedert 1851: (83) 

I» Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op atreiiKMte keur, verder: 
DRIJF- of / . « n is I i i v LA-

V AG ROTST I IA. beste en goedkoop 
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz 

O00RNIKSCHE EN LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

I ^ o r t l n n e l - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

tiiedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

II. LUI J TEN, 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 . 

e» LEKKERKERK. 
Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O M E BOUWMATERIALEN, 
b e s c h r e v e n d o o r 

A., v a n <5L©r K L l o e 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid flS—, 
„ „ gebonden „ 21.50. 

K I O o H l> I I I. I \ <• I V 
. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedrijf 

met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomendeindustrieelen, voor 
wicn hij zijn boek even goed heeft geschreven als voor bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
motten 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 
«ipnaardige 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 
beeft op I c* gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad). 
• • . . 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). 

• • • . Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bzijonder veel waarde op een 
voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan breed-
TOerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemers 
Werkbasen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenamen en bevatte. 
•jkrii vorm een ruim overzicht geeftvan wat de praktijk hier en elders tot op heden 

' uitgewezen of een thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen. . . . (lie Ingenieur.) 

• • • • Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig
en "cheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door hun handel en bedrijf met de?e 

'ken in aanraking komen. 
• • . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
den samensteller en zijn cenvoudigen, duidelijken schrijftrant . . . (Het Handeltblad.) 

A i I l l l l l i U I \ 
en LUSTEN, 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

It. W. KOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 
aanvraag gratis. (80) 

Alle soorten van 

Z A G E N 
W E R K T U I G E N 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de Jijnste ntiahteiten tut billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SÓHNE 
te Remseheid-Vieringhausen (Mieinl.) 

Gevestigd in IH'ïi. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke w\j U gratis en franco toezenden. 

t MSI I till \M . 
Bildcrdijkkade 109 

ROTTERDAM, 
NieuwtHavcn 11.8 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

mi: 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: Ie soort AND. TRAS 
( 8 8 ) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 

—I 

(90) 

KRANEN 

LIEREN, 

*V Draagbaar Spoor, 
T. G TISSOT J R . 

AMMTKRDA.M, Siii«el Hl» 
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

dncten Krimpen ajd. IJssel, 
o n o t » r i i o H c i i w e g e n * z i j n M e r k 

b e d e r f w e r e n d e e i g e i i s e l i n p p e i l . 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS & Co, 
Keizersgracht 132. AniNterdaiii. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (0) 

W o r d t g e v r u a t c d : 

2 0 0 a 3 0 0 M e t e r 

licht, draagbaai SPOOR, 
inet een w i s s e l (spoorwijdte ^ 0.(10 M.) 
met twee k i p k a r r e l l . 

Brieven franco, onder letters E S, 
aan het Bureau van dit Blad. 

LEONARD SLIGGHRR, Honnickendam. 

31 A M A H E I M E K 

Por t l and -Cemen t f ab r i ek 
FAfiÜIEK 

I N 

MANNHEIM 
Opgericht 

INGI. 

FABRIEK 
I N 

WEISENAU 
b/Maiai. 
Opgericlit 
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 450.0(10 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e 1 ij k e Provinciën: 

Wed. A. Xerkuhle & van Swijndregt 
R 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 «ft, L E H R E N , 
A M « T K R I) A M, (60) 

H A N D E L A R E N in 

GREVE 'S 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
n i l in li il t <̂ II rt fabrikaat en b i l l i j k e l i r i i s . (76) 

UTRECHTSCHE LOOD XVITFA BR1EK, 
F i r m a O . G R E V 1<:, U t r e c h t . 

is beter dekkend, lijner, witter en beter 
kleurliuudeiid 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. Cieiiieeiite-
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 o<i sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in l.et „IV. v. d. Dag" 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis- en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1887; in de 
„Ingenieur'' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „Schilder" di . 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker" dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman" dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkundig Weekblad" dd. 5 Dec. 1891. (93) 

T 

Marmer en Bouwmaterialen.! Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

Geloidwerende tasschenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

MpaiatieSn en plafond». 

E X S E L S I O R P L A T E N , 

GEBR. VAN DER ,IJGH, 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 bg particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

/ 

J A N H A M E R & C o . , 
Heerengracht 583, by de ütrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

Amerik. Lucht-en Stofzuigers. 
WIINCi's Patent , 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (86) 

Voor droging en afkoeling 
in fabrieken van verschillenden aard. 

In tul vau fabrieken eu voor verschil
lende doeleiudeu hier to iaudc iu gebruik. 

BIJVOEGSEL van het technisch gedeelte van „Architectura" van Zaterdag 7 Maart. 

MaandelUkwhe prijsopgaaf, zonder 
Ingenieurs en Exporteurs van Machinenén, 

verbinding van eenige M E T A L E N enz., volgens de prijscourant van J O H » B I B O H & Co. ltd., 
Londen, 10 & 11 Queen Street Place, Maart 1896. Levering franco boord Londen 

ffiaUZER per 1000 EO. 
plaatijzer voor acbeeps- en 

br"fg*«botiw 
jd, voor matten, euz. „Best". 
Kelelplaten „Belt". 

id. „Best best", 
id. „Beat best best" . 
id. „Extra triple best 

voor zeer moeielijk flenswerk 
Geril'du vloerplaten 
Yorkshire ketelplaten (Low-

noor) van af 
Id, id. (Andere merken) 

Koek - en kraal ijzer voorscheep»-
en bruggenbouw. . . 

„Best" hoekjjzer . 
„Rest best" id. 
X ijzer . . . • • 
Kraal T ü* e r • v a n B ' 
jj. tol knieën en spanten ge

bogen moer: . . 
Klinknagelijzer, gewoon . 

id. „best" . 
id. „beat best" voor ketelw. 

Staafijzer, Welsh . 
id. Schotsch f a. b. Glasgow 
id. Gewoon North Staffordshire 
ij. Best id. . 
ia. Superieur id. . 
id. South Staffordshire, Marked 

liars. List brands . 
Id. „Lowmoor" 
id. Yorkshire, andere merken 
Spijk ITS tav en . . . . 
Zweedsch staulijzer, gewalst . 

id. id. gehamerd 
Belg id. No. 1 f.a.b. Antwerpen 

„ Spijkerstaven id. id. 
„ (iniitijzer id. id. 
„ I ijier, van af 
.. Draadnagels No. S—7 

(per 100 KG.) . 
Bandijzer, gewoon . 

„ superieur 
Baal band N. 20, breed 22.2 in M. 
Export blik . . . . 
Blik „Working up" kwaliteit. 
Qegalv. gegolfd blik No 24 BG 

id. id. id. No. 26 id. 
id. plat id. No. 20 id. 
id. id. „best best", koud ge-
waUlen uitgegloeid No.14 BO 

Gehamerde staven . . 
Kielatukken, ruw besmeed 
Steven id. id. id. vanaf 
Krukassen, afgewerkt . . 
8chccpsschroefassen,ruw afgedr 
Wals ijzeren stoompijpen . 
Hulpstukken daarvoor . 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
Wals IJz. ketel p., schuin geweld 

kant pijpen 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

id. id. sokken en spie 
einien uitgeboord en afgedr. 

Id. i<l. bestreken met Dr. Angus 
Smiths oplossing, moer: 

Gesmeed roosterijzei . . 
R U W - or GIETIJZER 

per K i . . 
ich G. M . B.No. I 
herrit No. l . . 
I. No. 3 . . 
land No 8, voor 

gietwerk . 
I. No. 4, voot 
.'dij/.er-heruiiling . 
rl. hematiet No I ) a 

id. No S 
luebt-limii.. kiml [ c jf 

1 voor gietwerk 
lucht-hotiti-kool 

5 voor smecdijzcr-
i d i n g . . . 
Istaven en blokken /jg 
mangaan 80 t>Ct 

öchoi 
Gsrt-

Clev,' 

Inie 

id. 
Rom] j 

No. 
Koud.. 

N„. 
bei 

|ttdd, 
fern 

G u l d e n . 

61,23 
67,06 
78,73 
90,38 

104,97 

116,63 
64,14 

211,69 
198,28—S33,«6 

59,77 
65,60 
77,27 
62,68 
68 51 

29 16 
«7.06 
72,90 
84,56 
59,77 
58,31 
67,06 
72,90 
84,56 

96,t* 
215,76 
204,09 

69,98 
96 22 

102,05 
55,40 
58,31 
58,31 
53,94 

8,45 
69,98 
75,81 
78,73 
84,56 
99,13 

121,00 
138,49 
119.55 

134,11 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47—991,34 
183,16—279,91 

70 

49,57 

1,45 
64,14 

28,00 
30.04 
28.29 

22.32 

21.87 
28,87 
28,15 

99,13 

93.30 
46,65 
145,78 

SMELTIJZER en 
STAAL per 1000 KG. 

Scbeeps- en brugplaten . 
Ketelplaten . . . . 

id. vuurkast kwaliteit . 
Staafsiaal . . . . 
Baalband . . . . . 
Staalblik 
Zacht id. om op te werken 
Hoek- en krael(jzer. 
Kraal T ijzer 
I staal 
Spoorstaven, zware I i. d. naas-

id. middelsoort J te haven 
id. lichte ( b. d. fabr. 

Tramrails . . . . 
Gereedscbapstaal, gewoon 

id. speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id 

DRAAD per 1000 KG. 

Gewalst ijzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 

ld. gegalvaniseerd id. 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
ld. gegalvaniseerd id. . • 
Getrokken ijzerdraad voor om

heining, geolied Nos. 0—8 
I<l. gegalvaniseerd id. . . 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, uitgegl.en geol. Nos. 0 8 
ld. uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikkel heiningdraad 2 draads. 

Id. id. 4 draads. 
Id. thickset I „ 
Id. id. 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 
KOUD KOPER. 

Chili staven per 1000 KG. . 
Gietelingen B. S. ld. , 

id. taai (Toughcake) id. 
Staven, platen en dubbeling ld. 
Draad per KG. 
Gesoldeerde pijpen id. . , 
Pijpen zonder naad id. . 

M i l METAAL per hi. 
Slaven . 
Dubbeling 
Soldeerwerk 

VI I SM M. per K I . . 

Gewalst messing . . . 
Bladmessing . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen . 
Getrokken kololpijpen 

id. condensorpijpen 
Draad . 

TIN per 1000 K (;. 
Engelsch in staven (in kisten 

van 103,21 KG.) . 
id, id. best gezuiverd. 
id. gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen j 
ANTIMONIUM p. 1000 K6. 

G u l d e n . 

64.14 
69,98 
75,81 
75,81 
81,64 
90,3 • 
102,05 
62,68 
67,06 
58.31 
55,10 
56.85 
58,31 

87,47—104,97 
109,93—386,59 

583,14 
116,63 
303,13 

75,81 
99,13 

81,64 
104,97 

84,56 
107,89 

87,47 
110,80 

149,87 

151,62 

99,13 

536,49 
588,97 
57781 
653,12 

0,73 
0,79 
0.81 

0,54 
0,54 
0,54 

0,65 
0,68 
0,73 
0,70 
0,87 
0,65 

763,91 
775.57 
752,25 
711,43 

408,20 

ZINK per 1000 KG. 
Zuiver buitenlandsch 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOD per 1000 KG. 
Engelsch pig . 
Spaansch id. . 

i Bladen en staven 
Waterpijpen 
G a s p i j p e n . . . . 

! STEENKOLEN p. 1000 KG 
South Wales stoomkolen le kw 

ld. id. 2e n 
: Lancashire id. le n 

ld. id. 2e « 
Newcastle id. le n 

ld. id. le 
CEMENT p. vat v. 181.44 KG. 
Portland 
Romeinsch . 
Vulcaan- of voegcement. 
VUURTASTE STEEN per 

1000 s t l l k s . 

Schotsche . 
South Wales . 
Kiezel 
VERFSTOFFEN p. 100 KG. 
Loodwit gemalen . . . 

Id. aan stukken 
Menie zuiver . . 
Oranje menie . . . . 
Loodglit 
Zuiver zinkwit . 
Kahtjen's scheepscompo.itie 
Sims' id. 

OLIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id. 
Terpentijn . 
Raapolie . . . . . 
Colza 
Kaloenzaadolie . . 
Reuzel .. . 
OI(Jf 
Ossenpoot „ . • 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 KG. . 

TEEK eu PEK. 
Stockholiuer teer per val 
Archangel ,, „ 
Koolleer „ 
Pek, Zweedsche per 100 K G 

„ Was „ „ „ 
„ Engelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ amber „ „ „ 
„ geel „ „ „ 

MACHINE PAKKING p.KG 
Pakking mei elastiek hart 
Tuck's pakking 

Id. genuine 
Id. triple . 
Id. metallieke 

Asbest pakking (best) 
Beldam's pakking . 
Asbest millboard per 100 K G 

V. V. 
12.7 15.88 
18.95 15.74 
17.49 15.16 
16.03 14.29 
15.16 13.70 
14.0(1 12.83 

V . 
19 

14.00 
13.41 
12.83 
12,24 
11.95 

SCHROEFBOUTEN eu MOEREN per 100 KG. 

Iinch ï / o/ . 7/ 
M ' I O T l a a a 10 « O u 

lang beneden 50.8 mM. . . . ƒ 
„ 50.8 tot 76.2 „ . . . . 
„ 76.2 „ 114.3 „ 
., 114.3 ,. 152.4 
„ 152.4 mM. en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 KG. meer. 
Vierkante moeren , getapt . . . . 
Zeskante id. id. . . . . 21.«6 IS..16 17.20 
Gegalvaniseerde dekhouten . . . 20 .99 19.24 
Volgplaatjes ƒ 18.66 per 100 KG. 

KLINKNAGELS per 100 KG. 
Gewone brug- of scbeepskwalieit . . . 12.24 11.37 10.79 
„Best" . . 11.58 II 66 11.08 

Gulden. 
180,77 
181,21 
207,12 

188,49 
134,12 
144,31 
151,6! 
148,70 

5,98 
g 5,40 
a 6.56 

6,27 
5,40 
4.82 

O „ 

3,56 
5,04 
9,48 

24,89 
32,59 
86,14 

20,99 
16,91 
28,00 
19,83 
28,00 
69,98 
28,00 

0,23 
0,24 
0,23 
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 

14.00 
13.4 1 
12.83 
11.24 
11.95 

Met zeskante moor / 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 

1 IV . 
25.4 28.6 
14.00 14.00 
13.41 13.41 
12.83 12.8.'! 
12.24 12.24 
11.95 11.95 

31 75 
14.00 
13.41 
12.88 
12.24 
1 1.95 

,Best best" . . 
.Best best" ketelklinkhouten . 

13.70 
14.58 

12.83 
.1.41 

12.24 
12.83 

IP.79 
11.08 
12.24 
12.83 

10.79 
11.08 
12.24 
12.88 
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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 i l v e r t e n t l ë D in dit blad kotten van 1—6 regelt 
00 centt, iedere regel meer 10 cent». Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatting wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

All* advertenties, in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E I N D U S T R I E D E R B O U W M A T E R I A L E N 

I N N E D E R L A N D S C H I N D I Ë . 

(Slot.) 

Sprekende met Indische vakmannen, heb ik meermalen de 
opmerking \ernomen, dat ze daar in Indië zulk hecht metsel
werk maken omdat ze zulke beste kalk hebben. Dat bei,t had 
vooral betrekking op de grondstof die, niettegenstaande de 
ondeskundige en onachtzame behandeling toch zulk een goed 
product levert. 

Als ik vroeg: vat verstaat ge onder ijoede kalk? dan 
was het antwoord: „Nu ja, goede kalk, wat zal dat anders 
zijn dan goede kalk?" 

Dit bracht my den Nederlandschen keurmeester in her
innering, die, een schip met schelpkalk op zijn werk krij
gende, de opmerking maakte: „ D e kalk ziet er goed uit," 
maar aan een hem toegevoegd leergraag jongman geen 
verklaring kon geven, van wat hij met „er goed uitzien" 
bedoelde. 

De zaak komt, als ik mij niet vergis, daarop neer, dat 
men de kalk aanvaardt zooals zij is. E u dat er van een vrij 
slecht product goed en zelfs uitmuntend werk te maken is, 
bewijst juist de Hollandsche schelpkalk, die in gebrekkig 
branden en onzuiverheid met meest primitieve producten van 
inlanders kan wedy veren. 

De deugdelijkheid van het Indische metselwerk zal dan 
ook niet zoozeer aan die der kalk toegeschreven moeten 
worden, als wel aan eene meer rationeele samenstelling van 
den mortel, met name aan het ruime gebruik van baksteen-
gruis, als hydraulische!) toeslag, waardoor er geen ot geringer 
overmaat van kalk in den mortel voorhanden is dan in de 
meeste mortels in Nederland. 

Overigens komt in Nederlandsch Indië ook wel slecht 
metselwerk voor, evenzeer als overal elders. Ik vond er een 
\ oerbeeld van vermeld in het Tjjdschr. v. h. K . I. v. I., 
Afd. Ned. Indië 1879/80, blz. 23, door D R . H . C R K T I E R , 
dat mg bjjzoi.der trof door de zonderlinge redeueering, die 
'leze geleerde daaraan vastknoopt over de werking van 
ij/eroxyde in klei. 

In Nederlandsch Oost-Indië komt de koolzure kalk in 
vele streken in overvloed voor. Men onderscheidt daar 
«trgkaik en koraalkalk. Op sommige plaatsen wordt ook 
kalk van schelpen gebrand; op Java b.v. te Trogong 
(Preanger Kegeutsch.) van schelpen uit de vischvjjvers ('), 

t e Oheribon; veider in de Wester afdeeling van Borneo 
1 , 1 de Zuidooster afdeeling van hetzelfde eiland van schelpen 

(') De kalk is bij de inlanders bekend al» kapoer toetoe, d. i. 
^elkkalk. 

uit de zoetwatermeeren (danau) bij Amoentajj (-) en van 
zeeschelpen van Tambanio en Sampit (:l). 

Bergkalk wordt gewonnen, op Java: in de Residentie 
Batavia, te Tjampea, te Tjitrap en te Koeripan by Buiten
zorg ; in de Preanger Regentschappen te Tapog Apoe (4) en 
te Goenong-Missigit (afd Bandoeng) (*) te Tjitjoeroek, in 
den berg Tj i Koraj, te Tjidempit, te Soeinedang, te Tjongeang, 
te Soekapoera, te Tasik-Malaja ( ö); in de Residentie Kediri 
te Wadjak ( 7); in de afdeelingen Ponorogo, Patjitan en 
Ngawi van de Residentie Madioen; op het eiland Noesa 
Kambangan tegenover Tjilatjap; te Soerabaja; te Tawang-
Ardjene en te Singoro ^Znidergebergte) in de afdeeling 
Malang van de Residentie Pasoeroehan (M). Verder op Madoera; 
•aan Sumatra's Westkust, in den omtrek van Padang en by 
Fort de Koek; in de Zuidooster afdeeling van Borneo te 
Riamkiwa bij Pengaron (°}. 

Koraal of klipsteen wordt ontgonnen te .Moeara Angke 
(Resid. Batavia); in de Res idenl iën Palembang, Riouw eu 
Bangka; op de eilanden in de straat van Makassar , 1 0 ; op 
Amboina ( u ) ; te Tidore op Ternate (•*); op Timor ('*) enz. 

In de meeste inlandsche talen heet de steen Karang en 
wel Karang idoep (levende koraal I, wanneer hy nog vast 
zit, en Karang mali (doode koraal) als hy los ligt. De 
inlanders beweren, dat er in het laatste geval geen kalk 
van te branden is. De koraalkalk komt voor als massieve 
rotssteen en in de gedaante van dunne, vertakte stelen; 
vooral in laatstbedoelden vorm is zy zeer zuiver. 

Ovens voor het branden van kalk kunnen op verschillende 
manieren worden ingericht. Nu eens bestaat de lading uit 
afwisselende lagen grondstof (bunkeu kalksteen of schelpen) 
en brandstof, dan weder zyn de ovens van afzonderlijke 
vuurhaarden voorzien; in beide gevallen onderscheidt men 
ovens, die na eiken brand geledigd en opnieuw gevuld 
worden en andere met onafgebroken bedryf. Evenals bij de 

(') De schelpen worden door de inlanders ramies genoemd; zij 
kosten ongeveer f 8.— per M a . 

( s) De inlanders noemen ze karang; zij kosten f 7.— per M i ; . 
(') Tapog Apoe beteekeut kalkmaat. 
(•'•) De gebluschtc kalk kost te Haudoeng f 15.— per M a . 
(0) Dezelfde ptijs wordt te Tasik Malaja besleed. 
(7) De oujjebluschte kalk wordt aldaar met f 22.50, de gealuschte 

met f 11.25 per M " . betaald. 
( s) Te Malang kost 1 M " . kalk van Tawang-Ardjene gcbluscht 

f 15.—, van Singoro t 10.50, vau Madoera f 10.—. 
(") De steen kost Ie Handjermasin f 7.— tot f ' J .— per II*. 
( I 0 ) De prijs der geblusoots kalk wisselt af van t 7.5(1 tot f 12.50 

per M*.; iu den Westinoussou stijgt hij nog aanmerkelijk, 
(") Prijs der gebluscbte kalk I 16.— tot f 20.— per koijang 

van 20 H L . 
('*) De inlanders aldaar noemen de koraalkalk goko en kan kapoer. 
( , a ) De gebluscbte kalk kost f 5.— per M . 

file:///ernomen
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steenovens komt men hier langs tal van verschillende wegen 
met meer of minder verlies aan warmte en werkkracht tot 
het doel en vindt men ook hier tal van trappen van vol
maaktheid, van den eenvondigen veldoven tot de beste toe
passingen der wetenschap. Gelukkig, dat men ook hier, zoo 
noodig, zich met uiterst geringe hulpmiddelen kan redden. 

Sprekende voorbeelden daarvan vindt men in Ned. Oost-
Indië. Daar gaat men veelal op ze:r gebrekkige wyze te 
werk en toch wordt, zooals hiervoren reeds werd opgemerkt, 
de kalk, die er wordt voortgebracht, behoudens sommige 
uitzonderingen (";, over het algemeen zeer geroemd. 

Ken van de ruwste manieren om kalk te branden is die 
i 

welke in de Molukken gebruikelijk is en daarin bestaat 
dat men een stapel brandhout maakt, b.v. 5 of 6 M. 
in 't vierkant en 3 M. hoog, waarin beneden kanalen zijn 
uitgespaard voor den luchtvervoer, en daarop ter ongeveer 
dezelfde hoogte den steen opstapelt, die vooraf aan stukken 
ter grootte van een vuist is geslagen en een tyd lang te 
drogen heeft gelegen. ('"') Wanneer men zulk een brand
stapel aansteekt, is na eenige uren alles in lichtelaaie en 
weldra ziet men den hoop instorten. Het vuur blijft onder 
den steen nog een paar dagen smeulen, waarna de kalk 
geacht wordt „gaar" te zyn. Het ligt voor de hand dat 
er op deze manier veel brandstof wordt verbruikt, niet alle 
kalksteen gaar wordt en een zware regenbui de geheele 
zaak bederft 

Men zou, naar het mij voorkomt, reeds vry wat brandstof 
kunnen besparen, door een tas van afwisselende lagen hout 
en kalksteen op te zetten en dezen te omringen met een 
stapelwerk van grootere stukken steen in kleimortel, in 
dezelfde specie afgepleisterd. 

Op Java gaat men veelal op geljjke wyze te werk als 
ook in Duitscliland, Be lg i ë en Luxemburg dikwijls nog 
geschiedt; d. w. z. men maakt in de hellingen van 
het kalkgebergte een trechtervormige ingraving om tot 
oven te dienen. Van onder wordt eene opening uitgespaard, 
en met een verloren gewelf van grootere bonken steen 
overspannen om daaronder zoolang te stoken als noodig is 
om de lading tot boven in gaar te branden. Zulke ovens 
kunnen even goed met afwisselende lagen brandstof en 
grondstof gestookt worden; in steenkoolrjjke streken is 
dit de gewoonte. 

In de Residentie Madioen (Java) worden nit riviersteenen 
niet klei en stroo zeer eenvoudige ovens opgetrokken. Deze 
ovens zijn cilindervormig, de onderste helft iets nauwer 
dan de bovenste, zoodat er van binnen een rand is, waarop 
uit groote blokken kalksteen een ruw koepelgewelf wordt 
opgetrokken. De bovenste helft wordt dan met kleinere 
stukken gevuld en deze dikwijls tot hoog boven den rand 

('*) Als minder goede voorbeelden worden vermeld: de knik, die 
vau de bovenvermelde schelpen te Trogong in open kuilen van 
ou^eveer 1 M. diepte wordt gebrand, terwijl van deze grondstof 
bij meer zorg een veel beter materiaal te bekomen is; en de steen-
kalk van deu berg Tjikoraij, waar de inlanders vóór liet blusschen 
de HSCII niet verwijderen en na bet blussclien de ongare stukken 
fijnstampen, reden waarom op .te rijkswcrkeu de kalle steeds ouge-
blnscht geleverd moet wo'deu. 

Zonder met betrekking tot dit bijzondere geval een bepaald 
oordeel te durven uitspreken, kan ik niet ualaten in verband 
daarmede de bijzondere aandacht onzer lezers te vestigen op hetgeen 
vroeger in dit blad gezegd is over de cementkalken en de hydrau
lische toeslagen. (Zie onze Nos. van 1 en 8 September 1894.) 

Op de eilanden iu de straat vau Macassar, waar geeu hout 
groeit, maakt men tasseu van aangespo-ld drijfhout, groot 3 of 
3.50 M. in 't vierkant en 2 M. hoogte, en laat deu te branden 
koraalsteen vooraf een West-(rcgeu)mousson over liggen. Van drogen 
is dan natuurlijk geeu sprake. Werkelijk scbijnt vooraf drogen ook 
uiet rationeel, als het waar is, dat water bet uitdrijven van het 
koolzuur bevordert; bij Duitschc schrijvers vindt men dit telkens 
vermeld. 

van den oven opgestapeld. In de onderste helft wordt het 
vuur gedurende 5 tot 6 uren met hout gevoed en daarn. 
het verder uitdrijven van het koolzuur aan de nagloeiende 
kolen overgelaten. 

In de Wester atdeeling van Borneo wordt een eigenaardige 
constructie van trechtervormige ovens voor het branden 
van schelpkalk toegepast. De buitenwand daarvan bestaai 
uit naast elkaar in den grond gestoken stokken, door drie 
ijzeren banden of hoepels by elkander gehouden; de binnen
wand wordt gevormd door een in klei ruw opgetrokken 
mantel van gebroken metselsteenen. De oven wordt verder 
gestut door schuine schoren en kan van boven afgedekt 
worden met een zeer licht en gemakkelijk af te nemen dak 
van Kadjangtnatten. Aan het ondereind is een stook- ol' 
trekgat van 30 bij 35 cM. uitgespaard. Het stoken geschiedt 
met hout. By het vullen van den oven worden brandstof 
en schelpen iu afwisselende lagen van 10 cM. dikte opge
stapeld Het branden duurt ongeveer 12 uren; elke lading 
levert ongeveer 8 H .L . ongezifte kalk op. ( | U ) 

By den kanipementsbouw te Malang heelt men blijvende 
gemetselde ovens aangewend, die van boven open, maar onder 
loodsen geplaatst waren; daar de steenen wand slechts ge
ringe dikte had, werd deze aan de binnenzijde beschermd 
door een mantel van los opgestapelde stukken van de hardste 
soorten; binnen dezen mantel werd de kalksteen op twee 
boven elkander aangebrachte verloren gewelven opeenge
stapeld, de hardste stukken, die de meeste hitte vereischten. 
onderaan. ( 1 T) Het stoken duurde 3 etmalen; elke ovenlading 
leverde ongeveer 100 M : ! (gebluschte) kalk. 

Te Tjilatjap brandt men kalk in steenovens. 
Ik acht het zonder nut hier eenige van de tallooze ver

scheidenheden van blijvende kalkovens te beschrijven, in 
Nederland en elders in gebruik. Van de meeste daarvan 
berust de inrichting op overleveringen en plaatselijke ge
bruiken, zonder dat zij iets hebben, waardoor zij in het 
byzonder aanbeveling zouden kunnen verdienen. Hy andere 
van nieuwere en betere constructie (zooals b.v. de ringoven 
van H O F F M A N N ) staat de noodzakelijkheid van bedrijf op groote 
schaal, op den voorgrond, terwyl steenkool als brandstof 
zal moeten dienen en ontwikkeld werkvolk ter beschikking zal 
moeten zyn. Doch er is ééne oven constructie te vermel
den, die, behalve dat zy uitmunt door eenvoud en minkost-
baarheid, in aanleg zoowel als in bedrijf, ° ° h noS veel te 
leeren geeft op het punt van ovenbo'uw in het algemeen, 
ik bedoel den gietyzerer cylitideroven voor het branden van 
kalk en cement van A L B B E C H T S T K I N te Wetzlar, in ons 
No. van 11 Januari beschreven. Immers deze oven is 
geenszins uitsluitend voor de Portland-cementfabrikatie be
stemd, maar evengoed bruikbaar voor het branden van kalk 
en van „rood cement". Is hy in Indië eenmaal ingevoerd, 
dan is Portland-cementtnakery, des noods op kleine schaal, 
afgewisseld door kalkbranden, geenszins uitgesloten, maar 
enkel een kwestie van tyd en oefening. Een byzonder voor
deel van dien oven kan nog gelegen zyn iu de gemakke
lijkheid om hein te verplaatsen, naarmate het tooneel van 
het werk zich verplaatst. 

Daar het stoken in Indië hoofdzakelijk, misschien uit
sluitend met hout zal geschieden, zou het wellicht over
weging kunnen verdienen dit vooraf te verkolen. Behalve 
dat by een oven afwisselende lagen grondstof en brand
stof voor houtskool in plaats van hout iets te zeggen zou 
kunnen zyn, wordt ook de mogelijkheid geboren om neven
producten van waarde te gewinnen. Ook de heer S T K I N 
is van deze meening ; volgens zyne opgaaf kan, naar gelang 
van den aard van het hout bij droge distillatie eerst 1 tot 

, »' ol terpentijnolie, verder * / 4 ° / 0 methyl-alcohol, 10 °/o 
houtteer, 4 °/„ azynzure kalk en eindelijk 15 ° / 0 houtskool 
veiluegen worden. 

\ an de kalk- en cement-industrie tot die der betonsteenen 
j s de overgang niet moeielyk. Waarom zouden in Indië b.v. 
drijisteenen, zooals die van den Ryn, geen Jbcces hebben? 
Tegels van Portlaud-cementbeton worden er hier en daar 
reeds lang op onbeholpen wijze gemaakt. Doch ik acht het 
„iet noodig hier verder op het werk van den heer V E R D A M 
en my vooruit te loopen. 

Een vraag wensch ik echter nog aan de orde te brengen. 
Zou het in dezen tyd van coöperat ie en productie in het 
groot niet geraden zyn eene Nederlandtche Maatschappij op 
te richten tot het gewinren, bereiden en verkoopen van bouiv-
materialen in Ned. Indië? ot zullen wy beter doen te wachten 
tot de Engelschen ons dit werk uit de handen nemen ? 

v. D. K. 

(">) Deze kalk kost om eu bij de f 2.— per HL. 
(") M. i. een nooleloos omslachtige inrichting. 

1NGEZ0NDEB STUKKEN. 
Veldoveiis. 

Tegelen, 4 Maart 1896. 

Geachte Heer V A N D E R K L O E S ! 

In het nummer van 29 Februari 1.1. verzoekt u eenige 

mededeelingen omtrent veldovens, daarom meld ik u, het

geen mij er van hier uit den omtrek van bekend is; wellicht 

dat ik u er mede van dienst kan zyn. 

Wanneer de klei gegraven wordt en te vet is voor het 

gebruik, wordt er in lagen zooveel zand door gewerkt, 

als maar eenigszins mogelyk is en blijft deze hoop eenigen 

tyd overwinteren. Het verder bereiden geschiedt met de 

kleihouwen (gereedschappen evenals kalkhouwen) onder toe

voeging van veel water, zoodat de grondstof byzonder 

slap wordt. 

Voor het vormen zyn noodig vier volwassen personen 

en twee jongens. Een man maakt de klei geschikt tot 

verwerken; een ander plaatst die op de vorm tafel, de derde 

brengt de gevulde vormen op een kruiwagen naar de 

droogplaats en keert die om, zoodat de steenen op hun 

plat komen te liggen, terwyl de vierde, de vormer, niet 

anders doet dan de klei met kracht in den vyfbaksvorm 

gooien en met de strijkplank afstrijken. Een jongen is 

bezig den vorm eerst met water nit te spoelen en dan in 

den zandbak te dompelen, waarna hij hem op de vormtafel 

zet, terwyl een andere jongen de gemelde vormen op den 

kruiwagen plaats. Het vormen gaat zeer handig; een goed 

werkman kan 12 a 15.000 steenen per dag maken, enkelen 

zyn er, die het tot 20.000 brengen. 

Meestal is de vormer het hoofd van den ploeg en neemt 

de geheele productie aan, waaronder begrepen is het 

vormen, opzetten, in deu oven opstapelen, enz. De steenen 

blijven, naar gelang van het weder, (soms slechts 2 dagen) 

°P het droogvlak liggen en worden, zoodra zy vast genoeg 

zyn om opgezet te worden, eerst op zyn kant gezet en 

daarna in hagen in de open lucht of onder droogloodsen 

geplaatst. 

Wanneer een genoegzaam aantal steenen droog is, worden 

zy opgestapeld op een vloer van gebakken steenen en 

vormen dan den oven. De onderste lagen worden 2 hoog 

op hun kant gezet met tusschenruimten van 20 cM., 

en vormen dan kanalen, die over de geheele breedte van 

den oven doorloopen, daarop worden de andere steenen, in 

lagen, ook op hun kant geplaatst ter hoogte van 25 a 30 

lagen; elk blad zonder verbinding met het nevenstaande, 

om bij ongelijke zakking te voorkomen, dat sommige ge

deelten omvallen. 

De kanalen worden met steenkolengruis gevuld en tus

schen iedere laag steenen wordt mede steenkolengruis aan

gebracht. De buitenzijden worden met klei dichtgesmeerd 

en daartegen een laag steenen (1 steen dik) gestapeld, 

terwyl van boven de oven met 4 platte lagen afgedekt 

wordt. Gewoonlyk worden de ovens niet grooter gemaakt 

dan van 300.000 tot 500.000 steenen, terwijl elke 4 bladen 

steenen „mond" genaamd worden en de grootte van den 

oven wordt dus opgegeven naar het aantal monden. E r 

gaan in eiken mond ongeveer 16.000 steenen, waarvan na 

het stoken 13.000 te gebruiken zyn. 

Het branden duurt vier a vijf weken, aan de zakking 

bespeurt men of de oven gaar is, doch er is niet de minste 

controle op en als 't ware geheel aan 't toeval overgelaten. 

De buitenmuren moet men tijdens 't stoken goed schoren, 

daar het vuur dikwijls zulk een kracht heeft, dat de 

buitenste lagen er afgeduwd worden. 

Het is wel de meest primitieve steenoven, die te be

denken is, eu weinig kennis is er toe noodig, zoodat het 

meermalen gebeurd, dat lieden die willen bonwen, en 

landerijen bezitten, waarin klei aanwezig is, zelf de steenen 

voor hun gebruik fabriceeren. 

Hoewel de veldsteenen er zeer onoogelyk uitzien, daar 

alles vol asch en gruis zit, zyn er soms schoone kleurige 

steenen bij en die uit het binnenste gedeelte van den 

oven zyn in den regel vry hard. De gebrande steenen 

hebben een afmeting van 2 3 1 / ï X 1 1 l / s X 6.2 cM. zy 

krimpen dus beduidend, daar de vormen 25 X 12.3 X 7 

I cM. zyn 

Gewoonlyk wordt er niet gesorteerd, maar voor den voet 

opgeladen ; de buitenste steenen (slappe en bastaard) worden 

gebruikt voor binnenmuren en fondeeringen, of om later 

tegen een anderen oven aan te stapelen, en de rest voor 

buitenwerk, enz. 

Toch zyn de steenen over 't algemeen zeer poreus en 

bros; doch dit ligt veel aan de grondstof, maar dat zy 

zeer goed als metselsteenen kunnen gebezigd worden, be

wijzen de vele gebouwen, die er van worden opgetrokken 

en de vry' hooge pry'zen, die thans ervoor worden betaald. 

Hopende hiermede aan uw verzoek voldaan te hebben, 

verblyf ik» 

Hoogachtend, 

UEd. Uw. Dr., 
J . G . V A N D E R M A R K G Z N . 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

J . ST. te H a a r l e m . Is in Labradorkolommen een scheur 

ter lengte van pl. m. 50 cM., een hoek van ongeveer 23° 
makende met de lengte-as, gevaarlijk te achten 9 De scheut-
is dichtgestopt, is 2 mM. wijd en volgt de structuur van 
den steen. Is wellicht het feit, dat de monoliet, 3.75 M. hoog 
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en 0.00 M. in diameter, geheel bewerkt en gepolijst is kunnen 
worden, voldoende waarborg voor den samenhang van den steen ? 

Als er boven en onder de door u opgegeven, duidelijk 

zichtbare lengte der scheur geen spoor van doorloopeu ervan 

waar te nemen is, vermoed ik dat zij het gevolg is van 

een plaatselijk sterk krimpen van het gesteente bij den 

overgang van den vloeibaren tot den vasten toestand, en 

aan de vastheid van het omliggende materiaal geen afbreuk 

zal doen. v. D. K . 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Bnksteeii-iiidutftrie in hul if. 
Furmerend, 29 Februari 1896. 

Den heer J . A. v. D. K L O K S te Delft. 

Naar aanleiding van het opstel „ D e industrie der bouw

materialen in Ned. Indië", voorkomende in de 2 laatste Nos. 

van uw Vakblad, ben ik zoo vrij u een paar baksteenproeven 

te zenden van klei, afkomstig van de Oostkust van Sumatra. 

Deze klei komt daar voor over een zeer groote uitgestrekt

heid en de dikte der lagen wisseld af van 2 M. tot 200 M-

Op deze diepte werd de boring gestaakt en zeer zware 

klei gevonden; de 2 dunne aan elkander passende stukjes 

zjjn van klei, welke op 70 voet diepte uit de boor is ge

komen. Het steentje no. 2 is gebrand van klei, welke daar 

voorkomt op een diepte van 0.5 tot 2 M . 

Het gepasseerde jaar heb ik voor een firma op Sumatra 

zeer veel brandproeven genomen van klei, afkomstig uit 

verschillende plaatsen der Oostkust van dat eiland ; hieronder 

waren er, die zeer schoon van kleur en van uitmuntende 

kwaliteit waren, doch de vrees voor een flink debiet en de 

hooge kosten van vervoer der gereed zijnde steenen — daar 

deze naar Java moeten verscheept worden en de transport

kosten van Sumatra naar Java zeer hoog zyn — hebben 

er toe geleid, deze zaak niet verder te behandelen. 

De proeven, welke ik u hierbij toezend, zyn in een oven 

met overslaande vlam gebrand, welke met steenkool wordt 

gestookt. 

Indien u in de gelegenheid mocht komen my in keunis 

te stellen met iemand, die lust heeft een steenfabriek op 

Java op te richten, dan zou my dat een groot genoegen doen. 

Hoogachtend, UEd. Dw. Dr., 

J . V . L A N K E L M A Ju., 

Architect. 

N.B. Indien u de klei wil zien, ben ik bereid u daarvan 

een sigarenkistje vol te zenden. 

Ik heb gemeend niet beter te kunnen doen dan boven

staand schrijven aan de openbaarheid prys te geven. Het 

komt mij voor dat voor menschen met vakktnnis, door kapitaal 

gesteund, iu de industrie der bouwmaterialen in Indië een 

goede toekomst ligt. v. D. K . 

steenen, in uw No. van 29 Februari j l . , moet ik onder

stellen, dat het den heer v. n. E . te St. te doen is, om 

dikte te weten van het metselwerk van een bestaande; 

schoorsteen, welke is gemetseld van radiaal-steenen. 

Bygaande zend ik u een teekening van een schoorstee: 

van 30 M. schachthoogte; met het. voetstuk mede is de ge-

heele hoogte 36 M . : deze schoorsteen staat nu vijf jaa 

en heeft zich uitmuntend gehouden, misschien kan de heer 

v. D . E . te St. van deze teekening nog gebruik maken. 

Met de meeste hoogachting, 

U E d . Dw. Dr. , 

J . V . L A N K E L M A J a . 

N.B. De schoorsteen is beneden 1.46, boven 1 M. wijd 

de wanddikte bedraagt onmiddellijk boven het voetstuk 41 cM. 

en versnijdt telkens om de 5 M. 5 cM., zoodat zy in den 

top maar 16 cM. meer is. 

De vernauwing van boven is met het oog op den rook

afvoer niet rationeel, maar heeft misschien haar nut met 

betrekking tot den vasten stand van het gevaarte 

v. D. K . 

AANBESTEDINGEN. 

l i i l n ick>-.( hoorslt'ciM'ii. 

Purmerend, 7 Maart 1896. 

Na het lezen van de correspondentie over fabrieksschoor-

Aanbestedingen worden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 
H A A N D A G 16 H A A R T . 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: bet verrichten der 
jaailijksche slucadoorswerken ten behoeve van de openbare lager' 
scholen en de gebouwen ten dienste van het hooger en middelbaar 
onderwijs. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het maken van een 
ijzeren afsluithek, ii ijzeren raamhekken, 4 ijzeren brandladders 
en verplaatsbare ijzeren ladders teu dienste van bet stedelijk museum 
aan de van Baerlestraat. 

Delft. 11 uur. De architect C. J. L . Kersbergen iu bet café 
de Prins, buiten de Oostpoort.- het verbouwen vau het perceel 
Clioorsl-aat no. 9 te Delft, tot benedeuwinkelliuis met bovenwo. 
niugen, met uitzondering van verf- en loodgieterswerk. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: hel stichteu van een 
gebouwtje voor deu veerdienst op Papendrecbt, met kantoor voor 
eeu onderhavenmeester. 

Utrecht. 1 uur. De beer A. \V. Hubers te Amersfoort in het 
café Buitenlust, in de Maliebaan : het maken van eene tabaksfabriek 
mee in verband staande werken aan de Blijenburgstraat aldaar. 

Utrecht, 3 uur. Directeuren der 2e Maatschappij tot verbetering 
der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, ten huize van 
den heer W. H. F. Klokke achtrr St. Pieter no. 6: het sloopen 
van drie woningen en bet bouwen van twee woningen aan de 
Jeremiestraat aldaar. 

Zwolle. 2 uur. De bouwk. Q. J . Averdijk Ez. te Wij lie teu 
huize van J. Spantmnu, Deventerstraat .- het verbouwen van een 
boerderij met schuur voor op bet erve Fortman» bij Laag Zuthem. 

DINSDAG 17 H A A R T . 
Arnhem 11 uur. De genie, in hotel Sluis, Oude Stationsstraat.-

het maken van afscheidingen voor afzonderlijke oplegging van 
gedeponeerde goederen aid., onder beheer der genie aid., begr f 1145. 

Krnielo (Geld.) 2.30 uur. De architect E. Kuevel, in hotel 
Veldwijk: het bouwen van eene villa met daaraan verbonden 
bereplaats en koetsierswoning. 

Deventer. 3 uur. Door den heer H. Kruissiuk, in bet koffiehuis 
bij Bloemendal aan den Snippeüng: bet bouwen van een schelp
kalk fabriek mei Leschhuis tegen den dijk aldaar. 

Lemmer (Fr.) 4 uur. Het dijksbesluur van het waterschap de 
Zeven Grietenijen en stad Sloten s het afbreken van hel bestaande 
en het weder opbouwen van een nieuw woonhuis met magazijn 
te Paaveer onder de Lemmer, beneveus bet ophoogen van bet 
terrein om bedoeld gebouw. 

Roermond. 11 uur. De genie, op het bureel van den opzichter 
van fortificatiën: het uitbreiden van de stalling c. a. aldaar (le 
gedeelte) onder he' beheer der genie te Nijmegen, begr. perc. 1 
gebakken steeu f 73SO, perc. 2 hardsteen f 2460, pero 3 getrokken 
en gesmeed ijzer f 2280, perc 4 eikenhouten latierpalcn f 1180. 

Stadskanaal (Gr.) 7 uur. De beer J . F. H. Meijer, in het 
i n \ , 8. Smith: a. het bouwen eener nieuwe behuizing ; 
glas-, verf- en behangwerk aau die behuizing, bilj. inzenden 

I «ut- . , , 
Vutuouls (N.Br.) 11 uur. De architect Heun Smits JHz. 
jk in het koffiehuis de Zwaan: het bouwen van een woouhuis 
en weleerw. heer vicaris, met bijlevering van een gedeelte 

caic 
b. he' 
nam-

St. 
te Ce; 
voor 
der i" terialen. 

WOENSDAG 18 H A A R T . 

Priel (Geld.) 2 uur. Het kerkb-stuur der Herv. gemeeute : bet 
j e , ( . i : en stellen van een ijzeren hek langs bet plein van bet 
kerk. • bouw aldaar, over eeue lengte van 131 M. 

Ui ram (Geld.) '-' uur. Regenten van den St. Albertussliubting, 
i„ tut Heereulogemeut: bet amoveeren der oude panden en het 
houwt n vau een gasthuis. 

Hengelo (Ov.) 12 uur. tiet gemeentebestuur: bestek no. 2, 
het mweu van den watertoren met ketelhuis cn schoorsteen, de 
tilted en vau eenige andere werken ; bestek no. 3, het leveren 
van gegoten ijzeren buizeu en hulpstukken, benevens bet leggen 
van buisleidingen, het stellen vau afsluiters, brandkranen enz. ; 
bestek no. 4, het leveren van afsluiters, brandkranen, retourkleppen, 
enz. een eu auder ten behoeve der gemeentelijke waterleiding. 

Tcrborg (Geil.) 5 uur. Voor den heer G. Koerselman, iu zijn 
kollieliuis: liet al breken van ziju winkel of koffiehuis en het bouwen 
van eeu winkel, koffiehuis met bovenzaal enz. 

Willielminadorp (Zeel) 11 uur. tiet bestuur det waterkeering 
vau ci e ii Wilueliniuapolder teu gemeeetehuize : bet bouwen erner 
vaste brug over de waterleiding en in den weg vóór de hofstede 
Hoofjersdijk iu genoemde polder. 

Zaandam. Het bouweu van een pakhuis, een huis met twee 
wouiiiiten en d • vergrooting vau een winkelhuis te Koog a/d ZHMII. 

Zutphen. 10 uur. De genie, ten haren burcele Gewelaigershoek 
no. S3 : bet maken van afscheidingen voor afzonderlijke oplegging 
van gedeponeerde goederen te Deveuter en te Doesburg, onder 
beheer der genie te Zutphen, begr. f 985. 

DONDERDAG 1» H A A R T . 
llell'shaven. 12 uur. Hel It. K. parochiaal kerkbestuur van den 

11. \uiuuius Aut, in bet koffiehuis van J . G de Winter, Haven
straat no. 3: het bouweu van ccn K. K. jongensschool met annexe 
werken op eeu terrein naast de K. K. kerk. 

Hoornenburg (Geld) 4 uur. Het li. K. kerkbestuur, in het 
kollieliuis van Th. Smits • hel bouweu eeuer school, bestaande 
uit I lokalen, portaler., privaten, gangen enz. 

Dusseu (N.Br.) 3 uur. Het gemeentebestuur: 1. het verbouwen 
en ver/rooten der sohoil, en 2. het af breken eener oude en bouwen 
eener nieuwe ouderwijzerswoning, beide in wijk A dezer gemeente, 
aanw. 's morg. 9 tot 2 uur. 

IM lileriniilsen (Geld.) 11 uur. De Gereformeerde gemeente: 
bet bouweu van ten woonhuis. 

Ousterbeek (Geld.) 2 30 uur. De architect A. M. van Steenis, 
namens den WelEd. ZeerGel. Heer Dr. C. M. Veenenbos, in het 
café van den heer van Gils in de Weverstraat al iaar: het bouwen 
van eeue villa met koetshuis, stal en bijbeboorende werken, op 
eeu terrein aan den Pieters6ergschen weg te Oosterbeek. 

/ i l lhommel. 12 uur. Het doen van het buiten-verfwerk der 
gebouwen, bruggen enz. van het Apeldoornsche kanaal, in 3 perc. 

V R I J D A G 20 H A A R T . 
Hengelo (Ov.) 3 uur. De architecten van der Goot en Kruisweg, 

«oor deu heer S Kanteman, iu het StationskolEehuis van 1. van 
Wezel: het amoveeren van zijn bestaaud eu hel daar ter plaatse 
houwen van een nieuw woonhuis. 

Leeuwarden. 1 uur. Het prov. bestuur: het maken en ter 
plaatse leveren en opstellen vnn de brug, deuren en windwerken 
•oor sluis no. VIII boven Appelscha in de Appelschas'ervaart, 
h^-r. ( 3750. 

Ilntterdam. 11 uur. De architect J. C. Vleijers iu de bovenzaal 
dei Oester Salon Au Gourmet, Passage: het bouwen van ecu pand 
1 1 1 te richten als café-restaurant met woning, Korte Hoogstraat 
no. 12 en bet bouwen van het achtergedeelte vau pand no. 10 
naast bet vorige. 

s '1'pemeer. De fli-ma W. A. Scholteu .- het bouwen vau eene 
papierfabriek op een terrein te Hoogezand. 

Z A T E R D A G 21 H A A K T . 
'iruvenhnge. 2 uur. De ingenieur-architect J . H. A. Mialaret, 

l n iiet Hotel Witte Brug: de bouw van ren dnbbele villa, voor 
' lag dei maatschappij tot exploitatie der terreinen en het 

de Witte Brug, te bouwen aan den Wagenaarweg in het 
-v uw« Park te Scbeveningen. 

S l 'dskanaal (Gr.) 5 uur. De architect E. Warringa te Nieuw-
voor de heeren A. Brans eu A. van Linge, in het café 

van A. Smith: bet bouwen van Iwee groote boerenbehuizingen 
op de Dedemsvaart, gemeeute Aveieest. 

H A A N DAG 23 H A A K T . 
Amsterdam. 12 uur. Hel gemeente bes'uur : het uitvoeren van 

eenige herstellingen aan de openbare lagere hulpschaol der le 
klasse no. 34, op den hoek van KraijenliofTen 2e Leegbwaterstraat. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur : het maken en stellen 
van een ijzeren ophaalbrug op houten jukken, voor gewoon- en 
spoorwegverkeer ter vervanging van de bouten ophaalbrug no. 
273 over de gracht aau het einde der Oostenburgermiddenstraat. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: perc. 1, het bouwen 
van eeu openbare lagere school der Ie klasse voor 600 kinderen; 
perc. 2, het bouwen vin eeu openbare school der 3e klasse voor 
230 kinderen, beiden op een terrein, gelegen tusschen den Sparren
en Iepenweg. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur : het afbreken van de 
oude stokerij en bet maken van eene kclenloods ten dienste der 
uitbreiding van de gemeentegasfabriek. 

DINSDAG 24 H A A R T . 
Leeuwarden. 10 uur. De genie te Zwolle, in het koffiehuis «au 

den neer H. Schaap aan den Arendstuin : he*, iniken van afscheidingen 
voor afzonderlijke oplegging van gedepooeerde goederen tc Leeu
warden en Assen, bigr. f 900. 

Ulft (Geld.) 1 uur. De architect Oviuk, namens den WelEd. 
heer F. Deurvorst • het bouwen eener villa met alle daartoe 
benoodigde materialen. 

WOENSDAG 25 H A A R T . 
Nuarden. 10 uur. De genie, ten zijue bureele: 1. het bouweu 

van eene bergplaats voor steenkolen bij de militaire bakkerij aid., 
begr. f 550; 2. het vernieuwen van het dakgewelf vau den regenbak 
ouder, en wijzigen van den schoorsteen in du manschappenkeukeu 
der kazerne Promers aldaar, begr. f 1250; 3. het maken van 
ufscheidiugen voor afzonderlijke oplegging van gedeponeerde goe-
dereu aldaar, begr. f 10UO. 

DONDERDAG 20 M A A R T . 
Nijmegen. 3 uur. De sectie-ingenieur der maatschappij tot 

exploitatie van staatsspoorwegen, in dc wachtkamer 3e klasse : 
bestek 10, het uitvoeren van eenige herstellingen en vetfwerken 
aan de gebouwen, kunstwerken, inrichtingen en verdere werken, 
beboorende tot de lijnen Tilburg—Nijmeg i , Arnhem —Nijmegen, 
Utrecht—Geldermalsen, Utrecht—Emmerik, Etten—Welle en Ede 
— Wageningen, in 29 perc. 

V R I J D A G 27 M A A K T . 
'S'Uertogeubosch. 10.30 uur. Het ministerie vun waterstaat, 

handel eu nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur; het 
uitvoeren vun verbeteriugen aan den Rijksweg van Breda naar de 
Belgische grens, ouder de gemeenten Princenhage eu Rijsbergen, 
begr. i 1000. 

's-Uertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie vau waterstaat, 
handel en nijverheid, aaa het gebouw van het prov. bestuur.- bet 
uitvoeren vau verbeteringen aan den rijksweg van Princenhage 
uaar het Tholensche veer, onder dc gein. Halsteren, begr. f 4400, 

Z A T E R D A G 28 H A A R T . 
Leeuwarden. 3 uur. Het gemeentebestuur.- het bouwen vau. 

i eu muur, het plaatsen vau een ijzeren hek en bijkomende werkeu, 
j tot afscheiding van deu tuin van het perceel Ossekop no. 11 van 

den publieken weg aan de Druilstreck. 
D O N D E R D A G 2 A P R I L . 

Haarlem. 11 uur. He*, ministerie van waterstaat, bundel en 
nijverheid, aan bet gebouw vau het prov. bestuur; het bouwen 
van een tolhuis te Burgervlotbrug, gemeente Zijpe, beboorende 
tot de groote en andere rijkswegen in de prov. Noordhollaud, 
begr. f 4500. 

Haarlem. 11 uut. Het ministerie van watetslaat, handel eu 
nij'erlieid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet bouweu 
van eene pontwachterswoniug aan het Noordhollandsch kanaal te 
llpendam, beboorende tot de werken van het Noordhollaudsche 
kanaal, begr. f 4600. 

Middelburg. 11 uur. Het prov. bestuur, in de Abdij; het 
uitvoeren van buitengewone heistellingen aau den steiger te 
Staveuisse. 

AFLOOP TAN AANBESTEDINGEN. 
Ambt-Almelo. 1. Het vergrooten der sc'iool aan den Wier. 

denschen weg met twee lokalen, het maken van bergplaatsen: 
terreinafsluitingen, enz. Laagste F. Kuipers te Almelo voor f 5372 , 

file:///uiuuius


86 A R C H I T E C T U R A . 14 Maart 1890. 
j4 Maart 1896. 

A R C H I T E C T U R A . 87 

2. het loeren en plaatsen van het daarvoor beuoodigd ameublement. 
Laagste J , Fikkert Jszn. te Almelo voor f 952, nog niet gegund. 

Amsterdam. Het sloopen van perceeleu aan de Ueerengracnt 
en Keizersgracht. Laagste Qebr. A. en B. Slier voor f 10.690. 

Benschop. Het bouwen eener pastorie. Laagste H. Bouwman 
te Usselsiein voor f 16.989, gegund. 

Bergeyk. Het bouwen van een nieuwe vleugel met bijbebooreode 
werken aan bet Ursuline-kloostsr. Laagste H. Franken aldaar 
voor f 17.247. 

Boskoop, Het bouwen van een woonhuis voor mevrouw de 
wed. I). vau Wilgen Jz. aldaar. Laagste C. van Leeuwen te 
Waddiugsveen voor f 10.329. 

Boskoop. Perc. 1. het herbouwen van den toren. Laagste H. 
3. Nederliorst te Gouda voor I' 12.443. Perc. 1, herbouw toren, 
perc. 2, het bouwen van een spuitbuis ea lantaarnbergplaa'.s. pero. 
3, het buuwen vau een arrestantengebouw (massa). Laagste D . 
Amesz te Gouda voor f 13.390, gunning aangehouden. 

Breda. Het verbouwen van het huis gelegen aan de Boschstraat 
wijk A no. 585 aldaar, voor rekening van den beer P. van den 
Broek aldaar. Laagste C. de Kanter nldanr voor f 1822, gegund. 

Breda. Het verbouwen van bet pand geteekend wijk C no. 
398/9, staa iiie ea geleireu H«n de Vischmarktstraat, voar rekening 
van den heer J. S. Rubbens aldaar. Laagste G. van der Velde 
te Teteringeu voor f 2197. 

Dongen. Het vergrooten en verbouwen tot school voor de 
W«ltëd. heer J . P. Borsteu aldaar. Laagste F. Smulders te 
Oisterwijk voor f 9100. 

Dordrecht. Het bouwen van twee heerenhuizen alaaar. Laagste 
J . Klaus vuor f 13.192, gegund. 

's-Uraveuhage. Het maken van afscheidingen voor de afzonderlijke 
opberging van gedeponeerde goederen aldaar. Laagste H. van 
Ootmersseu voor 1930. 

Lemmer. L)e vernieuwing der sluis iu de Westelijke vaart. 
Laagste A. Mulder te Echten toor f 4061, gegund. 

Leeuwarden. Het afbreken van de hoofdgebouwen met stalling 
staande op de buitenplaats Tjessens te Waaxens bij Holwerd, het 
tot woi.iug inrichten vau bet wasclihuis en het af breken en weder 

opbouwen van de schuur met bijschuurtje op Sj o km a-sta le. Laa i e 

K. G. Kenning te Ternaard voor f 4190, gegund. 
Leeuvrurden. Het bouwen van een achtkant windwatermolen 

op heifundeering, het maken van een steenen duiker op beifuudcer 
en het bouwen van een woonhuis. Laagste S. J . Lenstra te Wol. 
vega «oor f 6968. 

Meuwerkcrk. Het bonwen van een burgerwoning. Laagste J . 
v. d. Werf voor f 3187, gegund. 

Oldebooru. Het vergrooten van bet armhuis aldaar. Laag e 

E. HaHsdijk aldaar voor l' 1518, gegund. 
Usseudrecht. Het afbreken van een toren met kerk en het 

bouwen van een nieuwe kerk met toren. Laagste M. Bakkeren te 
Prinsenhage voor f 53.740. 

Rotterdam, lo. Het makeu van den bovenbouw van eene rustieke 
1 rug voor voetgangers over den Provenierssingel, eu 2o. het leveren 
van hout voor een rustiek rasterwerk nabij de Parkkade. Laagste 
N. Pons Sr. aldaar voor f 2070. 

Bnnrlo. De bouw vau eenige wouingen voor den heer Mr. W . 
baron van lieeckerea van Keil. Laagste voor perc. I, eene woning, 
Leemreize te Hengelo voor f 4673; perc. 2, eene dubbele woning, 
dezelfde voor f 2847 ; perc. 3, verbouwing koetshuis, Oortgieze 
voor f 2090. 

Scbagen. Het bouwen van een toren voor de gemeente Scbagen. 
Laagste P. Rings te Sandpoort voor f 27.830 en f 27.360 met 
wijzigiug art. 7, niet gegund. Herbesteding 10 Maart. 

Schagen. Het bouwen van een kerk met toren voor de Ned. 
Herv. gemeente te Scbagen. Laagste voor geheel W. Lammer» 
te Helder voor f 74.976, met wijziging art. 7, B. Hagen te 
Haarlem voor f 74 441, met wijaiging art. 22, VV. Lammer» 
voor f 71.836. 

Sehagen. Herbesteding van den bouw van den gemeentetoren. 
Laagste R. Boersen voor f 25.432 eu met gewijzigde metselspecie 
f 24.832. 

St. Jan Steen. Het bouwen van eene roomboterfabriek te 
Absdaele. Laagste H. P. Reuling te Hulst voor f 1133, gegund. 

Westdorpe. Het bouwen van een woonhuis op een vrij terrein. 
Laagste G. J . Knnioen te Westdorpe voor f 4199, gegund. 

A D V E R T E N T I E I\. 

Bouwkundig Teekenaar. 
Voor het maken van Revisie-teeke* 

ningen van een belangrijk Bouwwerk, 
v r a a g t een aannemer een bekwaam 
en V I U K I II h l ^ V \It. tegen salaris 
of bij aanneming. 

De teekeningen zullen bestaan uit 14 
bladen in diievoud (42 stuks). 

Het eerste stel moet op het Directie
bureau bij het werk geteekend w rden, 
naar bestaande teekeningen en de ove
rigen kunnen by verkiezing elders ge
maakt worden. 

Adres, onder overlegging van getuig
schriften en zoo mogelyk teekeningen, 
onder No. 2351 aan het Bureau van 
dit Blad. 

W . J . W E 1 S S E N O , 
Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geykte D U I M S T O K K E N , 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 , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L 1 J N E N , P E I L -
L O O D E N . P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
Teekeubehoeft enen Opt ischelnstrumcntcii 

E Q U E R R E S , PRISMA'S E N Z . 

KYANISEERINRICHTING. 
H . L E IV S I N K , 

A l v V M l l 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) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

M.oi.ltItlltltliv enz. enz. 

V O L O N T A I R 
g e v r a a g d , 

l i e f s t reeds eenigszins bekend met 
teekeneii, op het Burean van een 
A r c h i t e c t . 

Brieven franco by den Uitgever dezes 
onder No. 28. 

UTRECHTSCHE 
C e m e n t s t e e n T e g e l f a b r i e k 

van A. DE MORIE, Utrecht, 

CEMENTTEGELS, PUTTEN. 
RINGEN, 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 , 
b e s c h r e v e n d o o r 

«F. A . v a n d o r K . l o e < s 7 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

1* Jt IJ S: Compleet ingenaaid ƒ IS.—. 
„ „ gebonden „ V l.r>o. 

biNu-GROFSMEDERIJ. 
1 f j E I D E 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

BCHKHPSBOÜWWËRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7> 

Zware en lichte Smeewerken, 
A. IV K E R . SS, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEH, 
met c e r t i f i c a a t van I - i l o y d ' s 

en B a r e a n V e r i t a s . 

l U M r l . h i / . O O Y 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, | "cemenïijzêTwerken 

Nederlandsche Maatschappij 
V O O K 

M O NI ER-W ER KEN 
ié AMSTERDAM. 

D I R E C T E U R . J . N. L A N D R É . 

Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Ergelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - . 

W I T - , K R I S T A L - , B B O K I en M K L K -

Ci L , A . S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

G K B O O K N G L A S en D A K P A N N K K . 

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 . 

(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

volgens de systemen MONIER, R A B I T Z 
en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN. 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen,Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 

B R A S » V R I J E K E L D E R S . 
K A N T O O R : 

3e Wetering dwarsstraat 30, 
WERKPLAATS: (95) 

J A A U P A D by deu Omval (WeesperzUde). 

Qeluidwerende tusscbeuvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieën co plafonds. 

EXSE LSI ORP LATEN, 
SEBR. VAN DER .UGH, 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 Prys . 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

BURNETTEERING. 
K Y A N I S E E R E N 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

C. Gips Ozoon, 
1) OKIIH K C II T. (71) 

V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PRIJZEN. 73, 
S . B R U I G O M , Arnhem, 

Alle soorten van 

Z A G E N 
' W E R K T U I G E N 

vervaardigt als 

Specialiteit 
Slechts iu de .fijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SóHNE 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd In 1822. (55) 

OVERKAPPINGEN ^ 
en LOODSEN ^ < < / 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 
(90) 

KRANEN 

LIEREN, 

^ Draagbaar Spoor 
T. G. TISSOT J R . 

AM8TERDAM. Singel II». 

R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven U8 

A M S T E R D A M , 
fiilderdijikadclOQ 

' Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Pryscourant 
Welke wij U gratis en franco toezenden. 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

DKB 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS 
(88) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN 

W o r d t g e v r a a g d : 

2 0 O a 3 0 0 M e t e r 

licht, diaagbaai SPOOR, 
met een wissel (spoorwijdte ^ 0.60 M.) 
met twee k ipkarren . 

Brieven franco, onder letters E &, 
aan het Bureau van dit Blad. 

DOORNIKS CHE EN LUIKSCHE KALK 
TH AS. 

P o r t l n n d - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Nledermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

II. L U I J T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

en LEKKERKERK. 
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

dttcten Krimpen ajd. IJssel, 

onovertroffen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigensehiippeii. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co, 
Keizersgracht 132, Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

s 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen U I T S L A A N D ] ; 

V O C H T I G E M U R E N . I H k l t O O M ) met gouden medaille, Gezondheids-Te^ 

toonst. Londen 1S84. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij 
gebruik van deze V K l i F . Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60, f 3.15 en f 6.25, 

bij J . V A N D E R M E U L E N , 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 . L A E R N O E S Pzn. te Vlissiugen. 

P. K R I J G E R ft. ZOON te Middelbur eu B. D E K A M Jz . , 20 Ruijschstraat, Amsterdam. 

(79) 

Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Cement-Fabriek 
Dyckerboff & Söbne 

te A m ö n e b u r g bij Biebrich a/d Rijn 

Offenbach 1879. 

Gouden Staats-Medaille 

Cassel 1870. 

Medaille van Verdienste I 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

Diisseldorf 1880. levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. Hoogste onderscheiding; 

Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. I n t e r a a U o L Ï Wedst*I 
1 / Magazijnhouders iu de voornaamste steden. Arnhem 187'J. 
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T A K E L S , («e) 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS. 
AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 

Uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

ARCHITECTURA 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amieitia. 

TECHNISCH GEDEELTE:. 

A , lKTleii l l<»ii in dit blad kosten fan 1—5 regels 
gO -enis, iedere regel meer 10 cent». Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-DAGS. 

Uitgevers, 
J. VAN DER ENDT & ZOON, 

M A A S S L U I S . 

A U * S M t v t r t m t l P 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, Sinedec. 
Ververs, cm. 

J. A. V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

S T E R K T E V A N H O U T K N H O U T C O N S T R U C T I E S . 

In October vau verleden jaar werd door een commissie 
van Ingenieurs duakuudigeu op het gubied van hout 
in Amerika, naar aanleiding van een deswege ontvangen 
opdracht, rapport uitgebracht omtrent de sterkte van hout 
en houtconstructies en van houten bruggen, in het bijzonder 
nul betrekking tot Yellow Pine, White Pine, grenenhout (fir) 
en eikenhout. 

De nota heette „ / eport on the Strength oj Bridge and Trestle 
Timbers, wit special reference to Southern Yellow Pine, White 
Pine, Fir and- Oak". Ze werd uitgebracht ter gelegenheid van 
van ile 5e jaarlyksche bijeenkomst der American International 
Association of Railway-Superintendents of Bridges and Buil
dings tt New-Orleans L a , op 15 October 1895 en was van 
den hier volgendeu inhoud. 

„ U w commissie biedt hierbij als deel van haar rapport 
de /.eer belangrijke gegevens aan, door den voorzitter 
bijeengebracht, met betrekking tot de voornaamste Ameri-
kaansche brug- en jukhuuten, benevens de aanbevelingen 
van de voornaamste autoriteiten up het gebied van hout-
kennis gedurende de laats!e 25 jaren, vervat in liet aan 
liangsel by dit rapport en om het overzicht gemakkelijk te 
maken in de achterstaande tabellen samen gevat". (') 

„De onzekerheid onzer kennis omtrent de sterkte van 
liout kwam ons, na een onderzoek der verschillende gegevens, 
weer duidelijk aan het licht, en wijst nadrukkelijk op de 
behoefte aan meer uitgebreide, volledige en vertrouwbare 
reeksen van proeven, op een zuiver wetenschappelijke basis 
ui zooveel mogelijk rekening houdende met de werkelijke 

ustandigheden, welke in de practijk voorkomen." 
„Hel is t« betreuren, dat de door verschillende erkende 

autoiiteiten opgegeven waarden zoo zeer uit elkaar loopen 
zooveel speling toelaten, en dat wel te meer, wanneer 

verkeerde gevolgtrekkingen werden afgeleid uit op zich zelf 
ande proeven met kleine stukken, welke proeven niet 

alleen beperkt in aantal, doch voornamelijk daarom ook 
volledig en gebrekkig waren, doordien er geen rekening werd 

gehouden met en melding gemaakt van de bepaalde soort 
n elk beproefd stuk, van zijn oorsprong, hoedanigheid, graad 

( a belegenheid, wyze van proefname enz." (*) 

') Dit stuk is vertaald uit Engineering van 27 Dec. 1S9S en 
1 ' ent aan de daarbij gevoegde tabellen zijn voornaamste waarde. 
' >r het ontbreken vau het bier genoemde aanhangsel lijdt bet 
| er aan onvolledigheid, vooral ook om dat daarnaar verderop 
» dt verweien. v. D. K. 

'") Met betrekkiug tot proeven «p bout vergeet meu menigmaal 
de natuur niet zooals eeu fabrikaat te dwiugeu is tot bet 

Me» van gelijkmatig materiaal. v. i>. K . 

„ H e t is een feit, dat proefstukken van kleine afmetingen 
gemiddeld veel hoogere uitkomsten geven dan stukken 
van volle afmeting, wat daaraan is toe te schrijven, 
dat u i tgezocht» kleine stukken veel geniakkelyker zender 
gebreken en onvolmaaktheden te krijgen zijn en dat 
zy iu den regel naar verhouding van droger en beter be
legen hout zijn dan stukken van flinke afmeting Die 
gunstiger uitkomsten, door proeven en opgaven van 
verschillende autoriteiten aangegeven, duiden op een verschil 
van 10 tot meer dan 100 procent." 

„Vee l zijn wij verschuldigd aau onderzoekers en proefnemers 
als Prof. G. L A N Z A , J . B . J O H N S O N , H T . B O V K T , C. II. 

W I N G eu de heeren O N W A R U MAKS, W . H . F I N L K Y . O B . 

T A L B O T en anderen; vooral ten opzichte van proefstukken 
van volle afmeting " 

„ A a n de Professors G. L A N Z A . R. H 'I HRUSTON en 

W I L L I A M H. llunit danken wy' belangrijke verhandelingen 
over de sterkte van hout. Het groote aantal proeven met 
kleine stukken en met die van groote afmeting genomen 
door het Gouvernement der Vereenigde Staten, van 1 8 8 0 
tot 1882 in het arsenaal te Watertown, onder de 
leiding van Colonei T . T . S. L A I I H . K Ï , alsmede de latere 
zeer uitgebreide proefnemingen door de „United States 
Forestry i'ivison" onder Dr 1!. E T H B N O W als chef, stellen 
ons thans in staat om, in vereeniging met het werk van 
de te voren vermelde proefnemers, onze meest vertrouwbare 
opgaven van een practised standpunt mede te deelen." 

De ous ter hand staande uitkomsten van proeven en de 
ontelbare opmerkingen van erkende autoriteiten schijnen in 
het algemeen voor de juistheid van de volgende conclusies 
te pleiten." 

,,1. Van alle bouwstoffen, voorbruggen en liggercoustrticties 
gebruikt, is het hout de meest veranderlijke, zoowel wat hoe
danigheid als sterkte betreft van verschillende stukken, die 
tot een zelfde soort behooren; zoodat het onmogelijk 
moet genoemd worden om, voor elke soort, enge en ver
trouwbare grenzen voor de sterkt»- vast te stellen." 

„2. De onderscheiden namen, waarmede een en dezelfde 
soort in verschillende deelen van het land bestempeld 
wordt, leiden tot groote 'verwarring in het klassiticeeren 
en toepassen der resultaten van proeven." 

„3. Variaties in sterkte zyn in het algemeen direct 
evenredig aan de dichtheid ot het gewicht van het hout. 

„ 4 . Iu den regel gaat elke vermindering van voch
tigheid gepaard gaat met eeu toename in sterkte; met andere 
woorden, belegen hout is sterker dan jeugdig, groen hout." 

„ 5 . In het algemeen moeten constructies berekend wordeu 
naar de sterkte van jong of middelmatig belegen hout 
van gemiddelde kwaliteit eu niet naar een hoogen graad 
van goed belegen materiaal." 
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II aanbevolen door de Commissie tot onderzoek n a a r de s t erkt .» 
van HOUT, VOOr b r u g - en jnk-COnstrncties. (American Association of Raihvay Super-
intendments. Bridges and Buildings; Fifth annual convention.) N E W - O R L E A N S , October 1895. 
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Veilig toe te laten gemiddelde spanning tn in KG. per cM'. 
Wit iiken \ White oak"; 
Wit pijnhout (White pine) 
Zuidelijk langnaald of geel pijnhout Southern 

longleaf or Georgia Yellow-pine) 
Douglas, Oregon, Washington, geel pijnhout 

(Yellow-fir) 8 4 

Douglas, Oregon, Washington, rood pijnhout 
(Red fir 

Noordelijk, of kortnaaldig. geel pijnhout (Nor
thern or shortleaf Yellow-pine) . . . . 

Rood pijnhout (Red pine) 
Noorsch grenen (Norway pine) 
Canadaasch Ottowa) wit pijnhout (Canadian 

(Ottowa) white pine' 
Canadaasoh (Ontario) rood pijnliont [Canadian 

(Ontario) red pine) 
Spruce en Oostelijk pijnliont (Spruce and eas

tern fir) 
Hen lock 
Cypressen 
Ceder 
Kastanje (Chest nut . . . . . . . 
California roodhout (California Red wood) 
California spruce 

70 
49 

84 

70 

63 
63 
56 

70 

70 

56 
42 
42 
56 
63 
49 

14 
3.5 

4.2 

3.5 
3 5 

3 5 

98 
77 

1 12 

112 

84 
84 
84 

84 

84 
84 

63 35 70 
49 14 47 

70 24.5 82 

84 21 76 

— — 58 

56 17.5 70 
56 14 58 
56 14 47 

70 — — 

70 — 58 

56 12.25 47 
56 10.5 41 
56 12 25 58 
56 12.25 58 
70 16 58 
57 14 53 
57 — 58 

38665 14 70 
35150 7 35 

59755 10.5 88 

49210 10.5 

42180 
42180 
42180 

49210 

42180 
31635 
31635 
24605 
35150 
24605 
42180 

6.15 

10.5 
7 

Gemiddelde uiterste breukspanningen in KG. per elf'. 

70 

53.3 
45 

26 
26 

703 140 492 316 140 422 77330 56 281 
492 35 387 246 56 28! 70300 28 140 

Zuidelijk langnaaldig of geel pijnhout (Southern 
longleaf or Georgia Yellow-pine) 844 42 562 351 98 492 119510 42 351 

Douglas, Oregan en Washington, geel pijnhout 
844 — 562 422 84 457 98420 42 — 

Douglas, Oregon en Washington, rood pijnliont 

(Red flr) 703 — — — 351 — — — 
Noordelijk ot kortnaaldig. geel pijnhout (Nor

thern or Shortleaf Yellow-pine) . . . . 633 35 422 281 70 422 84360 28 281 
633 35 422 281 56 351 84360 — — 

562 — 422 281 56 281 84360 — — 
Canadaasch (Ottowa) wit pijnhout (Canadian 

703 — — 351 — — — 24.6 — 
Canadaasch (Ontario) rood pijnhout (Canadian 

(Ontario) red pine) 703 — — 351 — 351 98420 28 — 
Spruce en Oostelijk pijnhout (Spruce and eas-

562 35 422 281 49 281 84360 28 211 
422 — — 281 42 246 63270 28 180 
422 — 422 281 49 351 63270 — — 
562 — 422 281 49 351 49210 — 105 

Kastanje (Chest nut) 633 — — 351 64 351 70300 42 105 
California roodhout (California red wood). . 492 — — 281 56 316 49210 28 — 
California spruce — — 281 — 351 84360 — — 

Noot van den redacteur. Waar in Amerika zelf verwarring heerscht in de benamingen der houtsoorten in de verschillonde deelen des lands, 
hebben wij ons zooveel te meer te wachten tegen verwisselingen en verkeerde opvattingen. Ik verzocht daarom den heer v. N. de Amerikaansche 
namen erbij te voegen. 

Ons grenen komt van den pijnboom; Fir en Pine boide zijn in het Eugelsch namon voor het hout van dezen boom. De naam grenen is eigenlijk 
geheel foutief, want met gran wordt in het Noorden bedoeld wat wij Vuren er. Dennen noemen. Bij het nazien van het werk van den heer v. N., 
heb ik daarom overal fir en pine door pijnhout vertaald cn alleen bij Norway pine het woord qrenen behouden. 

Spruce en Hembek zijn houtsoorten, waarvoor geen Nederlar.dsche namen bestaan. Wat de woordenboeken daarvoor geven is, als gewoonlijk 
op dit gebied, onzin. Ik bezit van beide monsters. Hemlock komt volkomen met Dennen overeen. V. D. K. 

6. Ouderdom eu gebruik vernietigen de sterkte van hout 
„j e t, wanneer bederf en krimpscheuren uitgesloten zijn." 

7. Hout bezit, in tegenstelling met materialen van meer ge-
iyi; matigen aard, zooals ijzer en staal, geen juist bepaalde 

ei;.-:ieiteitsgrens In het algemeen kan het zeer nabij het 
breekpunt belast worden, zonder ernstig letsel te bekomen, wat 
wel bewezen wordt door het aanhoudend gebruik van menige 
houtconstructie, die ver boven de gewoonlyk aangenomen 
veiligheidsgren8 belast is. Hiertegenover begeven zich soin-
lujire stukken, soms onder zeer geringe spanning plotseling 
en op onverklaarbare wüze ." 

„ 8 . Kwasten, zelfs gezonde en dichte, zijn een van de 
kwaadste dingen welke in hout voorkomen, zoowel in balken 
als in stijlen. Alle proeven met geheele stukken hebben 
aangetoond, niet alleen dat balken by de noesten breken, 
maar dat houten stijlen altyd by een kwast of in de nabijheid 
daarvan bezwijken, wanneer de werkelyke (oorspronkelyke) 
rj snede van den stgl verminderd werd, terwyl zich by 
de breuk gedraaide en dwarvezels vertoonden en dien
tengevolge telkens het oude begrip deden verwerpen, dat 
gezonde en dichte kwasten onschadeiyk zouden zyn voor 
hout dat alleen gedrukt wordt" 

„ 9 . Uitgezonderd in de topdeelen van een boom of by 
zeer jong hout, is in den regel het hout uit het hart niet zoo 
sterk als het meer van het hart verwyderde. Dit treedt in de 
practyk vooral op den voorgrond by zware stukken, met 
veel hart, gezaagd uit oude boomen, waarvan het hart 
begon te verrotten of te scheuren. Balken uit zulk hout 
gezaagd scheuren menigvuldig iu het midden van den balk 
in de langst ichting." 

..10. Tophout is niet zoo sterk als het hout beneden aan 
den stam, vooropgesteld dat dit gezond is." 

„ 1 1 . De uitkomsten van proeven op samendrukking zyn 
meer eenvormig en geven minder verschillen voor een zelfde 
houtsoort dan eenige andere proef; zoodat, indien slechts 
één soort van proef kan gedaan worden, de drukproef zou 
blijken de meest vertrouwbare uitkomsten ter vergelijking 
te verschaffen. (*)" 

,, 12. Lange houten stijlen of kolommen bezwijken ge
woonlyk door zydelingsche uitwijking of buiging, wanneer de 
lengte meer bedraagt dan 20 maal de kleinste dwarsdoor
snede. In de practyk zullen echter alle stijlen, langer dan 
15 maal de dwarsdoorsnede, berekend dienen te worden 
naar de verschillende regels en formules voor lange kolommen." 

„ 1 3. Ongelyke en excentrische belasting van houten zuilen 
moet verineden worden." 

„ 1 4 . De proeven omtrent groote stylen, die samengesteld 
zijn uit meerdere, op afstanden met elkaar vereenigde stuk
ken, geven in het algemeen voor de samengestelde zuil, 
hetzelfde weerstandsvermogen aan als elk onderdeel zou 
hebben, wauneer het als een zuil op zich zelf werd beschouwd." 

„ 1 5 . In de practyk dient meer aandacht gewijd te woruen 
uan de goede verhouding van dragende doorsneden, met 
andere woorden, aan de druk vastheid van hout langsdraads 
en dwarsdraads, speciaal de laatste, uithoofde van de neiging 
eener hooge drukspanning dwarsdraads om het hout uit 
elkander te werken, de vezels te vernielen en zoodoende 
ei ii spoedig vergaan te veroorzaken, vooral wanneer het 
hout aau het weder en den aanhoudenden invloed van 
I vende belasting is blootgesteld." 

„De bedoeling van uw commissie was een onderzoek 
"> te stellen naar de ititeenloopende uitkomsten van proeven, 
daaraan toe te voegen de juiste waarde, die aan de ver
skillende resultaten en opgaven is toe te kennen, en ten slotte 
°>n een staat van gemiddelde waarden zoo goed als dit 
tii nis mogelyk is, vast te stellen voor de gewone kwaliteit 

"I Voor mij zoo dit juist een reden zyn om de andere proeven 
uoen. v. D. K . 

van elke houtsoort, verband houdende met de meest alge-
meene omstandigheden en houtmaten, welke in de practyk 
voorkomen. De raoeielykheid om zulk een taak met succes ten 
uitvoer te brengen is niet gering te schatten, als men be
denkt, hoe oppervlakkig en onbepaald dikwyls de opgaven 
naar proeven zijn en vooral welk een groot verschil in physische 
eigenschappen de onderscheiden stukken van dezelfde alge-
ineene soorten vertoonen, wat niet alleen is toe te schry-
ven aan de plaats waar het gegroeid is, doch ook aan 
de omstandigheden, waarin het hout verkeert, ten opzichte 
van den graad van uatheid en belegenheid, physische 
eigenaardigheden, nerf, weefsel, verhouding van harde en 
zachte vezels, aanwezigheid van kwasten, enz., enz., alle 
zaken, waarmede de sterkte van het hout iu nauw verband staat." 

„In de bijgaande tabel, worden, op den grondslag van 
de thans ter beschikking staande uitkomsten van proeven, 
de gemiddelde waarden aangegeven voor de uiterste breuk-
spanningen van de voornaamste houtsoorten, die bij bruggen 
en samengestelde constructies gebruikt worden." 

„In verband met de cyfers iu den staat aangegeven, 
wenschen wy den aandacht te vestigen op de latere tommies 
voor lange houten kolommen, meer afzonderlijk in het aanhang
sel van dit rapport vermeld, welke formules gebaseerd zyn op 
de uitkomsten van nieuwere proeven op geheele stukken, 
waaraan daan iu meer waarde moet gehecht worden dan 
aan de oudere formules afgeleid uit een beperkt aantal 
proeven met kleine stukken." (') 

„Voor t s vestigen wy de aandacht op de nondzakelykheid 
om den weerstand van een balk tegen scheuring in de 
langsrichting volgens de neutrale as te onderzoeken, aan
gezien balken, door dwarsche belasting dikwyls lyden 
aan langsscheuring in plaats van aan dwarsbrenkeii." -) 

„In verband met de uiterste brenkspanning, moet bij elke 
houtconstructie de veilig toe te laten spanning voor het hout, 
dat gebruikt wordt, vastgesteld en daarby voor elk geval 
rekening gehouden worden met den aard der constructie 
en met de byzondere omstandigheden. De keus van den jnisten 
zekerheidsfactor is grootendeels een kwestie van persoonlyk 
oordeel en ondervinding; gespecificeerde regels hieromtrent 
zyn moeielyk te geven. Eeuige van de voornaamste zaken, 
waarmede echter rekening te houden is, zyn de volgende: 

„ D e soort van constructie, of die tijdelijk of blyvend is, 
en de aard van belasting, hetzy doode of levende, en voor 
het laatste geval of die mobiele belasting gepaard gaat 
met ernstige schokken en trilling in de constructie; verder 
of de voor de berekening aangevoerde belasting in de 
practyk slechts zelden voorkomt of mogelyk veelvuldig 
aanwezig is." 

„ L a n g d u r i g e zware belasting en evenzoo beurtelingsche 
trek- en drukspanning in een zelfde deel eischen lagere 
gemiddelden voor de berekening. Voorts of de opgegeven 
brenkspanningen gegrond zyn op kleine of geheele proef
stukken, of slechts ge ïn terpo leerd zyn en gemiddeld uit proeven 
met gelijksoortig hout, ten einde in staat te zyn om de juiste 
waarde aan de opgegeven gemiddelde cijfers toe te kennen. 
Eindelyk de byzondere soort van spanning, waaraan het 
deel zal onderworpeit zyn, en zyn meer of minder belangrijke 
plaats in de constructie, met het oog op de mogelykheid 
van instorten door zyn bezwyken. 

Ten einde omtrent dit onderwerp iets bepaalds te geven, 
gaat hierby een tabel, waarin de gemiddelde zekerheids-
coëfficiënten, voor de spanning in de voornaamste houtsoorten 

(') Hier wordt verwezen naar de ontbrekende aanhangsels. Ik 
heb de daarop betrekking hebbende regels uit de vertaling geschrapt. 

v. D. K . 

(*) Dit is door mij veelvuldig waargenomen, bij vele vloeren 
van de pakhuizen in bet tegenwoordige Entrepotdok te Amsterdam. 

v. N. 
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by constructies gebruikt, zijn aangegeven, en waarnaar de 
gemiddelde omstandigheden, waarin de houten spoorweg-
werken verkeeren, kunnen beoordeeld worden. De spanningen 
zijn gebaseerd op de uiterste brenkspanningen door ons 
opgegeven in verband met de hiervolgende zekerheidsfactors : 
Rek. —gelyk en dwarsdrand . . 10 (voudige zekerheid) 
Samendrnkking — gelyksdraads. . 5 

„ — dwarsdraads. 4 
Buiging — spanning in de uiterste 

vezels . . . . . 6 
„ elasticiteits modulus. . 2 

Scheuring — gelijk en dwarsdraads 4" 
,,Ten slotte weuscht de commissie nadrukkelijk te wyzen 

op de groote belangrijkheid en waarde, voor de verschil
lende spoorwegmaatschappijen, in het land van het proef
ondervindelijk werk omtrent, de sterkte van Amerikaansche 
houten, dat verricht werd door de ,, Forestry llivision of 
the United States Department of Agriculture", en voorts om 
er bij de American Association of Railway Superintendents 
of Bridges and Buildings op aan te dringen tevens officieel 
tot die proeven overtegaan en op alle mogelijke wyze mee 
te werken om met kracht de r-'eks van gonverneinents-
proeven voorttezetten, welke het nuttigste en vertrouwbaarste 
werk over het onderwerp van de sterkte van Amerikaansche 
houten belooft te worden, dat ooit ondernomen is. Door ver
meerdei de en vertrouwbare toelichting van dit onderwerp, 
kunnen zeer belangrijke besparingen by de ontwerpen van 
houtconstructies toegepast worden, waarin niet alleen groote 
geldelijke voordeelen voor de spoorwegmaatschappijen gelegen 
zyn, doch waardoor tevens eenige beperking voor het aanzien
lijke houtverbrnik en voor de toenemende vermindering van 
onzen voorraad timmerhout kan verkregen worden" 

Het. rapport was onderteekend door de heeren W A L T E R 
( T . B U B O , J . H. C U M M I N . J O H N . F O R E M A N en H. L . F R Y . 

v. N. 

C O li R E 8 P O N T) E N T I E . 

Carbolineuin. 
Mijnheer de Redacteur! 

Veroorloof my op het door Dr. H O F F M A N N , Scheikundig 
Directeur der Naamlooze Vennootschap: „Maatschappij tot 
Bereiding van Koolteerproducteii" te Krimpen ajd. IJtel, in 
uw geacht blad van 7 dezer ingezonden stuk „Carbolineum", 
ten behoeve van het publiek ook een en ander omtrent dit 
product als behoedmiddel tegen verrotting of bederf van 
hout mede te deelen, het aan kenners en gebruikers van het 
artikel carbolineum overlatende, wie van ons beiden als 
scheikundige het meest der waarheid na'oy is. 

Het in onze fabriek: Koolteerd'istilleerderij „ Perseverantia" 
te Harlingen [onder Almenum) gefabriceerd carbolineum wordt, 
blijkens de in ons chemisch laboratorium nauwkeurig be
werkte analyse, uitsluitend vervaardigd uit „teeroliën met 
hoog kookpunt", waaraan, do'or langdurig afkoelen en onder 
hoogen druk zorgvuldig volbrachte filtratie, juist die vaste 
bestanddeelen ontnomen zyn, welke anders by' gewone tem
peratuur worden afgescheiden, en aan de buitenzijde der te 
bestrijken oppervlakte weder te voorschijn komen. 

Deze teerol iën met hoog kookpunt, op zich zelf neutraal, 
bevatten eene zekere hoeveelheid (in ons carbolineum tot 
20 ° / ( ( ) sterk basische bestanddeelen, welke aan den invloed 
van elke weersgesteldheid weerstand bieden, zonder hare 
werking te verliezen, en tevens eene doodelyke vernieling 
te weeg brengen onder die kleine levende organismen, welke 
by' alle mogelijke vervuilings- en verrottingsprocessen steeds 
eene hoofdrol spelen. 

Ook zyn deze sterk basische bestanddeelen met name 

„Acridin", „Cryptidin" enz , chemisch van buitengewone dtim 
zaamheid en kunnen zij slechts in zéér geringe mate j 
koad water opgelost worden. 

Intusschen moet aan de in de/.e teeroliën voorkomend 
bestanddeelen, welke iu natronloog en water zéér gemakkeiyi, 
zyn op te lossen en gewoonlijk met den algemeenen naai; 
„Carbolzuur" bestempeld worden (Carbolineum „Perseverant ia 
bevat hiervan ca. 8 ° / 0 ) , niet te veel waarde gehecht worden 
ja zelfs zeer weinig, daar de ondervinding iu de voornaamst, 
creosoteerinrichtingen bewezen heelt, dat alle deze in watet 
oplosbare bestanddeelen in korten tijd door invloed van dei 
dampkring, zooals regen, lucht en warmte, uil gecreosoteerd 
hout verdwijnen, zelfs dan, wanneer zy door hoogen druk 
in de vooraf luchtledig gemaakte poriën van het hout in
geperst worden, zooals zulks in de creosoteerinrichtingen 
plaats vindt. 

Slechts de duurzame neutrale oliën en de basische bestand
deelen zijn voor het hout van blij venden aard en werken 
juist daardoor bederfwerend, dat zy de poriëu verstoppen 
en de ontstaande organische zuren binden. 

Voor het enkel bestryken van het hout, zooals dit ge
woonlijk met carbolineum geschiedt, zal toch het al te hooge 
gehalte aan zoogenaamd „carbolzuur" eerder schadelijk dan 
nuttig op het ti-gen bederf vrij te waren hout werken, om 
dat tengevolge daarvan eene kleinere hoeveelheid der niet 
vluchtige oliën het hout conserveeren en op de bestreken 
oppervlakte achterblijven zal. 

Bovendien is ons carbolineum uitsluitend samengesteld uit 
oliën, welke in het luchtledige overgedistilleerd worden en 
bevat het derhalve hoegenaamd geen schadelijk werkende of 
onaangenaam riekende gassen meer, zooals zwavelwaterstof. 

Dit nu zyn my'ne beschouwingen over catbolineum en deze 
zyn gegrond op wetenschappelijke betoogen, aangegeven door 
personen, die als specialiteiten in de koolteerindustrie, zich 
sedert jaren in een goed klinkenden naam mogen verheugen. 

U dankzeggende voor de verleende plaatsruimte, 

Hoogachtend, 

A L B E R T K E H L S T A D T , 

Harlingen, 14 Maart 1896. Ingenieur-Chemiat. 

< UI lioliiicimi up vloerliKgers. 
Geachte Heer V A N D E R K L O E S , 

U zoudt mij verplichten met mededeeling van uw inzichten 
betreffende de volgende vraag: 

Is het wenschelyk, indien de onderste bintlaag vau een 
gebouw is samengesteld uit Amerikaansch grenen balken 
met dito vloer, waaronder geventileerd wordt door twee 
roosters aan den voor- en twee aan den achtergevel, balken 
en vloer aau de onderzijde tweemaal te bestryken met 
carbolineum, of moet dit, met het oog op het soUede materiaal 
(Amer. grenen) en de aanwezige ventilatie-openingen, als 
overdadig beschouwd worden ? 

Het bouwwerk staat op weeken, echt Arasterdamschen 
grond. Palen vinden stuit ter diepte van minstens 14 eu 
hoogstens 20 Meter. 

De afstand van voor- en achtergevel bedraagt 10 
Meter; de luchttrekking onder de balken geschied onbelemmerd. 

Uw antwoord tegemoet ziende, hoogachtend, 
10 Maart '96. P . 

Wenschelyk is het bestrijken van vloerliggers, van welk 
hout ook, met carbolineum zeer zeker, en daar het byna geen 
geld kost, zou ik het altijd aanraden. Doch de meesten 
doen het niet, vermoedelijk omdat zy het overdadig achten. 

v. D. K. 

( ( IIK iillal.t i< iilii- ill Neili rhiiiil. 
j VV. R. te R. E r werden in den laatsten tyd zooveel 

benx 1 1 gedaan op myn goedheid, welwillendheid, belang-
s t e ] l , s enz, met betrekking tot de bouwmaterialen, inden 
t r a n t van Uw brief van 16 dezer, dat ik eens en voor 
iltyd besloten heb geene particuliere correspondentie van 
dien aard meer te voeren. 

Hond my daarom ten goede, dat ik Uwe vraag beschouw 
als »iü gedaan in my'ne qualiteit van Redacteur van dit 
blad en haar hier in 't kort beantwoord. 

Er zyn in ons land, voor zoover mij bekend is, twee 
portland-cementfabrieken, namelijk te Pnrmerend en te 
VÜlen in Limburg. 

Oprichting van nieuwe fabrieken, in het klein werkende, 
scliij"1 l n Ü " ' e t g e l ' a ^ e n in een land als het onze, dat als 
het ware met Duitscli, Belgisch en Engelsch P.C. uit zeer 
in het groot werkende fabrieken overstroomd wordt en 
bovendien, ten/.y men schelpen wilde verwerken, de kalk 
van buitenaf zou raorten betrekken. 

Productie iu het groot is de leus van onzen tyd. Zonder 
deze kan men niet concurreeren. Byna alles wat in 
bel klein werkt is gedoemd om van het tooneel te ver
dwijnen ; meeltnolens, trasmolens, bierbrouwerijen, branderyen, 
enz., wie zal er dan denken met een dezer takken van 
bedrijf nog in 't klein te beginnen? Alleen in zeer bijzondere, 
gevallen zon er eenige kans van slagen kunnen zijn: grond
stof by de hand, groote plaatselijke afzet, by dure 
vrachten b.v. Doch waar vindt men tegenwoordig deze 
gegevens nog byeen ? 

1 laarbij komt nog, dat voor de meeste bedrijven groote 
speciale kennis een eerste vereischte is, die meu niet uit 
boeken kan verkrijgen. Hangt men van andermans kenuis 
af, dan is die ook alleen weer by productie en afzet in 
het groot te betalen, m. a. w. te kry'gen. 

Mij dunkt Uw denkbeeld zal daarom wel niet voor uit
voering vatbaar zyn. v. D. K . 

AANBESTEDINGEN. 
Aunlieüedingrn worden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 28 H A A R T . 
Breda. 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. het rioleereu v*n de 

Kloosterlaan met net leveren en leggen van trottoirbandeu en het 
doei: van bestratingen ; 2. het rioleeren niet het maken ran trot
toirs, benevens het bepuinen en begrinden van den Boeimeersingel ; 
3. het rioleeren en vernieuwen der bestrating in dé Ciugelstraat; 
4. liet rioleeren met bijkomende werken van dc Lange Gampelstraat. 

I nkhuizeu. Dijkgraaf es heemraden van Drechterlaud, iu het I 
Dl aterlaudsche buis: het driejarig onderhoud van de gebouwen, | 
behooreude aan Drechterland in de gemeeute Enkhuizen. 

Hengelo. 3 uur. De Nederl. katoenspinnerij : het bouwen van j 
eeu nieuw gedeelte aan de krasknmer van genoemde fabriek. 

Oluenzaal. 12 uur. De architect W. Elzinga, in bet hotel de 
Gouden Leeuw, voor den beer L . Lievendag: bet afbreken van 
zijn perceel en het daar ter plaatse weder opbouwen van een 
Woonhuis met slagerij c. a., aanw. 's morg. 9.30 uur. 

ierliugsbeeh (N.Br.) 4 uur. De heer L . Mooren-Gerdesse, 
ten huize van A. H. Mooren: het bouwen vau een woonhuis, 

Ier bijlevering van alle materiaal, uitgezonderd houtwerk, 
DINSDAG 24 H A A R T . 

Breda. 7 uur. De architecten P. A. Oomes en L . van der Pas, 
'» het koffiehuis van P. A. Plencker aau de Catbarinastraat: het 
»erhoawen van het wiukelhuis gelegen aau de Veemarktslraat D 181. 

Brouwershaven. 2 uur. Het gemeentebestuur: bet vernieuwen 
ï l u ' i'J M. bouten beschoeiing, en het leggen van pl.m. 60 M. 

• 'Kisaltglooiing bij het havenplateau aldaar met verwerking 
'»» pl.m. 420 M». grond. 

'•inningen. 12 unr. Het provincial! bestuur: bet vernieuwen 
•«» bet westelijk gedeelte der beschoeiing aan het Dainsterdiep 
'<•' Winneweer, lang 23 M. 

"uppeueer (Gron.) De firma VV. A. Schotten .- bet maken van 
e e « houten draaibrug met onderbouw, alsmede het plaatsen van 

100 M. boviiibesihoeiing in hel terrein der nieuw te bouwen 
papierfab-iek te Hoogezai.d. 

WOENSDAG 25 H A A R T . 
Maartensdijk (Utr.) II uur. Het gemeentebestuur: het vernieu

wen van het gedeelte straat- en kunstweg van of de herberg de 
Groene Kan tol aan het fort Blauwkapel. 

Urk (N.H.) 12 uur. Het gemeentebestuur: het vernieuwen van 
den bovenbouw van eeneu kerktoren te Urk. 

Zwolle. 4 uur, De architect D. de Herder, in het café van de 
wed. Nekkers : liet bouwen vau een fabriek c. a., en Klooster 
hulsber^eu bij Wapeuvelde gemeente lieerde voor den WelEd. 
heer D. II. Koker te Scbrdwolde. 

DONDERDAG 26 M A A K T . 
's-Gravenbage. 2 uur. let gemeentebestuur: bet bouweu van 

een keurhuis voor vee en vleesch met woning aan de Regente-selaan, 
boek Loosduinscueweg. 

Huizen (N.H.) 3 uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen en 
aanbouwen van de openbare school met bijlevering »an het ameu
blement. 

Rotterdam. Het r.moveeren van het pand aan de Scheepmak?rs-
havn uo 60 aldaar eu liet terzelfder plaatse bouwen van eeu 
kantoorgebouw. 

V R I J D A G 27 M A A K T . 
's-Gravenhage. 11 uur. Het kerkbestuur der H. Antonius eu 

Lodewijkskerk ir. het hotel Central, Lange Poten : de vergrooting 
en verbouwing der K. K. kerk en pastorie met hel bijbouwen 
van saciistie, catechismus- en bergloknlen. 

's-Gruveukuge. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
cu nijverheid: het bijspannen vau twee dralen aau de palen der 
internationale telephoonliju tusschen bet llollanjsch Diep en Bel
gische grens bij Esschcn, begr. f 72H. 

's-Graveuhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het spannen en ophangen van resp. twee en vier 
draden aan de bestaande paleu laugs deu staatsspoorweg tusschen 
Zwolle en Groningeu, begr. f 2^00. 

's-Hertogeubosch. 10.30 uur Het miuisterie van waterstaat, 
hondel en nijverheid, aan het gebouw van het piov. bestuur : het 
vervangen door basaltglooiing van eeu ged-elte der bestaande 
oeververdediging langs bet Hollandsch Diep te Willemstad, beboo
rende tot de havenwerken in He prov. Noordbrabaut, begr f 11000. 

Tuk (Ov.) 12 uur. Het gemeentebestuur van Steenwijkerwold; 
1. bet bouwen eener oiiderwijzerswoniug te Zuidveen, met bijbel), 
werken: 2. een verbouwing en vergrootiug der scliool in de 
buurtschap Steenwijkerwold eu bet maken eu plaatsen van nmeu-
blemeut in derzelver lokalen, aanw. 94 Maart 's morg. 10 uur. 

Z A T E R D A G 28 H A A R T . 
Arnhem. 11 uur. Dc genie iu het hotel Sluis, aan de Oude 

Stationsstraat : het aansluiten van het hospitaal te Arnhem aan 
de gemeentelijke rioleering. onder beheer der genie aldaar, begr. 
f 2200. . 

Vilsteren (Ov.) 1 uur. Mr. W. C. J. J . Crem>rs, in de herberg 
te Vüsteren bij Ommen : het bouwen van een nieuwe R. K. kerk 
met toren, sacristie, doopkapel enz. 

H A A N D A G 30 H A A R T . 
Amsterdam. 1.30 uur (greeuw.) De Holt. Uz . Spoorweg-

Maatschappij, in het ceutraal personenstation volgens bestek uo. 
653 : het vergrooten van de goederenloods, het bouweu van eene 
los- eu ladingplaals en het uitvoeren van spoorwerken, bestratingen 
en bijkomenae werken op het stationsemplacement Enschede, begr. 
f 28.000. 

Amsterdam, i uur. De architecten Van Kossem en Vuijk, 
Weteringplantsoen no. 2, iu het café Flora, Weteringschans: het 
bouwen var. een circus te Scheveningen voor rekeniug van den heer 
Oscar Carré. 

Hoskoop (Z H.) 12 uur. Het college van kerkvoogden en nota
belen der Ned. Herv. gemeente, in het hotel Het Wapen vau 
Boskoop: het makeu vau een kerkgebouw met consistorie op de 
bestaande fundamenten der afgebrande kerk aldaar. 

DINSDAG 31 H A A R T . 
Groningen. 12 uur. Het provinciaal bestuur: het vernieuwen 

van een gedeelte walinuur aau de zuidzijde der binnenhalen van 
bet Dainsterdiep te Groningen, lang 114 M. 

Z A T E R D A G 4 A P R I L . 
Breda. 2 uur. De sectie-ingenieur der maatsch. tot exploit, 

van staatsspoorwegen, te zijne bureele, Frederikstraat 72 : het 
verrichten van onderhoudswerken langs den spoorweg Vlissingen 
— Bokstel—üeldermalsen en Koseudaal—Belgische grens. 

V R I J D A G 10 A P R I L . 
Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
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nijverheid, a.ui het gebonw van hel prov. bestuur • het maker, vau 
een los- eu laads'eiger iu tiet kanaal van Sluis naar Brugge te 
Sluis, begr. f 1500. 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
Wkcinude. Het verbouwen m vergrooten van het openbaar 

schoolgebouw te Nieuwe Wetering. L-iagste M. Jansen aldaar voor 
f 3898, gegund. 

Alkmaar. Het verwen vau den voor en beide zijgevels van bet 
burger weeshuis aldaar. Laagste J . J. Boogb aldaar voor f 425, 
gegund. 

Alkmaar. Met bju>ven van eene Barak voor Besmettelijke gieken 
bij de Cadettenschool aldaar. Laagste Spiuit en Wils aldatr voor 
f 8470. 

Amsterdam. Het aanle^geu vau een district reservoir met hoofd 
en centraalbuizen in de Jan Luikenstraat. Laagste F. Unieker te 
Amsterdam voor f 6225. 

Amsterdam. Bet verrichten van stucadoorswerken in gemeente-
gebouwen. l.HHgste T. Üidijjo en Zn. aldaar 14 ° / 0 boven tarief. 

Amsterdam. Het maken van afsoüeidinsreo enz. Laagste C. J . 
Maks Jz. aldaar voor f 1218. 

Amsterdam. Het amoveeeren der perceelen Molsteeg nos. 12 
en 14 aldaar en het ter plaatse bouwen van een winkelhuis met 
magazijn eu bovenwoning. Laagste voor perceel 1 F. Luijten aldaar 
voor I' 27.445; voor perceel 2 J. A. Kiel eu Co. aldaar voor 
f 28.472. 

Kreukelen. Het bouwen van eeu hofstede met schuur en berg 
te Viukeveen. Gegund aan N. Willemse te Vreeswijk voor I 9990. 

Castricum. 1. Het bottweu van een nieuwe watermolen. Geguud 
aan F. ten Zijthoff en Zn., voor f 8730; 2. hel bouwen van een 
woonhuis voor den Molenaar. Laagste J. Res aldaar voor f'897,gegund. 

Deventer. Het bouwen van een woonhuis op een terrein gelegen 
aan de Appelstraat tusschen perc. 29 en 31. Laagste. A. Renssen 
aldaar voor f 1400, gegund. 

Dordrecht. Het bouwen van een vrijstaand woonhuis. Laagste 
voor: timmerwerk, G. J. te Veldhuis voor f 2593, metselwerk, 
A, Rijkboek voor f 1659, stukadoorswerk, A. van Peere voort'344, 
heiwerk, C. Kastelein voor f 451, steenhouwerswerk, A. Singels 
Az. voor f 718, behangerswerk, K Husen voor f 33.50, loodgie-
terswerk, J. W . vau Schelt voor f 391, gaswerk, A. van Üppen 
voor f 20.50, smidswerk, j . Haksteen voor f 364, schilderswerk, 
C. Roos voor f 420. 

Dordrecht. Het bouwen van een stoomwasscberij aldaar. Laagste 
H. P. Slecht aldaar voor f 16.303, gunning aangehouden. 

Eindhoven. Het bouwen eener kerk met kapel, toren enz., in 
den tuin tan hel klooster Marienbagc. Laagste VV. 11. Booms aldaar 
voor f 134.896 met en f 11 1.986 zonder toren, niet gegund. 

Enschede. Het bouweu vau een wagenhuis met paardenstal, 
onder bcbeer van deu architect H. Keijgers. Laagste B. O. Smit 
aldaar voor i 3100. 

Horineheni. Het maken van afscheidineen voor afzonderlijke 
oplegging vau gedeponeerde goederen aldaar. Laagste A. G. de 
Pater aldaar voor f 539. 

's-Hrtivenliage. Het houwen van 21 huizen aan de Regentesselaan, 
in 3 perc. er. massa. Laagste voor: blok 1, G. Verweij te Uithoorn 
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voor f 50.175, blok 2, dezelfde voor f 49.410, blok 3, dezelfde 
voor f 49 050, massa, dezelfde voor f 148.000, met twee maai, en 

verlenging. 
's-Mravenbage. Het bouwen van een kantongereebtsgebouv. te 

Terborg, gemeente Wisch. Laagste G. A. Dillers te Doetinci m 
voor I' 16.150. 

's-tiravenhage. Het. bouwen van een school nabij den Schenk, 
weg. Laagste C. van 't Huilenaar te Alkmaar voor I' 49 590. 

's-Uravenbage. Het bentellen en verbeteren van rijkstelegraaf, 
lijnen in Friesland, Overijssel en Drenthe. Laagste S. Kinder», us 
te Leeuwarden voor f914. 

Groniugen. Het maken van een paar hooge vloeddeuren in de 
buitensluis van het Eemikanaal te Delfzijl. Laagste Ph. H. J, 
Rot'ingliuis te Delfzijl voor f 4368. 

Hcllevoetsluls. 1. Het herstellen van de contre escarp uiz. 
Laagste B. de Waerd te Nieuwenboorn voor f 1319; 2. het her. 
stellen van bekleediogsmuren. Laagste Us. van Leeuwen aldaar 
voor f 2359 ; 3. liet vernieuwen van bovenpuntstukken euz. Laagste 
A. A. E . Veeucnbos te Brielle voor f 2330. 

Uelmonl. Het Douwen eener concertzaal met aanhooren onder 
beheer van den architect J . W. van der Putten. Laagste Joh. van 
Nuuen le Helmond voor 1' 2224, gegund. 

Hengelo. Het bouwen van een watertogen met ketelhuis en 
schoorsteen, den filter, enz. Laagste C. ter Horst le Zwolle voor 
f 53.030; bet leveren eu leggen van buizen enz Laagste Compie 
gen. des conduitus d'Ëau aux Vermes te Luik voor f 43.800; 
bet leveren van afsluiters, hraudkranen, retourkleppen, enz. Laagste 
Baphu Reulber te Mannheim voor I 5251.25. 

Kapelle. Hel restaureeren vau bet inwendige der Herv. kerk 
aldaar. Laagste P. Dronkers le Kapelle voor f 5749. 

Leerdam. Het maken van een gebouw voor magazijnen voor 
rekening der glasfabriek Leerdam, voorbeen Jeekel Mijnssen en 
Co. aldaar, in 2 perc. Pete. 1, het maken van een gebouw. Laagste 
M. >'chteuder te Kedichein voor f 7048 ; perc. 2, bet maken en 
stellen der ijzeren kappen enz. Laagste H. Rodrigo te Utrecht 
voor f 1245, gunning aangehouden. 

Nieuwehorne. Het verrichten van eenige herstellingswerken 
aau de herberg in gebruik bij Postma. Laagste K. G. Hartstra te 
't Meer voor f 315.90, gegund. 

Rotterdam. Het maken van een fabrieksgebouw op bet terrein 
Oostzeedijk B no. 5. Laagste A. G. Soudermeijer aid. voor f 19.471. 

Seheeindu. Het maken van een basculebrug o«er bet Wiuscho-
terdiep te Scheenida. Laagste O. R. de Wit en H. Bodde aldaar 
voor f 4200. 

Stellendam. De opbouw van de hofstede Koornlust bestaande 
uit woonhuis, schuur tn annexe, nagenoeg alle materialen worden 
door den aanbesteder geleverd. Laagste J. de Ronde en G. van 
Koppen te Ouddorp voor f 4039, gegund. 

Utrecht. Het maken van afscheidingen voor afzonderlijke op
legging van gedeponeerde goederen aldaar. Laagste J . Krap aldaar 
voor f 1638. 

Utrecht. Bet maken van een werkplaats met bijbeh. werken 
op het station Groningen. Laagste P. en W. Bijker te Buitenpost 
voor I 23.620. 

W y l r é . 1. Het bij- en verbouwen der acbool. Laagste E . B. 
Dupuils aldaar voor f 638S ; 2. de levering van schoolmeubeleu. 
Laagste M. Schoenmaker aldaar voor f 1074. 

A D V E R T E N T I E n. 

Geluidwerende tussclienvloeren, ondervloeren 
voor houtccmentdnken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

EXSE LSI ORPLATEN, 
GEBR. VAK DER VlJGH. 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 toezen

ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 
GOUDEN MEDAILLE. 

V O L O N T A I R 
g e v r a a g d , 

l i e f s t reeds eenigszins bekend met 
t eekene i i , op het Bureau van een 
A r c h i t e c t . 

Brieven franco by den Uitgever dezes 
onder No. 28. 

Een Bouwkundige, 
zoowel p r a c t i s c h als t h e o r e t i s c h , 
zag zich gaarne weder g e p l a a t s t als 

Dpzichter-Teekenaar ut Uitvoerder. 
Met goede information. 

Brieven, onder motto „Opzichter", aan 

het Bureau van dit Blad. 

Alle soorten van 

ZAGEN 
en 

werktuigen 
vervaardigt als 

Specialiteit 
glechts in de fijnste qualtteiten tot. billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SOHNE 
te Remscheid-Vieringhausen (MieinL) 

Gevestigd in 1*22. (55) 
filtw7* Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden 

r > E IVJEE>JEH,JL,A.IVJL>SCJHJE 

Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek 
„SIXtfT JORIS" 

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- , P E R S - en S T O O M P I J P E N , 
V E L O C I P E D E - , R I J T U I G - , B I L J A R T - en L I N T Z A A G B A N D E X . T R A M B U F F E R S , 
P A A R D E N H O E F - B U F F E R S en R A N D E N . M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, H O S P I T A A L D O E K . om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, T O C H T B A N D voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t W R I N G R O L L E N . enz. enz. B e k r o o n d 

m e t X i l v o r , te Amsterdam 1883. en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (85j 

HOTTKRDAM, 
y . „v//.ITC» 118 

V M S T K K H A M , 
HilderdijkkadclOQ 

aa 
Hoofd-Vertegenwoordiger 

nv.R 

JOSSOIX-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 
(88) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 
RKAPPINGEN ^ 
LOODSEN X < J * 

l ijzer, A^^y 

Np* Draagbaar Spoor 
T. G. TISSOT J"., 

AMSTERDAM, Singel 1Ï9 

en 
van gegolfd ijzer. 

LIFTEN 
(90) 

KRANEN 
en 

LIEREN, 

A I . C I I I T I . A V . \ 
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-
z" rij en Schaverij van 

H . W. UOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 

aanvraag gratis. (80) 

Mi voile f WAM!» 

LEONARD SLIGCBEB, Honnickendam. 

A 
I, 
L, 

AMERIKAANSCHE H0UTB00RMACHINES EN BOREN, 
u i l m i n n e n d fabrikaat en b i l l i j k e p r i j s . (76) 

C A R B O L I N E U M 
P E R S E V E R A N T I A " . 

Vraagt P R O S P E C T U S en P R I J S aan bij: 

de firma H. Th! C. HELLINGS, 
Binnenkant 4, Amsterdam. 

Generaal-Af/ent voor Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-
Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijsel; 

en 

L . Z I J L S T R A , 
Harlinger Straatweg 1, Leeuwarden. 

Generaal-Agent voor Friesland, Groningen en Drenthe, van de 

Koolteerdistilleerderij „Perseverantia", 
t e H A R L 1 N G E I N . 
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen ajd. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n H I ' Ï H I - ziju s t e r k 
IMIII i T w i ' l 'eilde l i n c n s i h;i |>|M l i . 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS & Co, 
Keizersgracht 132, A n i N t e r d i i n i . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 
op aanvraag. (6) 

P.DOLk&ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizenen Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

LAGE PRIJZEN. 73; 

S. imuiGOM, Arnhem. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW SPIEGEL-. 

W I T - , K R I S T A L - , HK O K I en M K I . 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 . 

G K H O U K K G L A S en D A K P A N N K A . 

L e n z e n - en Patrijspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. H A G L I C H T - R E F L E C T O R S . 

H O L L A N D S C H L O O D W I T 

JAN HAMER <&, Co., 
Heerengracht 583, bij de Utrecktschestraat, 

-A.MST\EI*r>AJfcI. 

VEILIGHEIDS LIFTEN. 
voor 

Personen, Goederen, Spijzen, enz. 
Meer dan 2:5 I I I TUN alien, in Ne Ier. 

land geplaatst. 
»/• Jl. «£' Co. hebben steeds ervaren 

monteurs, uitsluitend voor LIFTES, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den kottst moge
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (86) 

D E G R O E V E N 
V A N 

MANNHEIMER 

Portland-Cement-Fabrie 
F A l i l i l E K 

IN 

MANNHEIM, 
Opgericht 

1861. 

i 
F A U K II K 

WEISENAU. 
ii ti .. 

Opgericl 

1864. 
Levert haar beproefd en voortreffeli ik 

fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootsie 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dau 450.0011 
v a t e n . 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e 1 ij' k e P r o v i n c i ë n : 

Wed. A. Terkuhle & van Swijndregt 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d e 1 ü k e Proviuc iëu : 

DE BEER ÓL LEHREN 
A M S T E R D A M, (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

J. MEVRIX 
te V iiili t-li in li a / d IS ij ii 

leveren sedert 1851: (83; 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

o » s t r e i i K H t e k e u r , verder: 
DRIJF- of ZWEMSTEEN; LA-

VAGROTSTEEN, beste en goedkoop
ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

KOHMED G R O F S M E D E R I J 
L E 1 I ) E IS. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHKKPS BOUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger? en 
Spoorweg-materiaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

LHülC Gil IILIIlC ülllüüWülKCllt 

A . >' K E R !>i, 

IJZEREN CN STALEN KETTINGEN, 
met <••• r i i I M - . - I i i-.in I ^ l o y d ' s 

en l i a r e a n V e r i t a s . 

OOORNIKSCHE EN LUIKSCHE KALK 
TR A S. 

P o i ' t l a n d - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

l i . u r n 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

en LEKKERKERK. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amieitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Aalve r l eu l i ën ia dit blad kusten Tan 1—S regelt 
JO cenls, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-O AGS. 

Uitgevers i 

J, VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l e l u l v i ' r t . - u l l i ' i i in A RCHITECTURA 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, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R K D A C T E U R . 

H E T M E T R I E K E S T E L S E L E N S T A N D A A R D 

S C H R O E F D R A D E N . 

(Naar Engineering van 17 Januari j.1.) 

Eeue commissie uit het Lagerhuis heeft aanbevolen in 
twee jaren het tiendeelige stelsel van maten en gewichten 
in Groot-Urit tannië verplicht te stellen. Indien de ondervin
ding ons niet geleerd had, dat er een lange tusscheiiruimte 
ligt tusschen zulk eene aanbeveling en de uitvaardiging 
van een wet, die haar tot werkelijkheid maakt, zouden wy 
allen versteld staan tegenover de verbazende verandering, 
die ous plotseling overvalt. Wy zeggen „plotse l ing", omdat, 
hoewel sedert jaren de ïueening vry algemeen verspreid is, 
dat het metrieke stelsel te eeniger ty'd zal aangenomen moeten 
worden, het toch heel iets anders is voor de invoering van 
zulk een stelsel een bepaalden datum vast te stellen. 

Wat de mogelijkheid betreft mn de aanbevelingen der 
commissie uit te voeren, kunnen wy in de eerste plaats 
zeggen, dat het zeer twijfelachtig is of de benoodigde 
Btandaardmaten binnen het genoemde tijdvak kunnen worden 
gereed gemaakt en geverifieerd. De fabrikanten zouden 
waarschijnlijk bereid zijn de niillioenen maten en gewichten 
te vervaardigen, die noodig zijn om de thans in gebruik 
xijnde te vervangen, maar lenzy' de regeering eene onge
hoorde werkzaamheid aan den dag legde, zon het beproeven 
en ijken ervan niet in dien tyd kannen verricht worden. 
Deze zaken echter zouden den ingenieurs weinig aangaan, 
daar zy zelden by maat of gewicht verkoopen, althans niet 
in den zin als de winkelier dit doet. Niettemin zou de 
verandering hun genoeg last veroorzaken om er met vrees 
tegenop te zien. Het is een van die dingen, welke iedereen 
gaarne achter den rug heeft. Dat er groote voordeelen aan 
verbonden zyn moeien allen toegeven. De tyd is voorby, 
'lat het nog noodig was redeuen aan te voeren voor de 
Miurdeelen van het tiendeelig stelsel boven onze eigen ver
aarde manieren van rekenen. Zy', wier zaken hen in aan
raking brengen met vreemde landen, weten best hoeveel zy' 
achterstaan, wanneer zij in mededinging komen met Duitsche 
en Belgische fabrikanten, doordien andere n a t i ë n ' n i e t in staat 
" ongenegen zyn om de standaards, die wy' gebruiken, 
' begry'pen W y beschouwen het als eene volstrekt uit-
; maakte zaak, dat het tiendeelig stelsel hier zal worden 

ingenomen en de eenige punten, nog voor discussie 
vatbaar, z y n : hoe de overgang het gemakkelijkst is tot stand 
1 brengen en in hoever er voordeel in gelegen kan zyn 
wekere internationale standaards vast te stellen, die groote 
•aarde voor den handel konden hebben. 

Wat het laatste punt betreft, stellen wy ons voor het 
'genblik alleen voor zekere zaken te bespreken, die met 

ons eigen beroep in betrekking staan, maar ingenieurs zyn 
in geenen deele de eenige klas«e van personen, die voordeel 
zouden hebben van liet aannemen van internationale stan
daards. E r zyn zekere onderdeelen van de practy'k van den 
ingenieur, waarin het tiendeelige stelsel zelfs in Frankrijk 
geen eenheid heeft gebracht. Daarvan is het gewichtigst 
de questie der schroefdraden; en deze willen wy nu in het 
byzouder gaan bespreken. In Engeland is het stelsel van 
WmTWOBTH algemeen in gebruik, behalve voor pijpdraad 
en in Duitschland is het by'na eveneens gesteld. Maar de 
combinatie van in inches • gemeten schroefdraad, met een 
boutschacht en kop in millimeters uitgedrukt, is er eene, 
die niemand zon bevredigen dan alleen in de uiterste nood
zakelijkheid. In Frankryk houden vele aanzienlijke fabri
kanten en de meeste spoorwegmaatschappijen er hun eigen 
schroefdraden op na, terwy'1 in Amerika de draad van S E L -
L K B B by'na algemeen in zwang is E r bestaat geen inter
nationale eenheid en alleen in Engeland en Amerika is er 
eenige nationale eenheid. Wat zal er iu dit land gebeuren, 
als het tiendeelige stelsel verplichtend gemaakt wordt? Zal 
er een element meer aan de bestaande verwarring worden 
toegevoegd of zal er party getrokken worden van de gele
genheid om de schroefdraden over de geheele wereld stel
selmatig te regelen? Het laatste is voorzeker de ware weg, 
maar het is er een, die veel tyd en werk zal eischen, en 
wy' achten het van het grootste gewicht, dat hy worde 
aangelegd, voordat en niet nadat bet tiendeelige stelsel 
hier wordt voorgeschreven 

/.al er op het punt der schroefdraden eene algemeene 
eenheid worden vastgesteld tusschen al de voortbrengende 
natiën der wereld, dan late men geen tyd verloren gaan; 
geene natie is beter uitgerust om den eersten stap daartoe 
te doen dan de Britscbe. De gebeurtenissen van den laatsten 
tyd hebben doen zien, dat de andere volkeren in geenen 
deele genegen zyn iets af te staan; en als het eene questie 
van geven en nemen was, is het te vreezen, dat onze tegen
woordigheid op eene conferentie, zelfs over een zoo weinig 
opwindend onderwerp als schroefdraden, de vergadering niet 
met toegeefelykheid zou bezielen. Gelukkig zonden wy genegen 
zyn genoeg toe te geven, om den tegenstand te ontwapenen. 
IDt Whitworth-stelsel vertegenwoordigt geen beginsel: het 
werd gegrond op het voornemen om een gemiddelde te be
reiken tusschen bestaande methoden. Het is onvereenigbaar 
met bet metrieke stelsel en het zou het toppunt van dwaas
heid zyn om het vraagstuk van de vervanging ervan niet 
in het oog te vatten in een tyd, die noodzakelijk vol van 
verandering moet zyn. Als het stelsel veranderd moet wor
den, komt het er niet meer op aan hoe groot de verandering 
zal zyn, aangezien toch in elk geval al onze tappen en 
snydyzers moeten vervallen. Ous belang brengt mede naar 
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het best mogelijke stelsel te streven, naar een stelsel, dat 
waarlijk metriek is en dus niet Engelsch'. 

De twee belangrijkste schroefdraadmallen d r wereld zijn 
die van W H I T W O B T H en S E L L K B S , terwijl in de derde plaats 
dat van de Fransche Marine verdient genoemd te worden. 
Het eerstgenoemde, nemen wij aan, is gedoemd om vroeg 
of laat te verdwijnen Wat het tweede betreft, als wij het 
metrieke stelsel aanvaarden, zullen de Vereenigde Staten 
zeker iu tyJs volgen en bovendien zal de Sellersdraad 
wijziging noodig hebben. De draad der Fransche Marine is 
pas onlangs ingevoerd, maar het teit, dat hy verplichtend 
gemaakt is voor aannemers, zal de spoedige aanneming 
ervan voor zekere soorten van werk bevorderen. Er zijn uit 
deu aard der zaak op het vasteland verscheiden particuliere 
mallen, maar deze zouden spoedig verdwijnen, als er eene 
internationale eenheid kou tot stand gebracht worden. 

Dij di' behandeling van het vraagstuk van een internati
onaal schroefdraudstelsel zijn er twee onderscheiden zaken 
te bespreken, namelijk de vorm van den draad en de spoed, 
die voor verschillende middellijnen aan te nemen is. Wat 
het eerste punt betreft, de Sellers en de Fransche draad 
zijn gelijk op het punt van den vorm. De beide zijden 
maken een hoek van 6 0 ° met elkaar; de draad wordt 
gevormd door de afknotting van een driehoek, waarvan de 
basis, evenwijdig aan de as van den bout, gelyk is aan den 
spoed der schroef De basis en de top van den driehoek 
worden afgesneden door twee iynen, evenwijdig aan de as 
van den bout en gelegen, respectievelijk uit top en basis 
gemeten, op een achtste der hoogte van den driehoek. De 
vaar- en moerschroeven zyn in beginsel gelijk, maar, ten 
einde de noodige speling te verkrijgen, zyn beide iets onder 
het theoretisch oppervlak afgewerkt. (*) 

De draad van W H I T W O B T H is te welbekend ou. nog 
uitvoerige beschrijving noodig te hebben. De hoek tusschen 
de zijden is 5 5 ° en de draad is ten bedrage van een zesde 
der hoogte aan den top en de basis afgestompt door cirkel
bogen, terwijl de werkelijke hoogte van den draad 0.64 
van den spoed bedraagt, tegen 0.65 by den Fransehen 
draad. De betrekkelijke voor- en nadeelen van deze draad-
vormen zyn uitteraard onderwerpen, die voor discussie vat 
baar zyn, maar met betrekking tot dit punt kunnen wij 
een voorstel vermelden, dat door den heer T H O M A S Muon 
van Hartlepool is gedaan en ons zeer de aandacht waard 
schijnt. Het komt daarop neer, dat, terwy'1 de top of buiten
rand van den vaar evenwy'dig aan de as van den bont 
zou afgesneden worden, zooals by de Sellers- en de Fransche 
draad, de knepen van den draad hol zouden worden uitge
werkt, zooals- bij den Withworth-vorm. Dit plan zou het 
mogelyk maken om met een afgerond gereedschap zoowel 
vaar- als moerdraden te snyden en de scherpe koeken in 
de knepen te vermijden, terwyl tevens de platte rug tuinder 
blootstaat aan beschadiging dan een ronde. 

Wat de spoed betreft, is er geen groot verschil tusschen 
de drie genoemde modellen. By' de Whitworth- en de Sellers-
draden is de spoed gelyk, met ééne kleine afwijking by bonten 
van l / 4 inch middellijn tot l s / s inch middellijn. Boven de laatste 
middellyn zyn er kleine verschillen in eenige der tusschen-
liggende formaten, maar in hoofdzaak zyn de draden dezelfde 
De Fransche spoed is over het geheel iets fijner dan de 
andere, maar het verschil spruit voornamelijk daaruit voort, 
dat in vele gevallen dezelfde spoed voor twee of drie 
bont middellijnen geldt. B.v. hebben bouten van 18, 20 en 
22 mM. alle 40 draden per dM., terwijl in de Engelsche 
en Amerikaansche mallen de het meest daarby komen de 

(') Er is ook reeds lang een Duitsche mM.-schroefdraad in de 
maak. Deze bestaat uit een driehoek iu een vierkant beschreven 
en onder en boven op 1 „ der hoogte afgeknot. Zie de Ambachttman 
van 'J Febr. 1889 en Ome Bouwmaterialen blz. 675. 

bonten achtereenvolgens 40, 36 en 32 draden per dM, 
hebben. In de Fransche mal is er altyd een \ol geta] 
draden per dM. waarbj) de spoed aldus opklimt, als volgt: 2, 2.5 
3, 3.5, 4, 4.5 mM enz. (*i Zij, die de vergelijking verder 
willen voortzetten, zullen de bijzonderheden van de Fransche 
mal vinden op blz. 5-D> van Engineering van 26 Augustus 
1895. Ken zeer belangwekkende graphische voorstelling 
van de eigenaardigheden der drie draden, door den heer 
Munt» opgesteld, is toegevoegd aan een uitmuntende voor
dracht over „Het metrieke stelsel van maten en gewichten, 
een pleidooi voor de aanneming ervan iu het Vereengde 
Koninkrijk", in April j.1 door den heer G. H . BAINBS ge
houden voor de Nort-East Coast Institution of Engineers <£• 
Shipbuilders en afgedrukt in het 1 le deel van de verhandelingen. 

De schroefdraadmal voor den machinebouw eindigt bij 
een middellijn van l / 4 inch. Daar beneden is in Groot Brit-
tannic de mal der „Br i t i sch Association" en op het va-te 
land die van T H Ü B Ï de statidaardiual. (/') Deze beide zijn 

! in beginsel gelyk, behoudens een klein verschil in de ge
daante van den kneep van deu draad. E r zijn ook ver-

i schillen in de praetijk onder de B. A. mal hier te lande 
| eu nog onlangs is de commissie op nieuw aan het werk 

gezet om de questie in overweging te nemen of men zich 
op standaard-schroeven en mallen kan beroepen in geval 
van verschil tusschen koopers en verkoopers. Tot dusver is 
er verschil van meening of' schroeven al of niet in over
eenstemming zyn met den standaard en bestaat er geen 
authoriteit, die dit kan uitmaken. Het is te hopen, dat deze 
zaak spoedig geregeld zal zyn, in dien zin dat er een 
gemeenschappelijke grondslag voor dit land en het vaste 
land tegely'k wordt vastgesteld. E r bestaat geen twijfel 
omtrent de waarde van den meter: hij mag dan niet precies 
zyn wat de instellers ervan meenden • het tien raillioenste 
deel van den afstand tusschen deti evenaar en de pool, 
gemeten langs den meridiaan van l'ary's — maar hij stelt, 
eene bekende grootheid voor. waaromtrent geen twy'fel of 
verschil bestaat; dus zal een stel standaards van hem .af
geleid evenzeer aannemelijk zyn voor het gebruik in Engeland 
als op het vaste land 

Wy zouden van onze lezers gaarne voorstellen ontvangen 
op het punt van een nieuwe metrieke schroefdraadmal ten 
gebruike in den machinebouw. Velen hunner hebben in de 
praetijk de bezwaren ondervonden vau de tegeuwoordige 
verwarring en moeten eenig denkbeeld hebben omtrent de 
meest gepaste redmiddelen. De scheepsbouwers e"n scheeps-
machinisten vooral met hun uitgebreide zaken met het 
buitenland kunnen niet buiten die bezwaren zyn gebleven 
in den omgang met hunne afnemers. Indien er een aange
nomen metrieke mal bestond, zonden velen hunner die vrij
willig aanvaarden, in weerwil van de groote kosten daaraan 
verbonden. Mogelyk zyn de kosten niet zoo hoog als zy 
schynen. De tegenwoordige tappen en snydyzers zullen be
houden moeten blyven voor reparatiewerk en zeker geheel 
en al versleten zyn voordat zy' gemist kuunen worden. De 
nieuwe zullen ongetwijfeld een groot bedrijfskapitaal in 
beslag nemen, maar zyn zij er eenmaal, dan zal er geruimen 
tyd verloopen voordat er nieuwe uitgaven voor noodig zyn, 
zoodat de gemiddelde uitgaaf, over verscheiden jaren verdeeld, 
niet aanmerkelijk verhoogd zal worden. De vernieuwing 
van de geleidingsschroeven der draaibanken zal een ernstige 

(•) Dit komt niet uit. Vermoedelijk bedoelt de schrijver iets 
anders. v. D. K . 

(*) De Duitsche vertaler van het opstel in bet Zeitich. d. Per. 
D. Ingenieure merkt op dat het laatste althaus wat Duitschiand 
betrelt onjuist is eu dat daar van 10 mM. naar beneden geldig 
is de door het „Verband der Mechaniker & Electriker" vastgestelde 
metrieke schroefdraad, een onmiddellijk vervolg van dien van den 
„Verein D. Ingenieure" (zie hetzelfde tijdschr. 1893 blz. 473.) 

]. maar niet iu alle gevallen noodzakelijk zyn. Zelfs 

1 U 1 , de bestaande wisselraderen zal het mogelijk zyu te 
werken met eene onnauwkeurigheid van minder dan

 ij1000 

inch. per M . De magazynvoorraad aan bouten en moeren 
zot: grootendeels vau de hand gezet kunnen worden voordat 
de verandering in werking komt en het overschot zon altyd 
waarde houden voor reparatiewerk. Den fabrikanten van 
bouten en moereu zou een verandering welkom zijn, die 

u e l , in staat stelt zonder bezwaar orders uit alle deelen 
der wereld te aanvaarden. Wij hebben niet gesproken van 
de questie van standaardinalleu voor moeren en boutkoppen, 
maar deze zou natuurlijk te zelfdertijd als die van den 
schroefdraad geregeld moeten worden. 

Tot dusver hadden wij enkel het oog gevestigd op draad 
voor schroefbouten, maar ook die voor pijpen en koperwerk 
dient ouder handeu genomen te worden. Het geval van gas-
en stoompijpen-fabrikanten is echter hoogst moeielijk. Zij 
zyn nooit in staat geweest, zelfs niet enkel hier te lande, 
om een grondslag te vinden voor volstrekte onderlinge 
overeenstemming, terwijl het Britsche werk in beginsel met 
het Amerikaansche verschilt. De voorraden pijpen en hulp
stukken zyn ontzettend groot en het is niet gemakkelijk in 
te zien hoe een eenvormig stelsel in te voeren is, zonder 
een ruimen tijd te stellen vo r het van de hand zetten 
dier voorraden. Daarenboven zijn er zekere punten van 
bijzouderen aard in het oog te houden by het toepassen 
van het metrieke stelsel op pypen en hulpstukken, waarvan 
de behandeling meer ruimte /.ou innemen, dan wy er op 
dit oogenblik aan kunnen geven. 

De taak van het op 't getouw zetten van een interna
tionale beweging voor het vaststellen van een universeele 
schroefdraadmal is er een, die eenige van onze technische 
genootschappen zeer gepast op zich zouden kunnen nemen. 
De „Inst i tut ion of Mechanical Engineers" is door haar bt-
steiuming aangewezen als de meest geschikte om de bewe
ging te beginnen. Het zou zich natuurlijk in betrekking 
stellen tot de „ Institution of Civil Engineers", met de 
„Inst i tut ion of Naval Architects" eu met andere bevriende 
genootschappen, terwyl betrekking kon worden aangeknoopt 
met de voornaamste genootschappen van America, Be lg ië , 
Frankryk, Duitschiand, Italië en Rusland Zoo noodig zou 
natuurlijk de bystand der regeering ingeroepen moeten wor
den, om een internationaal congres tot stand te brengen, 
met macht om voorstellen aan de vertegenwoordigde landen 
te doen, maar voordat men aan dit punt toe is, zouden onze 
technische genootschappen te huis en naar buiten veel kunnen 
doen door de bijzonderheden te bespreken en gegevens te 
verzamelen, die van groote waarde zouden zijn voor de ver
tegenwoordigers op het congres. E r is geen twijfel wat het 
antwoord zou zijn op een uitnoodiging tot het houden van 
zulk een congres. Frankryk heeft veel last gehad van de 
verscheidenheid van mallen en zal bly zijn eene gelegenheid 
te kry'gen om zijn metriek stelsel — zoo niet zy'tte Marine-
schroefmal — door de Engelsch sprekende landen te doen 
aannemen. America, B e l g i ë en Duitschiand kan ons geen 
enkel voordeel in den uitvoerhandel overlaten. Zij moeten 
aan het congres deelnemen, al was het alleen nit zelfver
dediging. Men mag niet onderstellen, dat zij de verandering 
meer op prys zullen stellen dan wij zelf; twee hunner hebben 
echter reeds het metrieke stelsel ingevoerd, zoodat zij zich 
uiet kunnen troosten met de gedachte, dat de verandering 
in de algemeene verwarriug uiet gevoeld zal worden. Wij 
hebben hunne ervaring om ons te geleiden, en als wy dulden 
dat de verplichte invoering van het metrieke stelsel, die 
volstrekt zeker moet komen, ons niet voorbereid vindt met 
een schroefdraadmal, die eraan beantwoordt, dan zullen wij 
zeer te laken zyu. 

Wy hebben den naam van een volk te zyn, dat er van 

houdt te schipperen en niet al te veel aan de logica vast
houdt, maar wy meenen dat de machinebotiwers hier te lande 
er tegen op zouden komen alle onderdeelen eener machine 
naar tiendeelige maten uit, te voeren met uitzondering van 
de schroeven en deze laatste als van <>uds iu inches, achtsten 
en zestienden te blijven meten. Ongetwijfeld, zal de Britsche 
koppigheid een aantal fabrikanten van eene beweging als 
deze afkeerig doen zyn, ten deele uit tegenzin in verande
ring, ten deele in het geloof, dat het metrieke stelsel uiet 
zal aangenomen worden. Zeker is er al lang over gepraat, 
maar zij die een o o g hebben voor de teekenen des ty'ds, 
nemen nu den voortgang van het denkbeeld waar. Toon
gevende firma's, zooals de heeren U'I I .LANS & ROHINSON, 
hebben het uit eigen beweging aangenomen, het aanzienlijk 
voordeel ervan kennende, dat het hun in den uitvoerhandel 
oplevert en andere zijn op het punt hun voorbeeld te volgen. 
Het jongere geslacht onder de machinebouwers hebben het 
in hunne leerjaren leeren op pry's stellen en verwerpen het 
denkbeeld, dat zij niet evengoed in cM. eu mM. zouden 
kunnen teekenen als in inches en zestieuden. Zelfs de school
jongen is in staat het te vatten en zou een jaar of wat 
later geboren willen zyn, om vry' te komen van den onzin 
om „ t a f e l s ' van buiten te leeren. Wat echter noodig is om 
het tiendeelig stelsel van maten en gewichten te volmaken, 
voor zoover den machinebouw betreft, is eeu metrieke schroef
draad en wy' vertrouwen, dat onze lezers hunne medewer
king zullen verleenen om daartoe te komen en hem zoo 
volmaakt mogelyk te doen zyn. 

„ S C H E L E ' ' L O C O M O T I E F L I C H T E N . 

De New-York, New-Haven & Hartford Spoorwegmaat

schappij heeft onlangs op haar „Air Line Flier" ingevoerd 

wat men een scheel locotnotieflicht zou kunnen noemen. Dit 

is de uitvinding van Kol. N H. H K F T . Het enkele front-

licht, dat daar gewoonlijk gebruikt wordt, schijnt recht 

vooruit als de locomotief door een bocht gaat. Het veld, of 

wat er ook langs het spoor zy, wordt er door verlicht, 

maar de rails vooruit verkeeren voor het oogenblik in 

volslagen duister. In het nieuwe systeem worden twee 

lichten gebruikt Ze worden evenzoo geplaatst als de oogen 

staan by iemand die scheel ziet. Zy' zyn zoodanig gericht 

dat elk licht zyn schijnsel geeft door de stralen van het 

andere heen. Met twee zoo geplaatste lichten maakt het 

geen verschil, welke bocht er ook gemaakt wordt, daar het 

eene of het andere licht altyd de baan verlicht. Deze 

nieuwe lichten hebben zulk een opgang gemaakt, dat ze 

bij alle snelnachttreinen ingevoerd zullen worden. 

(Scient. Amer.) 

S O L D E E R S E L S V O O R G L A S . 

De heer C H A K I . K S MABOOT heeft ontdekt, dat een mengsel, 

samengesteld uit 95 deelen tin en 5 deelen zink op 200 

graden smelt, en zich sterk aan glas hecht, bovendien on

veranderlijk blyft, en eeu schoonen metaalglans heeft; en 

verder, dat een mengsel, samengesteld uit 90 deelen tin 

en 10 deelen aluminium op 390 graden smelt, eveneens 

sterk aan glas kan worden gesoldeerd en eeu zeer be

stendigen glans bezit. Met deze twee mengsels is het, volgens 

de Pottery Qazette, mogelyk om even gemakkelijk glas 

aan elkaar te soldeeren als twee stukken metaal. Men kan 

daarby op twee verschillende manieren te werk gaan. 
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Vooreerst kunnen de twee stukken glas, die gesoldeerd 

moeten worden, in een oven heet gemaakt en hun opper

vlakken met een staafje soldeer bestreken worden, waarna 

het vloeibare mengsel gelijkelijk verspreidt wordt met een 

prop papier of een stukje aluminium en ten tweede kan 

een gewone soldeerbout gebruikt worden om het soldeer 

te smelten. In beide gevallen heeft men alleen de twee stukken 

glas te vereenigen, stevig tegen elkaar aan te drukken en 

langzaam te laten afkoelen. (Scient. Amer.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Ellipsbogen. 
met het artikel onder dezen titel, voor-

dezer, veroorloof ik mij de 

In aaiisluitin 

komende in het No. van 7 

aandacht der practici te vestigen op eene andere handelwijze 

om by het metselen van ellipsbogen de voegen normaal 

te richten. (Eenige jaren geleden gevonden in VIllustration 

onder de „ Physique Amusante"). 

4ko 

0/ 

A T \ „ I T E 
De handelwijze berust op de volgende eigenschappen der 

meetkunde en der mechanica: 

In een punt C eener ellips deelt de normaal N N den 

hoek T C T , gevormd door de voerstralen naar C, midden 

door. 

Indien drie krachten k,, k 8 en k 3 elkaar om een punt C 

in evenwicht houden en k, en k t aan elkaar gelijk zyn, 

dan deelt de richting van k : J den hoek, door de richting 

van kj en k, gevormd, midden door. 

Sla ter plaatse van de brandpunten een paar draad

nagels vast; knoop daaraan een buigzaam touwtje, zóó dat 

de ontwikkelde lengte daarvan tusschen de knoopen gelyk 

zij aau de groote as A B . 

Neem vervolgens een goed loopend haakrolletje, waaraan 

een touwtje is bevestigd, en vang daarin het touwtje op, dat ge 

aan de draadnagels hebt vastgeknoopt, dan zal, wanneer het 

touwtje, dat aan het rolletje bevestigd is, met de hand wordt 

aangetrokken, dit touwtje zich richten normaal op de ellips 

en als porringdraad dienst kunnen doen. 

In plaats van een rolletje zal een gewoon goed glad 

ringetje (spiegeloog) in de meeste gevallen reeds voldoend 

zuiver werken. M. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

L . v. Z. te E . Bestaat er gevaar voor, dat er voor de 
gezondheid schadelijke bestanddeelen gevormd worden in goed 
drinkwater, wanneer men in den welput een bliksemafleider 
aanbrengt? (Staaf en grondplaat beiden van rood koper.) 

Men kan dat veilig op deze wyze doen. 

Aan boord van zeeschepen en ter geleiding van drink

water in fabrieken en ververyen wordt rood koper sinds 

jaren zonder groen worden aangewend. De aattvoerdraad 

moet echter niet ingezaagd worden en minstens 8 millimeter 

middellijn hebben. De aanhechting aan de plaat moei in 

dier voege plaats hebben, dat aan het einde als het ware 

drie U-vormige lussen aangebracht worden. Hiervan worden 

twee aan de voor- en de derde veerende op de achterzyde 

aangebracht en dan met soldeer uit 2 deelen tiu en 1 deel 

lood goed volgegoten, op deskuudige wyze. Zulke soldeer-

heehtii'gen van rood koper aan blik heb ik iu fabrieken, 

afwisselend aan gedistilleerd water en regen- en putwater 

blootgesteld, byua 30 jaren goed in stand zien blijven, ook 

als er door rotting nog af en toe azijnzuur en boterzuur 

als damp mede in aanraking kwam. 

Dit een en ander is dus iu het oog te houden betrek-

kclyk het in stand blyven, zonder de inwerking van den 

bliksem, want daarop is steeds veel aandacht te schenken, 

want algemeen is het erkend: een niet in orde zijnde blik

semafleider is een echte brandstichter. 

Nu komen wy dus tot een tweede gedeelte der vraag, 

maar daarop is het antwoord niet zoo dadelyk met zekerheid 

te geven, doch helpt de waarschijnlijkheidsrekening ons uit 

den nood. De kans voor eiken put is zoo uiterst gering, 

nagenoeg nul, dat de bliksem erin zal slaan en dat er 

metaal (koper of soldeer/ in oplossing zoude kunnen komen. 

Naar myne wyze van zien is, hoe krachtig de donderont-

lading ook schijnt om te smelten, haar vermogen om metaal 

tot vergiftig metaalzout over te brengen uiterst gering. 

Daaienboven is er iu elk putwater genoeg koolzure en phos-

phorzure kalk aanwezig, om het opgeloste metaalzout na een 

kort tijdsverloop tot onoplosbaar uederslag of dubbelzont 

over te brengen. Zoo belet beenderasch b.v. looden goten om 

lood aan regenwater af te staan. Dr. L E V O I R . 

K. M. te 's G . lo. Is kurksteen ter vervanging van drijf-
steen voor binnenmuren aan te bevelen? 

2o. Is u een goed adres hiervoor bekend ? 
3o. In welke specie is het best dezen steen te verwerken ? 
4o. Leent zich deze steen goed voor beraping en bepleiste

ring met de gewone specie ? 

Ik ontving indertijd monsters van kurksteen van den heer 

J . W . K K A E M E B te Rotterdam. 

Voor zoover my bekend is, wordt dit materiaal hoofd-

zakelijk gebezigd tot bekleeding van stoompijpen, locomobiel

ketels enz. tegen uitstraling van warmte. Ook wordt het 

aanbevolen tot bekleeding van vochtige muren. In dit geval 

wordt het met gewonen mortel op de muurvlakte vastge

hecht. Of er ooit geheele muren van zyn gemetseld is mij 

niet bekend. Geschiedt dit, dan zou men de stukken ge-

voegelyk in kleimortel kunnen verwerken, doch ook even 

goed mortels met kalk als bindmiddel kunnen bezigen; ma

gere trasmortel zal dan aan te bevelen zijn. 

v. D . K. 

AANBESTEDINGEN. 
jgfbeitfdmf** worden slechte eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

XAANDAH 30 M A A R T . 
Uiy.j (f,.) 6 uur. Het H' breken vnn een c'choreifabriek eu het 

bouwc" vau een schoolgeaouw met tw-e lokalen aldaar. 
Kampen. 11 uur. Het bestuur van liet waterschap Kamperveen, 

ten kantore van bet waterschap: bet uitvoeren van eenige ver-
Jjjjjtjngeo 1 , 1 , 0 de kunslwerkeu vau het waterschup, met bijlevcring 
onder inderen val, twee ijzeren deuren. 

gternwUk (Ov.) 7 uur. De kerkeraad der Chr. Gereformeerde 
emcente, in de consistoriekamer iu de Kalverstraat : het bouwen 

uwe kerk. 
gemcc 
eener me-

Wjiiichotea. 6 uur. Het gemeentebestuur: bet verharden vau 
den Aeiiter-Moleuhornderweg in die gemeente. 

I H N S l ) VI. 31 MAART. 
Amsterdam. 1.30 uur. ''e tuinarchitect L. A. Springer, namens 

,1e anamloOM vennootschap begraafplaats Vredenhot in het lokaal 
j e Roods Leeuw, Vijgendam : het gereedmaken van een tot be
graafplaats bestemd terrein aan den Haarlemmerweg, gemeente 
Sloten (N.H.) en verder dsarbijbooreude werken. 

Hiiiuineloo en Kcpp-1 (Geld.) Uet bestuur der onderafdceling 
Hum , clou—Laag-Keppel Her O. O. M. v. L : het maken vau een 
veewagen. 

Leiden. 1 uur. De Gebr. T. J . eu J. C. Kruyt in het perceel 
ï 8 n de Nieuwe Rijn 61: h»t, afbreken der perc. aan de Nieuwe 
Rijn l i l cn Nieuwstraat 57 en daar ter plaatse bouwen van een 
winkelhuis en magazijn roet 2 bovenhuizen, aanw. 30 M»art t e i l uur. 

Zaandam. 2 uur. Het comité voor de tentoonstelling in het 
ca!c Suisse : het maken van tijdelijke afschuttingen vau het tetrcin, 
tentoonstellingsgebouwen, muziektent enz. met daarmede in verband 
staanlc werken en het wegruimen daarvan na afloop der tentoon
stelling. 

WOENSDAG 1 A P R I L . 
Wageningeu. 1 uur. De commissie voor de gem.-gasfabriek 

ten geineentebuize: bet maken der gebouwen voor kantoor, kolen-
loods, stokerij, zuiverhuis, machine- en meterbuis, smederij en 
aagnzije, op het terrein aan de Binnenhaven. 

l t l l M i I i : I» V i . 2 A P R I L . 
Ui-achten (Vr.) 7 uur. De heer O. W . Reindersmn : het herbouwen 

der afgebrande boerenbehuizing te Ureterp. 
Middelburg. 1\ uur. Het prov. bestuur, in de Ablij : het 

uitvoeren vau buitengew. herstellingen aan den steiger te Stinenisse. 
de Steeg (Geld.) 1 uui. Het gemeentebestuur van Rheden, ten 

gemeenteuuize : 1. bet verbouwen van school no. 3 aan de Tram
straat te Velp, door aanbouw vau een lokaal ; 2. hel maken, leveren 
en stellen van schoolgebouwen voor school no. 3 te Velp; 3. het 
bouwen eener woning voor het hoofd der school te Spankeren. 

VRIJ D AU 3 A P R I L . 

Amsterdam. 3 uur. Het bestuur der Kxploitmaalscbappij van 
bouwterreinen Weltevreden, in het koffiehuis de Roode Leeuw, 
Vijgendam.- het ophoogen van wegen, bet dempen van slooten, 
bet maken van een riool, het maken van scboeiingen met bijkomende 
werken in den Binueudijksclien Buitenveldschen Polder achter het 
Concertgebouw onder Nieuwer-Amstel. 

Nijmegen. 2 uur. Het gemeentebestuur: het leggen van ruim 
1900 M. riolen en bel uitvoeren van bijkomende werken. 

/. V 1 l .KII A G 4 A P R I L . 
v-llcrtogeiibosch. 12 uur. De directie der stoomtram 's Bosch 

—Hensden—Waalwijk, in het hotel de Eenhoorn: het maken van 
geb.v. wen voor remise, werkplaatsen enz. op een terrein te Drunen. 

M \ v M> vt. 6 A P R I L . 

Hoogezand (Qron.) 7.30 uur. Mevrouw de wed. D. Boerma— 
Hooues, in het hotel Hoogezand : bet afbreken en opruimen van 
bet afgebrande perceel en het weder opbouwen van eene heeren-
l»eb- •. ing, staande en gelegen te Hoogezand, Noordzijde van het 
lioi... liep, kadastraal gemerkt seelie B no. 66. 

w o l IN8D vi. 8 A P R I L . 
I' irlo (Oeld.) 11 uur. In bet logement 't Wapen van Ruurlo : 

bet louwen van een woonhuis iu bet dorp Ruurlo, aanw. . April 
nam. i u„r, 

VRIJDAG 10 A P R I L . 
• Hertogenbosch» 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 

!'»' 1 en nijverheid, aau het gebouw van het prov. bestuur: bet 
bouwen van een basaltmuur ter vervanging van de houten beschoeiing 
jjug' de veerstoep te Sleeuwijk, behoorende tot de Rijkswegen in 
Noorubrabant, begr. f 18.000. 

Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : bet maken 
van een los- en laadsteiger in het kanaal van Sluis naar Brugge, 
te Sluis, begr. f 1500. 

Utrecht. 2 uur. (loc. tijd) De maatsch. tot exploitatie van 
staatsspoorwegen, aan het bureau van den sectie-ingenieur H. E. 
Beuuke, ceutraaigebouw II incang Laan van Puntetburg: het 
doen van heistellingen aan kunstwerken, gebouwen eu inrichtingen 
behoorende tot de lijnen Amsterdam — Utrecht, Utrecht—Botterdam, 
Breukelen —Harmelen, Gouda— deu Haag—Schsveningen en Leiden 
— Woerden, bestaande in : a. timmer-, wit- en metselwerk in 7 
perc, b. Iood£icterswerk in 1 perc , c. leerwerk in 1 perc. 

MAANDAG 13 A P R I L . 
Amsterdam. 1.30 uur. De directie der Holl. Uz. Spoorweg

maatschappij, in het centraal persoueustation, bestek no. 045.-
het maken van een waJerreservoirgebouw op liet stationscinplacement 
Iloom, begr. f 11.200. 

Maastricht. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
eu nijverheid, aan liet gebouw van het prov. bestuur: liet makeu 
van eeu vleugelinuur van basalt, lang 10 M. aan den los- en 
laadwal langj den linker kauaalboord der Zuid-Willemsvaart te 
Nederweert, prov. Limburg, begr. f 750. 

DINSDAG 14 A P R I L . 
Utrecht, 2 uur. De maatsch. tot exploit, van staatsspoorwegen 

aan het centraalbureau iu het Moreelse Park, bestek no. 705 : 
het leveren en plaatsen vau lantaarnpalen en het maken eener 
sasleiding ten oehoeve van de verlichting der perrons en lerreineu 
op het station Groningen, begr. f 593'i. 

WOENSDAG 15 A P R I L . 
's-Gravenhage. II uur. Het ministerie van waterstaat, haudel 

en nijverheid : het tot en met 3') Juni 19CI uitvoeren van baggcrwerk 
tot onder oud der diepte in en vóór den mond der Rotterdamsohen 
Waterweg aan deu Hoek vau Holland, begr. f 794.000. 

V R I J D A G 17 A P R I L . 
's-Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 

handel en nijverheid, Ban he» gebouw van bet prov. lestuur.-
het voortzetten der vervanging van een gedeelte der grindbaan 
door keibestrating langs den linkeroever der Zuid-Wi)lemsvaart 
onder de gemeente Helmond, prov. Noordbrabant, begr. f 1300. 

's-Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
haudel en nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur: het 
makeu van remmiugwerkeu aan de bovenhoofden der sluizen no. 
8, 9, 10 en II van de Zuid-Willemsvaart, prov. Noordbrabant, 
hegr. f b6'J0. 

's-Hertogenbosch. 10.30 uur. Ket ministerie van waterstaat, 
haudel en nijverheid, aau het gebouw van hst prov. bestuur .-
het maken vau nieuwe deuren in het benedeuhoofd vau sluis no. 
2 der Zuid-Willemsvaart, prov. Noordbrabant, begr. f 2200. 

's-Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
handel en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het 
vernieuwen van paalregels aansluitende aau het. becedenhoofd vau 
sluis uo. 2 der Zuid-Will-msvaart, prov. Noordbrabant, begr. f 4000. 

's-Hertogenbosch, 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
handel ea nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur.- het 
bouwen van eeue woniug voor het personeel bij de Z.»Willemsvaart 
in Noordbrabant, begr. f 2675. 

Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aau het gebouw, vau het prov. bestuur: net verhoogen 
van het zeeeinde van den Westhavendam Ie Breskens, behoorende 
lot de havenwerken in de prov. Zeeland, begr. f 8500. 

Z A T E R D A G 18 A P R I L . 
Kluudert (N.Br.) 2 uur. De tijdelijke rentmeester ten zijneu 

kantore; de onderhoudswerken aan donieiulioeveu en andere 
gebouwen in het rentambt Niervaart onder Klundert. 

Utrecht, 3 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur: het verven van 
gebouwen, kunstwerken enz. behoorende bij het Merwedekanaal 
in de prov. Utrecht in 2 perc. en in massa, begr. perc. 1 f3600, 
pere. 2 I 2370, massa f 5970. 

WOENSDAG 22 A P R I L . 
's-Gravenhage. 11 uur. H't ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: bet opruimen van grond en het uitvoeren van 
kribwerk op de Nieuwe Merwede, begr. i 145.000. 

DONDERDAG 30 A P R I L . 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur : hst verdiepen 
tot onderhoud van de Noordzeehaveu en van hel buitenkanaal en 
het onderhouden van golfbrekers en havenhoofden met de daarbij 
behoorende werktuigen, sporen en loodsen te IJ muiden, behoorende 
tot de werken vau het Noordzeekauaal van 1 Juli 1890 tot 30 
Juni 1901, negr. f 1.475.000 of per jaar f 295.000. 
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AFLOOP VAR AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam, He', verbouwen van perceel Keiz-rsgraulit no. 25 

aldaar. Laagste E. de Wit aldaar voor f 7407."20. 
Amsterdam. Het makeu van een ijzeren afsluithek, 42 ijzeren 

raauiliekken, 1 ijzeren brandladders en verplaatsbare ijzeren ladders 
ten dierste van het stedelijk museum aau de van Baerlestraut. 
Laagste A. Cos te Zaandam voor f '2286. 

Amsterdam. Het mnken van de grondwerken, kunst- en over» 
gangsweikeu voor bet gedeelte van de verbindingsbaan tusschen 
den spoorweg Amsteidam—Rotterdam en de Scliie. Laagste J. 
Smit VII voor f 267.O00. 

Amsterdam. Het uitvoeren van herstellingen aan de openbare 
bulpschool no. 34. Laagste I). W. Veueinans aldaar voor f 1825. 

Amsterdam. Ut*, maken en stellen van een ijzeren ophaalbrug 
over de gracht aau het eir.de der Oostenburgermiddenstraat. 
Laagste VV. de Leou te Sloten too* f 9900. 

Amsterdam. Het bouwen van eene school le klasse. Laagste 
E . H. Hille te Amsterdam voor f 45.000; het bouwen van eene 
school 2e klasse. Laagste dezelfde voor f 29.000 ; massa. Laagste 
dezelfde voor I 74.160. 

Arnhem. Het maken van afscheidingen voor afzonderlijke 
oplegging vau gedeponeerde goederen aldaar. Laagste J. A . Koen-
ders aldaar voor f 1007. 

Hcduiii, Het bouwen van een burgerwoonhuis. Laagste H. Leffers 
aldaar voor I 57S4, gegund. 

Kreda. Het aansluiten van de militaire gebouwen te Breda aan 
de waterleiding (derde termijn), onder het beheer der genie aldaar. 
Laagste A . van Gestel aldaar voor f 1826. 

Helft. Het verbouwen van het perceel Cboorstraat no. 9 te 
Delft lot winkelhuis met 2 borenwouingen. Laagste C. van Doorne 
aldaar voor f 4875. 

Deventer. Het bouwen van een scbelpkalkfabriek met lesebbuis. 
Laagste A . Feeberwee aldaar voor f 5620, gegund. 

Delftshaven. Het bouwen eener R. K. jongensschool met annexe 
werken. Laagste C. J. Dessing en P. J . v. d. Kerkhof voor f96.328. 

Didam, Het bouwen van een gasthuis. Laagste G. Klappers 
aldaar voor f 11.486. 

Doorneuburg. Het bouwen eener school bestaande iu 4 lokalet, 
portalen, privaten, gangen, enz. Laagste J. A . van 't Huilenaar te 
Bommel voor f 8485, gegund. 

Dordrecht. Het afbreken der oude stokerij en bet maken van 
een kolenloods bij de gasfabriek. Laagste J. Koovinans Lz. te 
Dordrecht, voor f 14 433. 

Dussen. a. Verbouwing en vergrooting der openbare school in 
wijk A . Laagste Gebr van der Plnijm Hz. aldaar voor f 2 2 5 5 ; 

b. het albieken der oude en het bouwen eener nieuwe onderwijzers-
woning. Laagste dezelfde voor f 4412. 

tieldermulsen. Het bouwen van een woonhuis. Gegund aan 
P. Paars le Huurmalsen voor f 3704. 

's-Uruveuhage. Het maken van een dienstwoning onder .| ( ! 

gem. ('apelle. Laagste C. van 't Huilenaar te Alkmaar voor I' 3200, 
Hengelo. Hel amoveeren vau een bestaand en het daar ter 

plaatse bouweu van een nieuw woonhuis. Laagste Kleerebezem cn 
Koster aldaar voor f 6766 zonder en f 6500 met oude stceueu. 

Lemmer. Het afbreken van het bestaande eu het weder opbouwen 
van een nieuw woonhuis met magazijn te Pasveer onder de Lemnur, 
benevens het opboogen van bet terrein om bedoeld gebouw. 
Laagste H. H. Visser aldaar voor f 2278, gegund. 

Meerssen. Het kunstmatig aanleggen van den weg Maastricht 
— Limmeu—Borgharen. Laagste L. Hoedenmaker te Maastricht 
voor f 2335. 

Middelburg. Het uitvoereo van eenige werken tot uitbreiding 
vau de buitenhaven van het kanaal door Walchi ren te Vüssingeu. 
Laagste VV. A. V'erbruggen te Waddinxveen voor f 32.200. 

Oosterbeek. I'et terbouwen van eeu winkelhuis aan de Paasch. 
bergsche weg. Laagste W. Degen aldaar voor f 678, geguud, 

tjuintsheul. Het bouweu van een bouwmanswoning aid. Laagste 
G. Varekamp te 's Gravenzande voor 7174, gegund. 

Rotterdam. Het bouwen van een paud ingericht als café-
restaurant aan de Korte Hoogstraat no. 12. Laagste van der Pluijm 
en Hielen voor f 34.890, nog Diet gegund. 

Sta Anlhonis. Het bouwen van eeu woonhuis voor deu WelEerw. 
Heer Vicaris aldaar met bijlevering van een gedeelte der materialen. 
Laagste H. Bouwman te Wanrooi voor f 1640. 

Utreoht. Het sloopen van 4 woningen en het bouwen van 2 
woningen op het Jeicmiepleintje. Laagste J . C. M. van Aken 
aldaar voor f 2110, gegut.d. 

Utrecht. Het bouweu eener tabaksfabriek. Laagste J . H. de 
Vos te LU-echt voor I' 17.400. 

Willielminnilorp. Het bouwen eener vaste brug over de water
leiding en in den weg voor de hofstede „Hoogersdijk" in den 
Wilbelminapolder. Laagste W. van der Linde te Kattendijke voor 
f 1625, gegund. 

Kaaudum. Het bouwen van een pakhuis een huis met twee 
woningen eu de vergrooting van een winkelhuis te Koog aan de 
Zaan. Laagste H. Schenk te Koog aan de Zaan voor f 7100. 

Zutphen. Het maken van afscheidingen voor afzonderlijke 
oplegging van gedeponeerde goederen te Deventer eu te Doesburg. 
Laagste C. Peteri Jr. te Deventer »oor f 939. 

Zwolle. Het bouwen van een boerderij met schuur voor op het 
erve Fortmaus bij Lang-Zutbem. Laagste A. van Ommen te VAijde 
voor f 4670. 

A D V E R T E N T I E S . 

Een Bouwkundige, 
zoowel p i' a c t i s c li als t h e o r e t i s c h , 
zag zich gaarne weder g e p l a a t s t als 

Opzichter-Teekenaar of Uitvoerder. 
Met goede information. 

Brieven, onder motto „Opzichter", aan 
het Bureau van dit Blad. 

DOORNIKSGHE EN LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Oeksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

M . L U I J T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

en LEKKERKERK. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O N Z E B O U W M A T E R I A L E N , 
beschreven door 

•T. v a n cl ex* K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f IS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

i n I H I I I I H ; I ; I ; I M , i . v 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver bet steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende industrieelen, voor 
wien hij zijn boek even goed beeft geschreven als voor bouwkundigen, iets wat laatstgenoemd, u 
moeten bedenken, indien hen dat wat te uitvoerig voorkomt en *,ij liever een meer vergelijken*!') 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter moet erkennen, dat zij a 
eigenaardige moeielijkheden heeft. 

Voor hem die in Indie echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, z;il 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 
heeft op I e' gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad). 

^mm^mswii VÖCHTVERF 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEPS BOUW W ERF 
met 0WARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. t7> 

Zware en lichte Smeêwerken, 
j ± X K E ü ® , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van T ^ l o y c l ' s 

cn H t i r e a n V e r i t a s . 

is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen U I T S L A A N D E , 
1 V O C H T I G E M U R E N . BEKROONB met gouden medaille, Gezondheids-Ten-

toonst. Londen 1884. Betengelen van muren voor het behangen vervalt l.ij 
gebruik van de«e VKHF. Verkrijgbaar in bussen.ad f 1.60, f 3.15 en f 6.15, 
by J V A N D E R M E U L E N , 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 . L A E R N O E S Pzn. te VMngen, 

P. K R I J G E R *- Z O O N te Middelbur en 11. D E K A M Jz. , 20 Rujjschstraat, Amsterdam. 
(79) 

Alle soorten van 

Z A G E N 
W E R K T U I G E N 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de^HSte qualïteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SöHNE 
te Remscheid-Vieringhausen (RheinL) 

Gevestigd in 18**. (5&) 
|g>* Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden. 

OVERKAPPINGEN 
a LOODSEN 

van gegotfd ijzer, 

LIFTEN 
( ijzer, 

V^ ! > KRANEN 
en 

f V V LIEREN, 

D n v j H Spoor 
T. G. TISSOT J". 

AMSTERDAM, Singel 17«. 

R O T T K K D A M , 
Nieuwe Haven 118 

AMSTERDAM, 
llilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
DRB 

JOSSOiX-CEMEiXT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS, 
(88) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 
J e YAN DER ENDT & ZoON'S 

Stooni-Boekdrukkcrij 
T E M A A S S L U I S 

is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesten 
s ! 1 tot zeer billijke pijzen te leveren. 

mzonderheid aanbevolen voor het 
^'tikken van BESTEKKEN. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTING. 

II. L E 1\ S l N K , 

A R N H E M , 
levert p a s k l a a r g e k y a n i s e e r d 

(rot - en z w a m v r i j ) (81) 

Ra ster» e rken. se hutti n«e n. 
BROEIBAKKEN, V LO E KEN, 

VEOERHIBBEN, enz. enz. 

P. DOLK & Z 0 0 N 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

Nederlandsche Maatschappij 
VOOR 

MO NIER-W ER KEN 
le AMSTERDAM. 

DIRECTEUR •• J . N . L A N D R É. 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen M O N I E R , R A B I T Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN, 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 

BRANDVRIJE KELDERS. 
KANTOOR t 

3e Wetering dwarsstraat 3d, 
WERKPLAATS: (95) 

JAAGPAD t>U deu «invul (WeesperzUde). 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
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 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 . 

G E B O G E N 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 . 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
KYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding 
HOUTHANDEL. 

O. Gips Czoon, 
BO RD R E C H T . (71) 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PRIJZEN. (73) 
S. B R U I G O M , Arnhem. 

UTRECHTSCHE 
Cemetvtsteen Tegelfabriek 

van A. BE MORIE, Utrecht, 
O E M B N T T E G E L S , I » U T T E N , 

R I N G E N , enz. 

http://eir.de
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-

dncten Krimpen ajd. IJssel, 

onovertroffen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigensehnppeii. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co, 
Keizersgracht 132. Amsterdam. 

Monsters en prospectussen f r a n c o 
op aanvraag-. (6) 

W r j . W E 1 S S E N Ö , 
Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte D U I M S T O K K E N , 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 , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L I J N E N , F E I L -
L O O D E N . P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (05) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
Teckcnbelioctlcii. nOptisclicIiistriiincnten 

E Q U E R R E S , P R I S M A ' S E N Z . 

LEONARD SLIGCBER, fflonnickendam. I R (J JJ I ï E C T U li A. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uil in ii ut (Mid fabrikaat en billijke prils. (76) 

Breslau 1809. 

Gouden Medaille 

De Portland-Oement-Fabriek 
D y c k e r b o f f & S o l a n e 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn 
Cassel 1870. 

Medaille van Verdienste 

Düsse ldor f 1880 levert liasir 
voot 

Productie-vermogen 
(84) 

erkend en uitmuntend fabrikant, met «araiitie 
de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

der fabriek: 600.000 vaten per jaar. 

Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

Hoogste onderscheiding 
in den 

Internationalen Wedstrjji 
Arnhem 187 (J. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van COMPLETE 
„INSTALLATIE" voor 

ZUlVELBEDltIJVEN 
en andere 

F a b r i e k a - l n r i o h t i n k e n . 
HEFEBEA 'I IES van retdsuitgevoerde 

INSTALL A TIFFS van verschillenden aard, 
worden op aanvrage verstrekt. (86) 

Geluidwerendo tusschenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieen en plafonds. 

E X S E L SIO R P L ATEN, 
GEBR. VAN DER VlJGH, 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 bij particuliere- en 

gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen

ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

Orgaan van het Genootschap Arcliitectura et Amicitia. 
TECHNISCH GEDEELTE. 

Ail»erlenlt*n in dit blad kotten van 1—5 regel. 
00 centt, iedere regel meer 10 cent». Groote lettere naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatting wordt tlechtt tweemaal 
tankend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS, 

Uitgevers t 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

All* iulv«r««'iiili'n in ARCHITECTURA opgenomen 
worden grntia gcplaattt in DB AMBACHTSMAN, Vak 
blad voor Timmerlieden, Mettelaara, Macbinitten, SmedeL, 
Verven, enx. 

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 . 

Wanneer ik aan dit praatje een byzonderen titel wilde 
verleenen, dan zou ik het eerst denken aan „ /Je toekomst 
der studeerenden aan de P. S." doch 's menschen gedachten-
gang is snel en al pratende komt men allicht van 't eeue 
onderwerp in 't andere, zoodat ten slotte een titel, om aan 
het doel te beantwoorden, bijna even groote lengte zou 
moeten hebben als de tekst. Ik hoop daarom, dat men in 
het ontbreken van een eigen titel geen bezwaar zal zien om 
van dit praatje kennis te nemen. 

Ik heb veel aannemers gekend en vroeger veel met 
aannemers te doen gehad. Evenals in alle klassen onzer 
maatschappij wisselen ook in deze rijp en groen elkander 
af. Ik heb er ontmoet, die door gezond verstand en scherp
zinnigheid uitblonken en, met wat geluk erby', tot groot aanzien 
waren gekomen, en anderen die, zonder in eenig opzicht 
uit te munten, het toch tot blinkenden welstand hadden 
gebracht. \ an sommigen, met wie ik als vrienden omging, 
heb ik niets dan vriendelijke herinneringen behouden, met 
anderen zou ik de kennismaking niet gaarne hervatten. 

My is van jaren her de herinnering bijgebleven van een 
gesprek met een voornaam man in de aannemerswereld, 
die op groote werken met vakgenooten uit het buitenland 
had te doen gehad. Zelf weinig of geen opleiding genoten 
hebbende, had zyn natuurlijk verstand hem zeker ter dege 
doen inzien wat hem en zijns gelijken ontbrak, in verge
lijking met de buitenlandsche firma, die, in verband met 
den byzonderen aard van haar bedryf, over technische 
krachten beschikte, die men hier te lande, althans bij aan
nemers, te vergeets zou gezocht hebben, 't Was bij toeval 
dat ik den man vroeg „ W a t moet uw zoon worden ?" nMy'n 
Mon", zy hy, „ w e i die gaat naar Delft studeeren. U begrijpt, 
wij kunnen het in dezen tijd met wat wy' geleeid hebben 
niet meer af. Men wordt telkens voor vragen gesteld, 
waarin ons aller kennis te kort schiet". De man had het 
w eluk zyn zoon te verliezen voordat hy de H . B . S. 
had doorgemaakt. 

Korten tyd later landde ik aan de P. S. aan. He l deed 
1 1 1 genoegen onder de studenten verscheiden in de aanne-
"" 1Ü welbekende namen te ontmoeten, die by nadere ken-

J " making ook bleken aan zoons en familiebetrekkingen van 
aa nemers toe te behooren. „Nu", dacht ik by my zeil, 
-"•Ui zyn op den goeden weg; dat ziet er hier goed ui l ' . 

En wat is er vau die jongelui van toenmaals geworden? 
* 'i één herinner ik mij, dat hij plan had in de aannemery 

gaan, maar juist hem heb ik uit het oog verloren. A l 
anderen hebben vaste betrekkingen gezocht en gevonden. 

Wij hebben hier met een verschijnsel te doen, dat veel 

il. 

te deuken geeft. Op my' maakt het den indruk van een 
wyden diepen plas, met veel belovenden ondergrond, die 
wel door enkelen te peilen, maar niet dan door eendrachtige 
samenwerking van zeer velen droog te maken is en die 
dan vooreerst ook nog wel zal blyven kabbelen 

Denken wy ons in het geval van den straks vermelden 
aannemer, die inziet waarin hy zelf te kort schiet en zyn 
zoon in de gelegenheid wil stellen het ontbrekende aan te 
vullen. De man richt van den aanvang af zyn blik op on«e 
P. S., de é é n i g e gelegenheid in ons land, waar openbaar 
onderwijs gegeven wordt in datgene, wat hy zyn zoon wil 
laten leeren. De groote weg daarheen loopt door de H . B. S. 
Wel zyn de lessen voor elkeen toegankelijk, die het ervoor 
bepaalde bedrag heeft gestort, doch wie den titel halen wil, 
die met het eindexamen der P. S. wordt verkregen, moet 
eerst het diploma der H . B. S. verworven hebben, en het 
ligt voor de hand, dat slechts weinigen, die de kosten maken 
van hun zoon te Delft te laten studeeren, dezen de vry-
heid laten om den titel te versmaden, ten einde meer tyd 
aan vakstudie te kunnen besteden. Reeds alleen als waar
borg, dat de jongen werken zal, moet de vader w«J van 
hem eischen, dat hy op zyn tyd de exameus doet, die er 
by behooren. Zy, die hier in waarheid de „vry'e studie" in 
toepassing komen brengen, zyn dan ook gewoonlijk om de 
eene of andere reden, tydelyke lichaamszwakte, bepaalden 
tegenzin in een ot ander examenvak van de H . B. S, of 
wat ook, niet iu staat is geweest die school geheel af te 
loopen; of wel het zyn ouderen, die eerst de practyk inge
gaan zyn en later tot de overtuiging komen, dat het een 
of meer jaren volgen van enkele lessen aan de P. S. hun 
nuttig zal zyn. Deze „hospital i teit" zyn echter niet talrijk 
aan de P. S. (f) 

Verreweg de meesten komen dus aan de P . S. om 
examens te doen. De leus is „vrije studie", zooals men 
weet, doch men weet evenzeer dat de werkelijkheid daar
mede geenzins in overeenstemming is eu dat, hier zoowel 
als op de H . 1! S., de meest gebruikelijke methode ertoe 
leidt om te trachten met. een minimum van kennis de 
examens achter den rug te krygen. De algemeene regel 
is — zooals ik een vader van een weinig-belovend jong
mensen dezer dagen terecht hoorde opmerken — niet vak
studie, maar examenstudie. 

Dit neemt niet weg dat wie zyn graad gehaald heeft 
een „ h e e r " is, die zich niet gaarne meer niet zaken inlaat, 
die beneden zyn „ r a n g " zyn. De geest, die aan onze school 
heerscht is nog altyd min of meer aristokratisch — hoewel 

(f) Wat zou er eigenlijk tegen zijn, alleen hel eindexamen 
verplichtend, de andere enkel facultatief te stellen ': Ami sommige 
Dnilsche tecbniacbe schalen b.v. die te Ilmenau bestaat die regeling. 
In ons land beslaat zij immers ook voor de acte-examens v. b. M. O. 
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wy op dit punt naar het ray toeschijnt, op den weg van 
vooruitgang zijn. Eer echter civiele ingenieurs zich in de 
aannemery begeven, zal er nog vry wat water door Delfts 
grachten stroomen. 

Of de civ. ingr. na zyn vertrek uit Delft werkelyk prac
tyk zal opdoen — en zeker mag ik hier de militaire ingrs. 
uit Breda in éénen adem noemen — zal geheel en al van 
de omstandigheden afhangen. Er zyn er. die van den aan
vang at in administratie en bureauwerkzaamheden opgaan, 
en daar niet uit geraken, voordat het werkelyk te laat is, 
voordat zij te hoog in de ranglyst zijn opgeklommen, om 
nog iets van de practyk te kunnen leeren, terwyl hun 
schoolgeleerdheid intusschen ook al yler en yler is gewor
den. (') Dezulken komen dan dikwijls voor gevallen te 
staan, waarin zy, om den schyn te bewaren, wel haast ge
dwongen zyn otn macht in plaats van kennis te stellen. 
Wee den aannemer of leverancier, die met zoo iemand 
te doen krygt! Men raeene niet, dat ik dit op losse gronden 
durf neer te scliryven; ik spreek hier maar al te zeer uit 
ervaring. 

Met de andere „faculte i ten" ben ik niet zoo van naby 
bekend, maar toch heb ik by' de technologen iets dergelijks 
meenen op te merken. Het wil mij voorkomen, dat de 
richting, waarin zy onderwys ontvangen, meer heen wijst naar 
latere voortzetting der studie aan binnen- of buitenlandsche 
universiteiten, dan naar de industrie. 

Eenige jaren geleden hoorde ik een steentabrikant, die 
in zyn vak reeds vrij wat had tot stand gebracht, het 
betreuren, dat hij zoo weinig natuur- en scheikunde had 
geleerd. Zyn zoon — de jonge mensch lag toen geloof ik 
nog in de luiers — zou dat mettertijd, naar hij hoopte, 
aanvullen. Man maak U geen illusion! Vooreerst betwyfel 
ik of hetgeen gy zoekt aan de P. S. te leeren is, maar 
bovendien, als uw zoon dat alles weet, dan is hy veel te 
geleerd — of verbeeldt het zich althans — om nog steenen 
te bakken. 

Ik weet niet hoe het in dit opzicht in het buitenland 
gesteld is, maar, zoover ik heb kunnen waarnemen, staan 
de meesten onzer schoolgeleerden vry' wel geheel buiten de 
practyk der bouwvakken. Ik heb eens een ter zeer goeder 
naam bekend leeraar in de scheikunde erop attent moeten 
maken, dat onze schelpkalk, na gebluscht te zyn. niet 
gemalen maar gebuild wordt. Een tweede verkondigt de 
leer, dat yzeroxyde in klei het smeltpunt zou verhoogen. 
Een derde heb ik hooren beweren, dat het eigenlijk op 
hetzelfde neerkomt of men yzer tegen roesten beschermt 
door er y'zermenie, met lijnolie tot verf aangemaakt, op te 
smeren, of dat men er door het Bower-Barff proces een 
laag z.g. magnetisch yzeroxyde op te voorschijn brengt. 

Nog een ander voorbeeld: In alle boeken — en op dit 
punt is myn eigen geweten ook niet zuiver — wordt 
geleerd, dat smeedijzer en staal van wit gietyzer worden 
bereid. Eerst dezer dagen bleek ray, dat dit enkel waar is, 
voor zoover welyzer en weistaai betreft. 

Al zulk soort dingen worden hier tot de byzaken gerekend. 
De wetenschap heeft gewichtigers na te streven! Alle 
eerbied voor de wetenschap, maar in. i. moet het hoofddoel 

(') Ik herinner mij te dezer zake een anecdote van wijlen Prof. 
GROTHE. 

Tijdens den bouw van een spoorweg in Westfalen, zat tc Hagen 
een gezelschap aan den „Frühschoppen". Het gesprek kwam op 
de zegswijze „Leute V O I D Leder und Leute von der Feder". Eeu 
jong ingenieur uit de mijnstreken van Saksen zou daar op verzoek 
van zijn chef uitleg van geven. Deze kwam daarop neer, dat met. 
de mannen van bet leer diegenen bedoeld worden, die met het 
schootsvel voor de mijn ingaan, terwijl de anderen met de pen 
voor hun schrijftafel zitten; tegenoverstelling van practijk en 
theorie dus. „Aber", voegde hij er aan toe, „es giebt nocb eine 
dritte Art. Das sind die Ober leiter; die wissen von Beiden nicbts". 

eener Polytechnische School zyn degelyke, wetenschappelijk • 
technikers te vormen en dit is met wetenschap alleen niet 
mogelyk. 

Men heeft goed zeggen „ D e school is de voorbereiding 
voor het werkelyk leven, het vak zyner keus leert men 
later, in de practyk zelf". Dat is volkomen waar, maa 
het leeren in de practyk zelf gaat veel gemakkelijker' 
als het schoolonderwijs zich van den aanvang af aan de 
practyk aansluit! 

Ik heb het mijn ambtgenoot H U E T ZOO menigmaal hooren 
verkondigen, dat practisch werken aan de studie der P. S. 
moet voorafgaan; ik heb telkens waar kunnen nemen hoe 
die meening by geleerden van professie felle, ja verbitterde 
bestrijding vond, maar ik ben het meer en meer volkomen 
met hem eens geworden, naargelang ik zelf meer inzicht iu 
de zaken heb gekregen. Eu, als ik iets te bevelen had, 
dan werd er niemand tot de (examen) studie aan de P. S 
toegelaten, die geen bewyzen kon overleggen dat hy na 
het einddiploma der H . B. S. verworven te hebben, ten 
minste een jaar lang practisch gewerkt of althans iu 
de practyk doorgebracht had, 't zy' op bouwwerken, in 
ambachten of in fabrieken. 

E r is daartegen gezegd „ D e zin voor studie gaat ver
loren". By wien die zin niet dieper zit, hy zal wel doen niet 
aan de P. S. te komen. De schifting, die daardoor zou ont
staan, zou niet anders dan zeer gunstig op het gehalte 
der aanstaande technikers werken. E r komen er reeds veel 
te veel aan de P. S. alleen omdat zij nu eenmaal het di
ploma van de H . B. S. verkregen hebben, of omdat hun 
vader hen daarheen zendt, maar zonder eenige roeping of 
voorliefde voor de techniek. 

Ik heb het zoo dikwijls kunnen opmerken, dat wat men 
heeft zien verrichten en vooral wat men getracht heeft 
zelf te verrichten later op de les zoo oneindig beter wordt 
begrepen en vastgehouden, dan wat men opteekent zonder 
het in de werkelijkheid aanschouwd te hebben; ja erger, 
men acht het zonder dit menigmaal niet eens de moeite 
van het opteekenen waard en wordt geheel en al beheerscht 
door de vraag „Zou men my daarmede op het examen 
lastig kunnen vallen of niet ?" 

Ik kan te dezer zake daarom zoozeer uit eigen ervaring 
spreken, dat myn eigen onderwys in de kennis der 
bouwstoffen geheel van dien aard is, dat het alleen by 
diegenen belangstelling wekt, die reeds een weinig met de 
practyk vertrouwd zyn geraakt. Maar dit is een zeer kleine 
minderheid. De meesten komen eerst na afloop van het 
overgangs examen — en dan nog niet altijd — op de werken en 
wy zien elkaar op dat terrein om zoo te zeggen niet 
meer terug! (2) Maar ik heb meer dan eens gelegenheid gehad 
op te merken, dat men later tot het besluit kwam, dat er 
toch in dat vak nog iets meer steekt dan een weinig 
ballast, dien men met het oog op het examen wel moet 
trachten mee te slepen, maar daarna zoo spoedig mogelyk 
laat liggen. 

E r zyn er, die de P. S. in twee afdeelingen zouden 
willen schiften, een voor practische bouwkundigen en de 
andere met meer hoogere wetenschap, 't Is mogelyk dat er 
voor dat denkbeeld goede gronden zyn aan te voeren. Ik 
wensch my daarin niet te verdiepen. Ik voor my ben over
tuigd, dat een verplicht jaar practyk tusschen H . B S. eu 
P. S. een zeer gunstige uitwerking zon hebben op het 
gansche gebied der techniek in ons land. Onverplicht komen 
zeer weinigen ertoe, tendeele omdat velen het nut er niet 

(a) In bet eindexamen wordt Je plaats van den docent in de 
kennis der bouwstoffen reeds sedert acht jaren door anderen 
ingenomen. Bij de bestaande inrichting van bet beheer der P. S. 
kan een enkel nukkig, nijdig, naargeestig „Hooggeleerde" dit 
bewerken. 

van inzien, tendeele omdat men, hoewel daarvan overtuigd, 
ervan teruggehouden worden door de vrees van een jaar 
by anderen achter te geraken. 

Voor hen, die aldus een weinig practisch onderlegd de 
p. S betreden, zal de vakstudie in vergelijking bij thans 
veel gemakkelijker en aangenamer worden. De P . S. zal 
er degelijker technikers door afleveren dan nu het geval 
is. Deze zullen met meer oog op de practyk hun loopbaan 
aanvaarden, van den aanvang af met meer zekerheid kunnen 
optreden en ineer kans hebben om, in welken byzonderen 
werkkring ook, hun eigen aanzien en dat van hun stand te 
verhoogen. 

Is de Nederlandsche ingenieur dan niet in aanzien ? Wel 
zeker en zelfs - als men de ouderen, die van een paar ge
slachten vroeger, hoort — zeer in aanzien vooruitgegaan! 
Doch ik bedoel geen uiterlijk aanzien; dit kan min of 
meer aangekweekt worden en vooral de corpsgeest k i n daar 
veel toe bydragen. Ik bedoel meer, dat men ervoor heeft 
te zorgen, dat „espr i t de corps" niet in „espri t de clocher" 
ontaarde, dat de innerlijke waarde met het uiterlijke aan
zien gelyken tred houde en dat wij in dit opzicht niet, 
zooals in menig ander, op ouden roem gaan teren. (3) Ik heb 
er te dezer plaatse al eens meer op gewezen, dat redevoe
ringen by feestelijke gelegenheden aan de P. S. voor my 
zoo menigmaal een verdacht bijsmaakje van zelfverheffing 
en wederkeerige „opkammerij" hebben. E n daartegenover 
bemerkt men zoo betrekkelijk weinig van stryd en verschil 
van meening. Misschien zie ik het te zwaar in en vau 
harte hoop ik dat uit zoo moge zyn. Misschien komt het 
ook, dat het in de architectenwereld zoo geheel anders, 
zooveel minder deftig toegaat. Dat schrijft en kjjft, ik zou 
haast zeggen dat keft en blaft tegen elkaar, dat het een 
aard heeft en ook zelfs de ouderen en oudsten kunnen het 
niet laten nu en dan hun stem in het algemeene concert te doen 
hooren. Een mjjner kennissen vergeleek dit onlangs by een 
hondententoonstelling, waar elk zyn geluid boven de anderen 
uit wil doen vernemen. „Maar", voegde hy er bedachtzaam 
bij „de hondententoonstellingen hebben de verbetering 
van het ras ten doel en nu zal ik de laatste zyn om te 
beweren, dat dit door blaffen wordt verkregen, maar in 
elk geval is blaffen een teeken van leven, in zoover dat 
een doode keffer niet meer blaffen kan". 

Ik laat deze niet zeer eerbiedige gelijkenis voor rekening 

(*) Men viage daarom vooral niet om bescherming, maar late 
den titel van civ. ingr. van Delft voor zich zelf spreken. Bij al 
de gebreken van de P. S. is er toch een macht van kennis op te 
doen. Wie bart heeft voor bet vak zijner keus en te Delft zij a 
studietijd goed besteedt, zal daardoor van zelf zooveel vóór krijsen 
boven de bouwmeesters „van den kouden grond", dat bij waarlijk 
geeu bescherming noodig heeft. 

Ik houd vol dat wie daarom vraagt, zwakheid, wantrouwen in 
zich zelf verraadt. 

Men heeft oulangs daartegen aangevoerd „dat dan onze heele 
maatschappij wel zeer zwak moet zijn; dat men dan althans h-t-
zelfde kan zeggen van Mrs. in de rechten, van Drs. in de medi
cijnen, van onderwijzers, Ja van wie niet al?" 

Men bad er nog de notarissen bij aan moeten balen. Immers 
de titel en waardigheid van notaris geven den betrokkene een 
brevet niet alleen van Dekwaambeid, maar ook van eerlijkheid. En 
I' welen zouden er in de laatste 20 jaren wel op den loop zijn 
gedaanf 

De menschelijke maatschappij heeft nu eenmaal haar zeer zwakke 
'ijden. Ik zal bet wel laten de pen voor haar op te nemen. 

Zouden gediplomeerde Mrs. in de rechten per te bekwamer zijn, 
•neer rechts- en wetskennis bezitten, dan klerken, practizijns, 
zaakwaarnemers ent.? 

Eu zouden doctoren in de geneeskunde, omdat zij gediplomeerd 
Z'J". geen misslagen meer begaan ? Joren geleden zei een doctor
gemeenteraadslid, die in zijn laatste qualiteit een onder mijne 
leiding uitgevoerd gebouw kwam inspecteeren, eens tot mij: „Weet 
8<' wel wat het verschil is tusschen ulieden en ons? Als gij fouten 
•i.nakt komen die in het volle licht; de onze gaan onder den grond". 

van myn vriend, maar vraagt men my „ I s de Architectuur 
in ons land in de laatste 30 jaren vooruitgegaan?" dan 
durf ik uit volle overtuiging daarop antwoorden, ja I Nie
mand zal willen beweren dat alles, wat er tegenwoordig 
in de zon gezet wordt, schoon mag genoemd worden, 
maar men vergelijke enkel met elkaar wat de corypheeën 
van voor 30 en 40 jaren b.v. in den Haag, Arnhem enz., 
steden, die toen iu een vorige periode van uitbreiding ver
keerden, hebben gebouwd en wat de besten ouder oud en 
jong thans leveren, en ook de zwartgalligste zal het 
niet kunnen ontkennen: wy gaan krachtig vooruit! 

v. n. K. 

H O U T K A P M E T S P O O R A A N L E G I N 

M I C H I G A N V . S. 

(Naar het Amerikaansch van J . H . ROBERTS, sup. forestry.) 

Tot voor weinig jaren werd de houtkap in de pijn- en loof-
hout-(/t«r(JK'ooct)bosscheii van Michigan uitsluitend met trekdie
ren gedreven cn gewoonlyk voerden de houtkappers hunne 
operation in het win ter-seizoen uit, omdat alsdan met behulp 
van sneeuw en y's beter wegen konden onderhouden worden 
dan mogelyk was met modder op grind of graswegen. De 
kosten van deze wyze van bosch-ontginning maakten de 
producten der bosschen zeer duur; de rente van in bosch-
grond belegd kapitaal en de kosten van onderhoud van het 
noodige materieel en dieren gedurende een tydvak van 
negen maanden werkeloosheid en de daaruit voortspruitende 
vermindering in waarde van het materieel waren grooter 
dan de werkelijke sljjting in het gebruik in den tyd 
waarin gewerkt werd; bovendien kwamen menigmaal winters 
voor met onvoldoende sneeuw om met goed gevolg de werk
zaamheden tot ontginning van onze bosschen te dry'ven; 
dit alles byeen noopte den houtkapper ertoe rond te zien 
naar de eene of andere spaarzamer manier om zyn oogst 
aan timmerhout binnen te brengen. Als gevolg is nu in 
Michigan een houtkap-bedrijf tot stand gekomen, dat volkomen 
toegerust is met spoorwegmaterieel Michigan is de baan
breker op dit gebied geweest eu heeft sedert het stelsel 
uitgebreid met al de noodige hulpmiddelen om de producten 
goedkoop aan de markt te brengen, zoodat op dit oogenblik 
zyn stelsel van boscli spoorwegen en de uitrusting daarvan 
door geen ander ter wereld g e ë v e n a a r d wordt. Door de in
voering van dit stelsel zyn de negen maanden werkeloos
heid van lente, zomer en herfst, met het daaraan verbonden 
verlies van interest op het kapitaal en waarde vermindering 
van ongebruikt materieel, uitgaven voor het houden van 
voorraad enz. als zoodanig vervallen en de boschontginning 
in plaats van zooals vroeger tot negen maanden werkeloos
heid gedoemd te zyn, is nu opgevoerd tot veel grooter op
brengst en minder bedrijfskosten dan zy voorheen in de drie 
maanden van het winter-seizoen moest besteden. 

De wyze van boschontginning per spoor is verschillend 
en wordt geheel geregeld naar de behoeften der hout
kappers. Somtijds maken zy gebruik van geschikt toegan
kelijke oevergronden langs meren of rivieren, waar voldoende 
diepte het mogelyk maakt de zaagbalken te vlotten of te 
doen drjjven. Heeft men aldus eene basis voor de operat iën ver
kregen, dan legt men de wegen aan zooveel mogelyk in 
een raaklijn als de terreinsgesteldheid zonder te groote 
kosting van gelijkmaking en aanvulling toelaat. Als men het 
bosch op die wijze ingedrongen is, legt men zy- of vertak
kingssporen aan, telkens op afstanden van ongeveer 400 
voet, tusschen elk zy'spoor en de hoofdlijn. Op gepaste af
standen worden ladingplaatsen met hellingen (skidirays) aan
gelegd voor het laden der wagens en daarop worden de 
zaagbalken tusschen de zysporen en de hoofdlijn opgewerkt 
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(skidded.) Nadat het vellen is afgeloopen, worden de zijsporen 
verlegd naar andere geschikte punten in de nabijheid der 
hoofdlijn en deze operatie wordt zool ,ng herhaald als er 
nog hout te vellen overblijft. Soms ook zjjn de houtkappers 
tevens fabrikanten van timmerhout. In dit geval leggen zij, 
iu plaats van de balken aan de oevers van meren en stroomen 
te vlotten, hunne spoorwegen onmiddellijk naar hunne molens 
aan, dikwijls over afstanden van 30 of 40 mijlen. In zulke ge
vallen bestaan de banen in den regel uit normaal spoor en wor
den zy meer als van blyvenden aard gebouwd; dikwijls vormen 
zij tevens verbindingen tusschen steden en worden dan door 
de eene of andere spoorwegmaatschappij aangekocht en ge
ëxplo i teerd; in dien zin zyn zy' belangrijke factoren voor de be
vordering der landbouw-nyverheid in .Michigan, doordien zy 
voor de hand liggende en zuinige middelen van vervoer 
zyn voor den landbouwer, om de producten van boerderij, 
boomgaard eu moestuin aan de markt te brengen; op deze 
wyze stygt de waarde der Landerijen snel en degelyk. Als 
regel geldt in Michigan, byna zonder uitzondering, dat de 
loofliout(/trtc(/)foo(/)bosschen na het vellen een uiterst, deug 
delyken bouw- en tuingrond opleveren. 

Hieronder volgt eene benaderende begrooting van kos 
ten van den bouw van bosch- en spoorwegen, maar 
daaraan dient de volgende opmerking vooraf te gaan De 
kwestie van hellingen en richting leveren by zulke banen 
geeu ernstige bezwaren op; hellingen tot 8 "/„ toe worden 
daarby niet als onbruikbaar beschouwd en bochten van 10 
tot 20 graden zijn met goed gevolg aangewend (1). De 
aardenbaan wordt, nadat hare richting is bepaald, gewoon
lijk ter breedte van 11 voet schoongekapt. Alle boomen 
en hout van eenige waarden voor den handel, die men 
daarop aantreft, worden op lengte afgezaagd en ra-t behulp 
van gepaste ladingplaatsen (skidivai/s) uit den weg geruimd; 
zij blijven dan liggen totdat de treinen in gang zyn ge
bracht, die ze met de andere naar hunne bestemming 
zullen vervoeren; het hout voor liggers en c. q. jukken 
wordt verkregen uit dat wat men op den schoongekapten 
weg aantreft Alle boomen. die zich op het oppervlak 
bevinden, d it door de sporen moeten ingenomen worden, 
worden geveld en de stompen verwijderd: de boomen daar
naast, doch binnen de breedte van 14 voet, worden dicht 
by' den grond afgezaagd, zoodat de achterblijvende stompen 
bij den aanleg van het spoor niet hinderlijk kunnen zjjn. 
Dan worden de hellingen vastgesteld en de noodige in-
gravingen of ophoogingen in den vorm vau „s ideeast ing" 
of opvulling met stammen uitgevoerd om de spoorbedding 
onder proflei te brengen. De kosten per mjjl spoorbaan 
zyn ongeveer als volgt: 

Dollars. d. i. 
Schoonkappen en opruimen van stompen 300 ƒ 764 
Onder profiel brengen 500 - 1273 
Spoorliggers 160 - 407 
Spoorleggeo 200 - 509 
Ballasten 250 - 637 
Spoorstaven (30 pond-) 1320 - 3360 
Spykers, bouten en laschplaten . . . 300 - 764 

uitvoering van werksporen in de boschstreken van Michig, >, 
waar de bodem meestal uit klei en zanderige leem besta.it 
zal waurschijnlyk ook voor andere streken van denzelfil n 

aard mogen gelden. In den regel wordt langs de lyn n 

genoeg grind aangetroffen voor ballast. 

Totaal per myl op zyn minst . 3030 ƒ 7715 
De kosten van het rollend materieel benoodigd voor de 

exploitatie van tieu mijlen bosch-spoorweg zyn als volgt: 
Dollars d. i. 

20 houtwaggons 200 Dollars per stuk 4000 / ' 10184 
I locomoief 4000 - 10184 

Samen . . 8000 ƒ 20368 

Deze begrootiug van kosten, betrekking hebbende op de 

(') Hoe nieu een bocht in graden uitdrukt is mij niet duidelijk. 
v. D. K. 

B R A N D S T O F F E N V O O R D E N M E T A A L 
B E W E R K E R . 

De metaalwerker bedient zich als brandstof voor het 
verhitten van yzer, by het smeden enz., van kolen, en wel 
kunnen houtskool, steenkool, cokes en turfkolen als zoodanig 
dienst doen. Houtskool wordt verkregen door het verkol, u 
van hout in meilers of veldnvens. Alle plantenstoften word. rj 
in de gloeihitte vernietigd en het grootste deel van hun 
koolstofgehalte blyft bij afsluiting der lucht als plantaardige 
kool achter. Wat hun eigenlijken aard betreft, zyu de kolen 
tatnelyk aan elkander gelyk, maar haar uiterly'ke gedaante 
hangt af van de soort van planten, waaruit ze zyn bereid. 
I>e kolen zyn van zeer ongelijke brandbaarheid, al naar den 
graad hunner dichtheid: zij zyn alle zwart, ondoorzichtig 
en meest glanzend en poreus. 

Grootere hoeveelheden fijn kolenstof kunnen van zelf 
ontbranden, omdat kool de eigenschap bezit van lucht en 
water uit de lucht op te zuigen, waarbij verwarming plaats 
vindt. Houtskool geeft eene zeer gelykmatige hitte, en laat 
weinig asch achter, waardoor zy' zeer bruikbaar is voor de 
smidsvuren; daarentegen mist zy eene eigenschap, die de 
steenkool bezit, het aaneenbakken, welke eigenschap voor 
het smidsbedrijf v a n groot belang is. Door het samensinteren 
der steenkolen in de hitte, vormt zich namelijk over de 
gloeiende kolen een vaste korst, die de hitte en den wind 
meer byeen houdt, waardoor brandstof uitgespaard wordt. 
Houtskool is in het gebruik by het smidsambacht veel 
duurder dan steenkool; men gebruikt ze intusscheu toch 
altijd bjj het bewerken van staal, by het harden en aan-
laten, by het bewerken van fijnere ijzeren voorwerpen, bij 
het soldeeren enz., omdat zjj zuiverder is dan turf- en 
steenkool, geen zwavelkies bevat, weinig asch geeft en eene 
gelykmatige hitte oplevert. Om de zooeven vermelde korst 
over de gloeiende kolen te vormen, gebruikt men dikwy'ls 
eeu mengsel van houtskool en steenkool. Volgens het ge
wicht is de werking van houtskool uit zacht en hard hout 
tamelyk gelyk; zoo geven 50 K G . dennenkool byna het
zelfde warmte effect als 50 K G . eiken kool enz.; alleen de 
kubieke inhoud verschilt. 

Steenkolen worden by voorkeur by het smeden van 
grootere voorwerpen gebruikt; ze zijn goedkooper dan 
houtskool, bakken samen en geven eene sterkere hitte. 
Daarentegen is hun zwavelgehalte, dat zich aan het ijzer 
mededeelt, in vele gevallen zeer nadeelig, omdat het ijzer 
daardoor ruw, putterig en broos wordt en ook zyn weibaar
heid verliest. By' liet smeden van groote voorwerpen is de 
inwerking der zwavel niet bemerkbaar, zooals by het 
smeden van kleinere stukken Daar by het wellen ook 
kleine hoeveelheden van gevormd zwavelijzer nadeelig 
zijn, is het noodig, dat er om het vormen van 
zwavelijzei te voorkomen, geene nieuwe steenkolen op het 
vuur geworpen worden, als de welhitte bereikt is. By de 
keus der steenkolen moet men altyd de soort nemen, die 
in de hitte aaneenbakt; deze heet en smeedkolen, stneed-
gruis en zyn volkomen zwart van kleur. Hoe minder de 
steenkolen aaneenbakken, hoe minder goed ze zyn voor 
het smidsambacht. Om het aaneenbakken te bevorderen, 
sprenkelt men met een kwast water uit het bluschvat erop. 
Het besprenkelen met water heeft ook nog het doel, den 
werkman aan het vuur tegen de stralende warmte te 

l,esi hutten. Goede smeedkool moet, behalve goed aaneen
bakken, slechts weinig asch achterlaten, omdat er anders 

t e veel slakken gevormd worden, die de verhitting van het 
KZei verhinderen; zij moet licht ontbrandbaar zyn en mag 
„iei veel zwavel bevatten; steenkool wordt niet in groote 
gtui.ken, maar als gruis gebruikt. 

Cokes, verkoolde steenkool, worden soms ook gebruikt; 

z y geven gauw eene sterke hitte, en bevatten slechts de 
„elft zwavel van steenkool, welke bovendien niet nadeelig 
Werken kan, omdat zij gebonden is. Cokes zyn echter 
meestal duurder dan steenkolen; ze hebben ook het nadeel, 
dat ze wel is waar eene zeer intensieve hitte geven, maar 
deze niet zoo by elkaar houden als steenkool. Men moet 
ze daarom in grootere hoeveelheden tegelijk gebruiken wat 
verlies aan brandstof tengevolge heeft. Het voordeeligst is 
het cokesvuur, als men de stukken cokes heel klein klopt, 
ter groote van hazelnoten en erop let, poreuse cokes 
te gebruiken. 

Turfkool. De kool van gewone turf kan weliswaar 
ook bij siueedvnren gebruikt worden, zy' is echter zeer 
licht en los, levert veel asch op, en moet in groote hoe
veelheden worden gebruikt. 

Daarentegen heeft men de gewone turf zoo verdicht en 
bereid, dat zy in uiterlijk op steenkool gelykt, dus ook 
bijna dezelfde hitte by verbranding geeft. Zulke turf (ook 
gepiepareerde bruinkool), kan by sineedvuren zeer goed 
gebruikt worden. De kool van geprepareerde turf gelykt 
op cokes en wordt als deze gebruikt. 

(WiecKs Gew. Ztg.) 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbesteding'en morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

DINSDAG 7 APRIL. 
Almelo. 8 uur. De heer C. Eckhardt, ii. het café Ludeking : 

het bouwen vau een machinekamer, ketelhuis, atukkeukautoor en 
een aanbouw aan de blcekerij aan de fabriek van den heer II. 
Hedeuiau Jr. te Sluistersveld gein. Ambl-Almelo. 

Amsterdam. 11 uur Dc architect J . A. van Straaten Jr. le 
Utrecht, iu 't gebouw der Maats, ter bev. van Bouwkunst te 
Amsterdam: het bo-weu van eene rijwielenfabriek met rijschool 
en kantoren, gelegen aan deu Overtoom no. 85, gein. Nieuwer-
Ainstel, voor rekeniug der Simplex Automatic Machine Cie. le 
Ui recht. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur : het verbouwen van 
de openbare lagere school Se klasse letter I aau het Waterlooplein. 

Amsterdam, 12 uur. Het gemecutebestuur : het gewoon onderhoud 
Vim en eenige vernieuwingen der lood- en zinkwerken aan de 
pik huizen eu woningen van het Ainslerdanische Entrepotdok ged. 
1SU6. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het inrichten der 
zolderverdieping vau de openbare lagere school le klasse no. 1 
' de Kleine Wittenburgerstraat tot 4 schoollokalen. 

viuhem. 11 uur, locale tijd. De Atnhemsche trainweg-maatsch , 
ti kantore der maatschappij .- het uitbreiden der remise en stallen 
a;> 1 het Koermoudsplein te Arnhem. 

Hoogezuud (Cr.) 7.30 uur. Mevr. de wed. D. Boetma—Hooites 
i" liet hotel Hoogezand : het afbreken en opruimen van het afge-
l , ! le perceel eu het weder opbouwen van eei.e beerenbehuizing, 
•I i Ie en gelegen te Hoogezand, noordzijde van het hoofddiep 
••d. gem. sectie B, no 66. 

leppel. s uur. De arobitect G. '• tten Jz. in het hotel SUds-
h erg : bet bouwen van 2 woonhuizen voor den heer J . Nip. 

Neede (Geld.) 6 uur. De architect T. Broekhuizen aid., nameus 
Rebr. de Jong te Haaksbergen : het bouweu vau een woon- en 
winkelhuis te Borculo. 

•uniuiisdiirp (Z.H.) 2 uur. Mej. de wed. H . van der Waal in 
de herberg bet Wapen van Comstrijen aldaar: het bouwen van 
•ene woning met koetshuis enz. onder de gemeente Numansdorp. 

vijmegcn. 3 uur. De directie der gemeente-gasfabriek, ten 
geineeiitehuize aldaar : 1. bet maken tan eene gemetselde gashou 
dirkuip en een afsluithek; 2. bet maken en stellen van een 
gashouder. 

Wiudesbeim (Ov.) 2 uur. De erven Neppelenbroek s het herbouwen 
van een boerenwoouhuis met schuur. 

Zuilen (Utr.) 11 uur.' De firma J. Plomp en Zoon ten huizs 
van tl. v. d. Vaart: bet bouwen van een woonhuis nabij hun 
fabriek te Zuilen. 

WOENSDAG 8 APRIL. 
Ruurlo (Ov.) 11 uur. In het logement 't Wapen van Ruurlo : 

het bouwen van een woonhuis in het dorp Ruurlo met bijlevering 
van materialen. 

Zwolle, 4 uur. In het café van den Berg aan de Oude Visch-
markt aldaar: bet afbreken van eene boerderij en het bouwen 
van een nieuwe boerderij voor mej. de wed. W. Beltman te 
Itlersum aau den straatweg gem. Zwollerkerspel. 

DONDERDAG 9 APRIL. 
! Bronbeek (Geli.) 12 uur. De raad van adminiestratie van het 
; kon. kol. militair invalidenhuis, in de bibliotheek: het doen van 

voorzieningen aan het Invalidenhuis te Bronbeek. 
Bunschoten (Geld.) Het gemeentebestuur.- he.' bouwen vaneen 

! steenen brug iu deu straatweg van Bunschoten naar Amersfoort. 
! 's-Bosch. 10 uur. Het gemeent-bestuur: bet maken vau eeue 
| rustieke bouten brug over den Dommel. 

Groningen. 8 uur. De architect G. Nijhuis in het café van 
i S. Nij.lam, aan deu Aweg, namens den beer G. Harkema : a. het 

verbouwen van bet woonhu's, geteekend U no. 423 nan deu Aweg, 
! gemeeu'e Groningen; h. het optrekken en .aanbouwen van het 
l daaraan grenzend pakhuis. 

Hlllegoni (N.H) De architecten Koog en van den Ban 
te Haarlem, in het hotel van J . Koning: het bouwen van eeu 

, bloembolleuschuur aan de Zanderijlaan aldaar 
Krabben iyke (Zeel.) 2 uur. ilet gemeentebestuur : het plaatsen 

I van 2 afscheidingen in de openbare lagere school met daarmede 
samenhangende werken. 

Schnesbi-rg (Limb.) 1 uur. Het, R. K. parochiaal kerkbestuur, 
aan de pastorie : het uitvoereu van eeuine noodzakelijke herstel
lingen aan het dak en aan de muren van den kerktoren aldaar, 
aanw. 's morg. lU uur. 

Wyclieti (Geld.) 10 uur. Het gemeentebestuur : bet bouwen 
van eene school met drie leszalen en vestibule en eeue onderwijzers-
woning aldaar, beide met aanhoorighedeu. 

VRIJDAG 10 APRIL, 
's-wravenhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: het bestraten 

van rijwegen eu trottoirs en het maken van schelpenpaden, enz. 
iu eeuige straten van het Oostelijk eu van bet Westelijk deel vau 
Duinoord, aanw. 7 April voorm. 11 uur. 

Nieuwer-Ainstel, 12 uur. Het gemeentebestuur: het maken 
eeuer hooldrioleering en van een vaste brug, in de wegen aangelegd 
door de maatschappij Weltevreden, ten westeu vau het concertgebouw 
eeu en ander met inbegrip vau alle daartoe benoodig.le materialen 
en arbeids'.oouen. 

ZATERDAG 11 APRIL. 
Sexbiorum (Fr.) 12 uur. Het gemeentebestuur van Parradecl : 

het herstellen door grootendeels vernieuwen van de Feruiabrug 
bij Miucertsga. 

MAANDAG 13 APRIL. 
Huppel. 3 uur. (Greenwich!ijd). De maatschappij tol exploit, 

van staatsspoorwegen, in de wachtkamer 2de klasse: bestek G, 
het verrichten van ouderhoudswerkeu, «erf- en beliaugwerken, aan 
de gebouweu, kunstwerken en verdere werken, behooiende tot de 
lijoen Zwolle—I.eeuwaideu en Meppel—Groniugeu, in 12 perc. 

DINSDAG 11 APRIL. 
Rotterdam. 1 uur. Het gemeeutebestuur: het verbouwen van 

een gedeelte der verdieping van het voormalige raadhuis aau de 
Aclbrachtskolk tol woniug voor een inspecteur van politie. 

WOENSDAG 15 APRIL. 
Hengelo. 3 uur. Namens de heer S. Kautemau, iu 't Stations-

koffiehuis vau J . van Wezel : het maken vau een fabrieksgebouw 
op een terrein gelegen in de nabijheid van 't station G. O. L . S. 

VRIJDAG 17 APRIL. 
Woerden. 10 uur. De genie, op het bureel van den opzichter 

van fortificatiën : bet éénjarig ouderhoud vau de werken en 
kazernegebouwen enz. te Woerden eu te VVierickerschans onder 
beheer der genie te Utrecht, begr. f 4660. 

MAANDAG 20 APRIL. 
Maastricht. 10,30 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 

en nijverheid, aan bet gebouw van het pro», bestuur: het maken 
van paalregelwerk enz. langs de boorden der Zuid-Willemsvaart 
in de gemeente Weert, prov. Limburg, begr. f 10.500. 
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AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het vergrooten van de goederenloods, bet bouwen 

van eene los- en ladingplants en bet uitvoeren van spoorwerken, 
bestratingen ene. op bet station Enschede. Laagste Th. Verhoeven 
te Ui reent voor f 21.9U0. 

Boskoop. Het maken vau een kerkgebouw. Laagste VV. Bok* 
hoven te Qouda voor f 38.998. 

Breda. 1. Het rioleeren van de Kloosterlaan met het leveren 
en leggen van troltoi'oan len en het doen van bestratingen. 
Laagste M. Bakkeren te Princenhage voor f 2133, gegund; 2. 
het rioleeren met bet maken van trottoirs, benevens bet bepuinen 
en begrinten van den Boeimeersingel. Laagste A. J . Verlegb te 
Ginneken voor I 1179, gegund; 3. bet rioleeren en vernieuwen 
der bestraling in de Ciugelstraat. Laagste M. Bakkeren voor f2128, 
gegund ; 4. bet rioleeren met bijkomende werken van de Lange 
Gampelstraat. Laagste dezelfde voor f 1064, gegund. 

Breda. Het verbouwen van het winkelhuis gelegen aan de 
Veemarktstraat Ü no. 181. Laagste A. P. Mol aldaar voor f 3499. 

Brouwershaven. Het maken van beschoeiing en zuilenbasalt, 
glooiingi-werkeo. Laagste P. Bezuijen te Duivendijkc voor f 3309, geg, 

's-IJrnvenhago. Het bouwen van een keurbuis voor vee en 
vleesch met woning aan de Kegentesselaan hoek Loosduinsche weg. 
Laagste C. van 't Hullenaar te Alkmaar voor f 8800. 

's-Hravciiliugc. De vergrooting en verbouwing der R. K. kerk 
en pastorie met bijbouwen van sacristie, catecliisinuskmners en 
berglokalen. Laagste P. Rings te Sandpoort voor f 75.020. 

's-tiravenhngc. 1. Het bijspannen van twee draden aan de 
palen der internationale teleptioouliju tusschen het Hollandse» 
Diep en de Belgische grens bij Esscbeu. Laagste C. J. Tierolff 
te Rozendaai voor f 4S9 ; 2. het spannen en ophangen van resp. 
twee en vier draden aan de bestaande palen langs den Staats
spoorweg tusschen Zwolle en Groningen. Laagste H. Nieland te 
Wirdum voor f 1669; 3. het leggen en uitgraven van kabels in 
den grond en ouder water te Groningen. Laagste K. Moen te 
Purmerend voor f 750. 

Groningen. Het vernieuwen van het westelijk gedeelte der 
beschoeiing aan bet Damsterdiep te Winneweer, lang 23 Heter. 
Laagste B. Jansen te Westerwijtwerd voor f 1111. 

Hengelo. Het bijbouwen van een nieuw gedeelte aan de kras-
kamer der Nederl. katoenspinnerij aldaar. Laagste Kleerebezem 
en Koster te Heng»lo voor f 2049, gegund. 

's-Hertogenbosch. riet uitvoeren van verbeteringen aan den 
Rijksweg vau Princenhage naar bet Tholensche veer, onder de 
gemeente Halsteren. Laagste M. Bakkeren te Princenhage voor 
f 4647, onder voorwaarden. 

's-Hertogenbosch. Het uitvoeren van verbeteringen aan ucn 
Rijksweg vau Breda naar de Belgische grens, onder de gemeen a 

Princenhage en Rijsbergen. Laagste M . Bakkeren te Piincenba.e 
voor f 933. 

's-Hertogenbosch, Het onderhouden van en het doeu v.» 
herstellingen en vernieuwingen aan bet Kijks-Arcbiefgebouw aldaar, 
van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en mot 
3 December 1897. Laagste F. van Hout aldaar voor f 1929. 

's*Hertogenbosch. Het vervang-n door basaltglooiing van een 
gedeelte der bestaande oeververdediging langs het Hollandscli Di p 
te Willemstad, bsboorende tot de havenwerken in de prov. Noord-
Brabant. Laagste J . v. d. Plas te Hardinxveld voor f 9734. 

Huizen. Het aanbouwen enz. van de openbare sc'iool. Laag- « 
W. van Schaik te Russnm voor f 18.619. 

Kaarden, lo. Het bouwen van een bergplaats voor steenkolen 
bij de bakkerij te Naarden. Laagste M . P. van Wettum aldaar 
voor f 535, gegund ; 2o. het vernieuwen vau bet dakgewelf van 
den regenbak onder en wijzigen van den schoorsteen in de man-
schappenkeuken der kazerne Proiners te Naarden. Laagste J . H. 
van Asperen aldaar voor f 1248; 3o. bel maken van afscheidingen 
voor afzonderlijke oplegging van gedeponeerde goederen le Naarden. 
Laagste O. S. Bos te Utrecht voor I 932. 

Oldeuzaal. Hel afbreken en weder opbouwen van een woonhui» 
ca. aldaar. Laagste J . Averink te Enschede voor f 2940. 

Botterdam. Het amoveeren van bet pand Scheepmakersbaven 
66 en bet jaar ter plaatse bouwen van een kantoorpand; voor de 
opening der biljetten deelde de architeot mede dat behalve eenige 
kleine veranderingen in bet bestek, nog bepaald is, dat het loo t-
eieterswerk moet uitgevoerd worden door de firma de Haas en 
Valkenier voor f 2050, en dat moet betaald worden voor model 
en beeldhouwwerk I 2U0, beide bedragen iu den aanuemingssom 
begrepeu. Laagste van der Pluijm en Gielen aid. voor f 27.384, geg. 

Sappemeer. Het bouwen eener cartonfabriek. Laagste M. Tyms 
te >appemeer voor f 378.13, gegund. 

Ul f l . Het bouwen van een villa. Laagste B. Abelskamp te 
Doetincbem voor f 20.311. 

Urk, Het maken van een nieuwe spits op den toren der Herv. 
kerk. Laagste H. J . Buis te Urk voor f 5353, nog niet gegund. 

Vilstereu. Het bouwen van een nieuwe R. C. kerk. Laagste 
Noorman te Zwolle voor f 38.880. 

Wngeiiingen. Het maken der gebouwen voor kantoor, kolenloods, 
stokerij, zuiverbuis enz. Laagste C. van 't Hullenaar te Alkmaar 
voor f 19.943. 

Zwolle. Het bouwen van een fabriek c a . en een heerenbuis 
op het landgoed „Klooster Hulsbergen", bij Wapenvelde, gem. 
Heerde, voor den heer D. H. Koker te Scaildwolde. Laagste A. 
A. Noorman te Zwolle voor f 19 354, gegund. 

A D V E R T E N T I E N. 

EO F 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEKPSBOUWWKRF 
met 0WARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met e e r t I tan L i l o y d ' t j 

en 1 3 u r e n . i i V e r i t a s . 

Een Bouwkundige, 
zoowel p r a c t i s c h als theore t i s ch , 
zag zich gaarne weder gep laa t s t als 

Opzichter-Teekenaar of uitvoerder. 
Met goede informatiën. 

Brieven, onder motto „ Opzichter", aan 
het Bureau van dit Blad. 

P . D O L J U Z O O N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

J • VAN DER ENDT & ZoON'S 
Stoom-Boekdrukkerij 

T E M A A S S L U I S 

is er geheel op ingericht om alle soorten j 

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. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsen Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

R U W S P I E G E L - , 

W I T - , K R I S T A L - , B R O E I en M K L K -

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 en 

RANDEN. 

G K B O O K N G L A S en D A K P A N N K K . 

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 . 

(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

t i i ü i i i T i t A \ r\ 
en L IJSTEN, 

volgen s b e s l a a n d of op t e g e v e n 
profiel, levert franco de Stootn-hout-
zager i en Schaverij van 

K. W. RÜGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 

aanvraag gratia. (80) 

H O H HEI MEK 

Portland-Cement-Fabriek 
FA BK'I E K 

IN 

F A B R I E K 
I N 

WEISEHMI, 
li M j in/ . . 

Opgericht 

1864. 

MANNHEIM. '(Ê 
Opgericht 

18(31. 

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 
va t en . 

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 ' i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
4 !H S T E R I) A >I. (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

JVERKAPPINGEH ^ 
u LOODSEN 

van gegolfd ijzer, A ^ ^ ^ ^ r 

LIFTEN, . 

X * Draagbaar Spoor-' 
T. C. TISSOT J".. 

AMSTERDAM, SINGEL 119.' 

(90) 

KRANEN 
en 

LIEREN, 

Alle soorten van 

ZAGEN 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SóHNE 
te Remscheid-Vieringhausen (Mieinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wg U gratis en franco toezenden. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O M E BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

•X. . A L . v a n d e r KLloo«3 , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f'18.—. 
gebonden „ 21.H0. 

R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

i M M l.KIl \ M . 
Bitderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

DHR 

JOSSON-CEMEIXT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: Ie soort AND. TRAS. 
(88) H A N D E L in 

B O U W M A T E R I A L E N 
Stoom Ji laio u s ien 

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 

LAGE PRIJZEN. (78) 
S. BftUIGOll, Arnhem. 

B E O O R D E E L I N G E N. 
. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steen bakkersbedrijf 

met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende iudustrieelen, 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 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 Van der Kloes gemaakt 

heeft op I 1 ' gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 
(Bouwkundig Weekblad). 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die ietR met het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandsch Advertentieblad). 

. . . . Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bzijonder 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 aangeuainen en bevatte-
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een thoretiscb onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen. . . . (l'c 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 de?e 

vakken in aanraking komen. 
. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door don praottschen zin 

van den samensteller en zijn oenvoudigen, 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 incest 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 do uitgave een onmisbare gids is voor allen, die grondige kennis der materialen wen. 
«chon 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.) 

http://13uren.ii
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen ajd. IJssel, 

onover tro f f en wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132. A m s t e r d a m . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 
op aanvraag. (6) 

DOORNIKSCHE EH LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

P o r t l n n d « C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

II. L U I J T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

en LEKKERKERK. 

Vierde Jaargang No. 15. Zaterdag 11 April 181)6. 

UTRECHTSCHE LOODWITFA RRIEK, 
l 'in...-. Gt. G R E V K , Utreoht, 

bet. 

D E G R O E V E N 

V A N 

J. MEU RIN 
te A n d e r n a c h n/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op Mtrettf/ste keur, verder: 
D R I J F - of /W I . M S I I I A : I V 

\ A U R O ' I S T i ; i ; \ . beste en goedkoop
ste S I K R S T K K N ' voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, by de ütrechtschestraat, 

Engelsche Stalinrichtingen. 

(86) 

SPIL- en STEEKTRAPPEN. 
kef, Inschuifbare Hekken. 

E 'S 

L T 

is be ter dekkend , fijner, w i t t er en 
k l e u r h o u d e n d dan eenig ander; 

is bekroond door den NederI. S c h i l d e r s b o n d , 
Tentoonstelling van Decoratieve Schilderkun t, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilde s 
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 hun , e 

bestekken v o o r g e s c h r e v e n ; 
wordt,tot w a a r b o r g vau echthe id , z u i v e r h e i d 

en g o e d gewicht , nooit anders afgeleverd dun 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket eu Fa
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de s t r e n g s t e keur geleverd, des-
verlangd met certificaat van OH sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in u t „N. V. d. Dag", 
dd. 31 Jan. 1887;in de . .Huis- en D e c or a t i esch i ld er" dd. 1 Mei 1887;inde 
„ I n g e n i e u r ' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „ S c h i d er" dd. 1 Mei 1889 ; in de 
"o pm e r ke r" dd. 15 Jul i 1889 en 12 Jul i 1890; in de . .Ambachtsman' dd. 
Febr. 1890, en in het „ B o u w k u n d i g W e e k b l a d " dd. 5 Dec. 1891. (93) 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

~ËXSELSlORPLATËN, 
SEBR. VAN DER VUGH, Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 

geluidwereud. 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. 
Wereldtentoonstel l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 
Geluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 

voor houtcementdaken, brandvrije 
separatieen en plafonds. 

LEONARD SLIGCHER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
n i l mi) li l e n ii fabrikaat en b i l I ( Jke p r i j s . (76) 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan Yan het Genootschap Architectura et Amieitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

AdvertentlCn in dit bl»d kosten na 1—5 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers t 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l * « d v e r t e n t l ë n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r a l i n geplaatst in DE A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metaeloari, 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 . 

DE NIEUWE RIJKS A. V. 

Eenige maanden geleden ontving ik onderstaande schryven: 

's Gravenhage, 26 Juli 1895. 

Commissie voor de 
herziening der A . V. 

No. 270 A. 

De Commissie voor de herziening der A . V. voor de 
uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van 
het Departement van Waterstaat, Handel en Nyverheid 
ontving by verschillende gelegenheden blijken Uwer be
langstelling. 

Nu hare arbeid ten einde loopt is het my een aange

name plicht U namens haar voor die belangstelling dank 

te betuigen. 
Mochten hare voorstellen door den Minister worden aan

genomen, dan zal U blijken dat met in achtneming van het 
bijzonder doel waarvoor onze A. V. moeten strekken in vele 
opzichten met vrucht van Uwe aanteekeningeii alsook van 
de later door L uitgegeven A. V. gebruik is gemaakt. 

A'amens de Commissie, 
De I oorzitter, 

V A N I T T E R S U M . 
Aau 

den heer J . A. V A N D K U K L O K S , 
Leeraar aan de Pol. School 

te Delft. 

Na de niet zeer welwillende kritiek op myue A. V. van 
den heer R, T . N., lid der commissie, in het Bouwk. 
II eikblad van 15 Sept. 1894 en den raad in hetzelfde 
vakblad van 3 Oct. d. a. v. door hem aan de particuliere 
bouwmeesters gegeven om voortaan liever de nieuw uitge-
komen A. V. van het Departement van Justitie in hunne 

u k k e n aan te halen, mocht bovenstaand schryven eeue 

verrassing heeten. 
Een tweede verrassing was voor my weggelegd, toen 

ik in de vorige maand uit eene particuliere correspondentie 
1 er keuring van tras voor het eerst vernam, dat reeds 
' 2 Dec. 1895 nieuwe A. V. voor werken onder beheer 

van het Departement van W-, H . & N. werden vastgesteld. 
Zelfs de bibliotheek der P. S. had geen exemplaar ontvangen. 
Ik heb my het nieuwe boekje, dat vry wat lyviger is 

ui zyne voorgangers, aangeschaft en stel my voor den 
lezers van dit blad geen oudienst te doen door er hier 
1 'nige beschouwingen aan te wijden. Ik ben daartoe boven
dien wel verplicht, omdat het gevaar voor de hand ligt, 
dat de nieuwe ryks A . V. als zoodanig de myue zullen 
beletten in handen te komen van velen, die er nog geen 

kennis van hebben genomen. Gelukkig zijn mij de talrijke 
bewijzen van instemming eu tevredenheid van hen, die 
ernaar zyn gaan werken, voldoende waarborg, dat deze 
zich door het nieuwe ryks „ e v a n g e l i e " er niet van zullen 
laten afschrikken. 

Uit het onderstaande zal men zien, dat, moge de com
missie in vele opzichten van mijn werk party getrokken 
hebben, zy op andere punten onvatbaar is gebleken voor 
overtuiging, al lag ook de waarheid om zoo te zeggen 
voor elk nadenkend man van 't vak bloot. 

Ten einde zoo min mogelyk langdradig en vervelend te 
worden, zal ik het boekje niet op den voet volgen. Ter 
loops teeken ik aan, dat ik onder het lezen op slechts vier 
en twintig bedreigingen met boete ben gestuit, behalve de 
algemeene bepaling in § 477, die der directie de bevoegd
heid verleent om boeten van f 10 tot f 100 voor elke 
nalatigheid toe te pas. en, 

Eeu zeer zonderling resultaat hebben de overwegingen 
der commissie gehad met betrekking tot de samenstelling 
der mor iels. Een paar voorbeelden: 

In de oude ryks A. V. wordt voor slappen baste.dtras-
mortel bepaald, raar gelang van de soort van kalk: 

Kalk. Tras. Zand. 
6 2 3 l / , - 4 

Ik schreef in myue A . V voor: 
Kalk. Tras. Zand. 

2 1 3—5 
en zou, als ik het boekje nu nog moest schryven, van de 
laatste 5 een 6 maken. 

De commissie zegt, ja die man zal wel uiet heeleual 
ongelijk hebben, maar hem heeleual gelijk geven strijdt 
zoozeer tegen de traditie, dat wy het best zullen doen te 
middelen. De nieuwe ryks A. V. schrijven nu voor: 

Kalk. Tras. Zand 
2 1 2 - - 3 

't Is eene reeds zeer oude methode. Iemand zegt 
„ 2 X 2 = 5", een tweede, „ben je mal, 2 X - = 
Een derde „kom laten wy het verschil deelen 2 X 2 = -I1/*''-

Onlangs sprak ik met een baas ten platte lande, die 
aan het bouwen van woningen was. „ Welken mortel ge
bruikt ge" vroeg ik. 

„Zoo en zoo". 
„ D a a r moest wat meer zand in." 
„ J a mynheer, dat weet ik wel, daar zou het werk beter 

om zijn, maar als ik zooveel zand gebruik, dan zeggen de 
menschen dat ik knoei." 

Eenigen tyd geleden kwamen hier ter stede twee bouw
werken gereed. Het eene was door een metselaar voor 
eigen rekening naar een plan van een architect gebouwd; 
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liet andere door denzelfden metselaar voor rekening van den
zelfden architect. Het laatste is van boven tot onder wit uit
geslagen, zoodat men er by droog weder haast geen steen 
meer van ziet. Het andere, door den metselaar naar eigen 
goedvinden behandeld, vertoont veel minder witten uitslag. 

Deze waarneming deed my naar de samenstelling dei-
metselspecie vragen. Zy was voor het sterk uitslaande werk: 

Schelpkalk, Tras, Duinzand, 
1. 0.1. 1. 

en voor het minder uitslaande: 
Schelpkalk, Tras, Rivierzand, 

1. 0.2. 2. 
Bouwwerken in mijn slappen bastaard mortel, met veel 

meer zand uitgevoerd, slaan bijna in 't. geheel niet uit. 
De sterke trasmortels van vette steenkalk en schelpkalk 

zijn in de nieuwe rijks A . V., evenals in de my'iie, 1 :1 
genomen, maar die van Doorniksche waterkalk bestaat uit 
3 kalk, 2 tras. Waarom 1 Omdat dit zoo in de A . V. van 
het Departement van Justitie staat? 

,. De man, die deze opgesteld heeft, moet er toch ook 
wel wat van weten''? 

Vermoedelijk heeft hein zoo iets voor den geest gezweefd, 
dat Doorniksche waterkalk minder tras noodig heeft dan 
vette Luiksche. Daar kan iets van aan zyn, maar daarmede 
komen wy op een gebied, dat ons allen evenzeer vreemd is. 
Dit kan ik intusschen met zekerheid zeggen, als men 
op dit punt verschil wil makeu, zou men beter doen met 
aan de, Luiksche kalk wat meer tras te geven, dan aan de 
Doorniksche wat minder: b. v. 1 Luiksche kalk 1 1 / 4 tot 
l 1 / 2 tras en Doorniksche 1 op 1. Mortel van 3 kalk 2 
tras, zonder zand, is in elk geval te pappig en te vet om 
goed te kunnen zyn. 

Met betrekking tot den kalkmortel van niet hydraulische 
kalk zyn wy in de nieuwe rijks A . V . niet noemenswaard 
vooruit gegaan: 2 deelen kalk kunnen met 3 zand nimmer 
versteenen.. Men kan dit aan eiken leerling onmiddellijk 
duidelijk maken, niet aan de oude ingenieurs en dat in weerwil 
van al de vochtige muren en gescheurde plafonds, die men 
overal aantreft. 

§ 248. Verwerken van beton in het water. 
De beton moet een niet slappe, maar lijvige massa vormen. 

Tijdens liet storten moet het water zoo min mogelijk be
roerd worden. Zoolang de gestorte bel on niet versteend is, mag 
geen afmaling plaats, hebben. 

Men zal hier geroerd bedoeld hebben, maar dit is niet 
erg; er zyn erger beroerdheden in deze §. 

De aannemer moet behalve de in het bestek voorgeschrevene, 
mede op zijne kosten, al die maatregelen nemen, welke de 
Directie dienstig acht, om te bevorderen dat de beton behoor
lijk gemengd en run gewenschte lijvigheid, zonder vermenging 
met water, op de plaats run bestemming komc en de storting 
zoo regelmatig mogelijk zij. 

Oeen mooi Hollandsch, maar voor een goed verstaander 
toch duidelijk genoeg om op te merken, dat de ervaring bij 
de IJ muidei' sluis *) opgedaan eenige gunstige uitwerking 
heeft gehad; maar verheug U niet te vroeg lezer, want 
er staat verder: 

De zoogenaamde kalkmelk cn het slib, dat zich vóór de 
betonstorting neer zet, wordt op eenigen afstand van den 
teen der bestorting voorzichtig weggebaggerd, met baggerbeugels 
met dichte linnen zakken. 

Mijn hemel waar moet dat heen, nu aldus van hooger-

(*) Wal duurt het lang dat wij iets van die sluis hooren. Welk 
een treurige fignur maken wij daarmede tegenover de Dnitschers 
met hun N.O.zeekanaal, dat in acht jareu tijds niet al zijn sluizen 
en bruggen kant en klaar was! 

hand gewettigd is het ontstaan van zooveel „kalkmelk' ' 
en slib, dat het met baggerbeugels kan wordeu opgehaald ! 

Twee zaken zyu hier voor eiken leerling in het vak 
zoo helder als glas voor te stellen ('). 

1". Het beton-slib is de room van de melk. 
2 ° . Als dit slib in grootere hoeveelheid wordt gevormd, 

is dit een onfeilbaar teeken van ontmenging der geheele 
massa ("). 

Gelukkig behoeft er geen slib in noemenswaardige hoe
veelheid te ontstaan. Hij deskundige behandeling kan men 
zelfs op zeer groote diepten met goed gevolg beton storten. 
Men gebruikt dan geen kokers, maar bakken of trommels, 
die van boven met een lap zeildoek zyn afgedekt. By tras-
mortel is er bovendien veel minder aanleiding tot ontmen
ging dan bij P. C. mortel, omdat eerstgenoemde veel com
pacter, sterker aaneenhechtend is (*). Legt men b. v. proef
stukken van trasmortel (beton in het klein) dadelyk na de 
vervaardiging met vorm en al onder water, dan ly'dt de 
de vastheid, die verkregen wordt, er niet noemenswaard 
door; bjj 1'. C. mortel veel meer. 

In de volgende § 249, Verwerken, van beton, in 
tien droge9 komt een zonderlinge bepaling voor. Deze 
§ vangt aan als volgt: 

„ H e t beton moet eene niet slappe, maar lyvige massa 
vormen." 

„ H e t wordt in lagen ter dikte van ongeveer 0,20 M. 
gestort of gespreid, welke storting of spreiding voor elke 
laag onafgebroken moet doorgaan." 

„ D e storting of spreiding op den voet volgende, moet 
de laag met houten, met ijzer beslagen stampers, breed 
ongeveer 0.20 M , zwaar 12 a 15 K . G . , worden aan- en 
gelijk gestampt, totdat zich water aan de oppervlakte ver
toont." 

De volgende laag wordt niet gestort of gespreid, voor 
dat de vorige zoodaniij verstijfd is, dat het aanbrengen der 
volgende zonder bezwaar kan geschieden. 

In tegenstelling daarmede komt het my voor van het 
grootste belang te zijn, dat er onafgebroken door worde 
gewerkt. 

Immers het kan nergens goed voor zyn afzonderlijke 
lagen te vormen. Wilde men dit doen. dan zou men een 
betrekkelijk langen tyd moeten laten verloopen tusschen het 
beëindigen vau elke laag en het beginnen met de volgende. 

Met betrekking tot de samenstelling van in den natte 
te verwerken beton in de nieuwe A V. (§ 300) zjjn my 
twee zaken volkomen onverklaarbaar, namelyk het uitslui
ten van vette Luiksche kalk (met tras en zand in gepaste 
verhouding gemengd, ook voor dit werk een uitmuntend ma-

(') Reeds sedert een jaar of vier, dient op mijne colleges over beton 
de sluis te Umuiden als afschrikwekkend voorbeeld voor liet jon
gere geslacht. 

(.'-') In mijn opstel „Betonelib" in ous No. van 20 Februari 
18'Jü grondde ik mijne rekening op 12 pet. bctonslib. De toen
malige uitvoerende ingenieur der Uiuuider sluis deelde eenigen 
lijd daarna in bet Weekbl. de lag. mede, dat te Umuiden IC 
pet. slib wus weggebaggerd. 

(*) Niet zonder eeuige verbazing las ik in een opstel over 
CcmenlbetoH bij de brug te Hemden in de Ing. van 7 Maart j.1.: 
„Hoewel bij neinent-beton nagenoeg geen slibvorniing piaats heelt, 
i» tegenstelling van tras-öelon, schijnt loc de beiou neiging te 
hebben vloeibaar te werden. Dit was vooral merkbaar bij liet 
eerste vullen van den koker, hetgeen gcruimen tijd duurde." 

DD betonstortiug heeft daar geen moeielijcbedon opgeleverd, 
hoewel zij iu twee lagen van 1,S0 M. dikte geschiedde. 

Terecht merkt de schrijver op, dat 1 M. dikte rationceler is. 
De mortel voor het beton bestond uit 1 P. C , 2'/2 zand, wel

licht sterk genoeg om eeuige uitspoeling te kunnen lijden. 
„Bij droogmaking bleek de beton volkomen waterdicht te zijn ; 

zij was overal goed verhard en vertoonde een gelijice oppervlakte." 

•eriaal) en het weglaten van het zand uit den schelpkalk-
mortel). Niet enkel met het oog op de geldkwestie, maar 
«ooral om den mortel droger te kunnen bereiden, minder 
modderig en voor uitspoeling en ontmenging vatbaar te maken, 

ZOU ik het zand in geen geval uit beton willen weglaten. 

Ken paar opmerkingen omtrent metselwerk. 
§ 237. Kelders en regenbakken. Kan iemand roy' 

zeggen waarvoor het goed kan zyn, dat steenen voor vloeren 
(en waarom enkel deze ?) een etmaal in een bak met kalk-
water ondergedompeld moeten bly'ven? 

§ 241. Voegen. Men heeft niet kunnen afstappen van 
het metselen in sterken trasmortel, maar toch begrepen, dat 
het uitvallen van voegen daarbij niet te verrayüen is. Daarom 
heeft men als voegspecie voor zulk werk mortel van 1 P. C , 
1 kalk, 3 scherp zand voorgeschreven, een mortel, die even
eens te vet en aan krimpen onderhevig is. 

§ 245. Voorziening tegen den winter. Dat men 
my niet gelooven zou op het punt van het weerstandsvermogen 
van mageren trasmortel tegen vorst, was te verwachten. 

Art. 47. § 250. Metselwerk in basalt. Hier heb ik met genoe
gen gezien, dat het gebruik van steenstukken iu den mortel 
verplichtend is gemaakt. Nu zullen vermoedelijk geen mis
verstanden meer voorkomen als by de vleugelmuren van 
de IJmuider sluis, die door het krimpen van den mortel 
in stapelwerk van harde stukken versteenden mortel en 
basaltzuilen zyn veranderd. 

Aangieten van doken. In § 254 is een fout van mij over
genomen (vergelyk § 71 blz. 112 myner A . V.); het is my 
aangenaam die hier te kunnen herstellen. 

„ D e gaten voor de krammen en doken worden zwaluw-
staartvorinig behakt, zooveel ruimer dan de dikte der kram
men of doken, dat rondom 7 mM. ruimte overblijft. 

Hy de proeven met het aangieten van doken, in ons No. 
van 29 Juni 1895 beschreven, is my uitdrukkelijk gebleken 
dat het niet wenschelyk en volkomen overbodig is de vry'e 
ruimte rondom de dook grooter dan 5 mM. te nemen. 

§ 263. Verving van metalen. . . . „ B y de verving 
van metalen wordt de eerste laag zeer dik op het metaal 
gelegd." 

Zou men dat wel eens geprobeerd hebben. Als men dit 
doet, zal men zieu dat de verf een kronkelige taaie huid 
vormt, die slecht aanhecht, slecht droogt en nog dagen later 
met den vinger aan vellen kan worden afgewreven. 

Dit is zoo waar, dat ik by de reeks van verfproeven 
die ik inet Dr. G B A T A M A onderhanden heb, ervan af heb 
moeten zien het verven zelf te verrichten. Niet voldoende 
ervaring in dit handwerk bleek al te zeer tot te dik 
opsmeren aanleiding te geven om de proeven betrouwbaar 
te doen zyn. 

En dat is men nu gaan voorschrijven! 

Art. 53. Stukadoorwerk. Met betrekking tot dit ambacht 
lubben de resultaten myuer proeven (vergelyk ons No. van 
3 Nov. 1894) blijkbaar niet den minsten indruk op de 
'••••'mmissie gemaakt. Ik koester het vaste vertrouwen dat 
tik, die eenmaal stukadoorwerk heeft doen uitvoeren volgens 
Art. 23 blz. 137 myner A . V., daar nimmer meer van zal 
afwyken. 

De P . C. pleisterspecie in § 279 der nieuwe Ryks A. V. 
aangegeven is ook uitdrukkelijk te verwerpen: kelderwerk 
1 I'. C. 1 zand, ander werk 1 P. C. 2 zand; deze mortels 
kan men op den duur niet op den muur houden; zy krimpen 
aan glasharde stukken los. Ieder wachte zich voor schade! 

Art. 58. Hout. Dat vierkant bezaagd hout geen wankant 
heeft, kan dunkt my elk burgermensch begrijpen, ook zonder 
dat het Rjjk het voorschrijft. Dat er ook geen spint aan 
mag voorkomen (§ 324 der n. A. V.) is de royaliteit wel 
wat ver gedreven! 

„ Wagenschot (§ 325) wordt buiten het hart gezaagd." 
Dat kan immers onmogelijk anders by hout, dat door het 
hart gekloofd is! 

§ 327. „ T e creosoteeren hout moet gezaagd zyn uit 
versch gevelde (dus natte) stammen." Zeker om het opnemen 
der creosootolie te vergemakkelijken ! 

„ H e t hout moet (by de inpregneering met creosootolie 
onder toezicht der directie) minstens 100 K G . per M*. in 
gewicht toenemen." 

Is het niet onbegrijpelijk, dat men hier geheel en al over 
het hoofd heeft gezien dat, als een dunne plank en een 
dikke balk ter gely'ke diepte worden ge ïmpregneerd , de 
plank per M : ' . veel zwaarder wordt dan de balk ? 

§ 330. Straatklinkers. Hiervoor wordt N.B. een 
drukvastheid van ten minste 335 K G . per cM". voor
geschreven. 

Ik noodig de heeren van de commissie beleefd uit alsnog 
kennis te uemen van de resultaten der proeven vermeld in 
ons No. van 26 Oct. 1894. Zy zullen daaruit zien, dat 
drukvastheid en weerstand tegen afslijting niet gelijk met 
elkander op en neer gaan. De beste, d.w.z. de minst aau 
afslyting onderhevige Engelsche iron-bricks bezitten geen 
grooter drukvastheid dan 250 tot 304 gem. 275 K G . Een 
volstrekt slechte Waalklinker haalde nog 215, een goede 
337. Maar ik heb ook eens verbryzelingsproeven verricht 
op door den waterstaat afgekeurde straatklinkers, en vond 
daarbij drukvastheden van 353 tot 480, gein. 395 K G . 
per c M 2 . 

Zulke afschuringsproeven hebben dit groote voordeel, dat 
elkeen ze op het werk zelf kan verrichten. 

In Art. 61 Keien der n. A . V. beu ik op enkele namen 
gestuit, op de onjuistheid waarvan reeds vroeger door my 
is gewezen: Psammiet (§ 341) beteekent zandsteen, is dus 
geen porfier; Köningswinter en in het byzonder de Stenzel-
berg levert geen lava- wel trachiet-keien. 

In het volgend art. vindt men Petit granit opgegeven 
als een qualiteitsnaaiu van hardsteen; 't is meer een dich
terlijke of wel volksuitdrukking voor hardsteen in het 
algemeen. 

Zoo heeft u en ook in § 367 de ouderwetsche benaming 
van getrokken ijzer voor walsijzer behouden. Alleen draad 
en somtyds py'pen worden getrokken. 

Dit zyn betrekkelijk kleinigheden, evenals de spel- en 
zetters-fuuten enz., waarover ik onder het doorloopen van 
het boekje ben gevallen, maar my dunk dat zoo'n ryks-
boekje ook iu dit opzicht een voorbeeld voor anderen 
moest zyn. 

Ik noodig allen, die door den aard hunner betrekking, 
verplicht zyn zich de nieuwe Ryks A. V. aan te schaffen, 
uit de myne daarbij te nemen Ik heb in het nieuwe boekje 
tot dusver niets gevonden, wat op leemten in het myue 
wijst; en werkelijk heb ik in het laatste tot nogtoe geen 
andere fouten ontdekt dan de hiervoren vermelde te groote 
wy'dte der dookgaten eu een onduidelijkheid in § 8 Fun-
deeringpalen (blz. 4). Daar moet uamelyk by „ D e 
dikte der palen zal worden gemeten'' enz. een nieuwe regel 
aanvangen. v. o. K . 
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D E W A A R D E V A N H O U T V E Z E L S T O F . 

Men heeft nagegaan, dat de hoeveelheid papier, die noodig 
is voor het drukken van het Petit Journal te Parijs, over
eenkomt met het verbruik van 120 000 boomen per jaar aan 
houtvezels. Hiervoor is noodig een jaarlijksche vermindering 
van 25.000 acres boschgrond. Als een enkel nieuwsblad 
per jaar zoo'n slachting onder de boomen veroorzaakt, wat 
moet het dan wel zyn voor alle couranten in geheel Europa. 
In Zweden, Oostenrijk en Duitschland, landen w.iar de meeste 
houtvezels van daan komen, is het de vraag hoe men de 
jaarlyksche veilingen door kan laten gaan zonder de bos
schen geheel uit te roeien. Ook in Amerika is men hier over 
bezig. De mogelijkheid schijnt te bestaan, dat binnen eenige 
jaren de handel in houtvezel even belangryk zal worden 
als die in rondhout, vooral in streken waar veel lijn pijnhout 
is en populieren of ander tot vergruizing geschikt hout 
groeit. Zulk hout zal weldra zoo in waarde toenemen, dat 
uitgebreide bezittingen daarvan even gretig gezocht zullen 
worden als de timmerhoutbosschen, een waarde zoo groot 
als men eenige jaren geleden zich niet kon voorstellen. 
Dan zullen de couranten gaan spreken van houtvezel-baronnen 
en koningen evenals ze nu spreken over pynhoutkouingeu. 
Vreemde geschiedenissen over vezelhout-trusts en combinat iën 
zullen even algemeen worden als er nu over pijnhout-trusts 
en combinat iën in omloop zyn en onder het lichtgeloovige 
publiek gretig vernomen worden. (Scient. Amer.) 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

Uit de bus van A . & A. 

lo. Wat kan de reden zijn, dat cementmortel niet hecht 

aan een betoamuur, bestaande uit puinstukken en basterdtras-

mortel van Doorniksche waterkolk 3e soort. 

Vermoedelijk het krimpen van te cementryken pleister

mortel. 

2o. Van betonmuren samengesteld als boven, tie een afge

pleisterd met denzelfden mortel, de andere met cementmortel, 

valt de huid af. 

Met welken mortel moet dat pleisterwerk worden hersteld 

en in welke verhouding? 

Moet er ook vooraj iets met den ondergrond plaats hebben ? 

Cementmortel voor pleisterwerk in de lucht niet sterker 

te maken dan 1 P. C. 3 zand; liever 4 ol meer zand. 

Trasmortel voor id. 2 kalk 1 tras en naargelang van 

de soort van kalk 3 tot 6 zand. 

Den ondergrond natuui lijk behoorlijk nat te maken. Is 

hy toevallig te glad of wel met een moskorst begroeid, 

dan moet hy door afbikken ruw of schoon gemaakt worden. 

3o. Een ongeveer öOjarig metselwerk is later bepleisterd, 

vermoedelijk om het afschilferen der steenen weg te werken. 

Deze bepleistering, waarvan de ouderdom niet is na te gaan, 

valt groolendeels af. Met welken mortel en in welke ver

houding moet dit pleisterwerk worden hersteld ? 

Geheel alsvoren. 

4o. Behoeft er geen vrees te bestaan dat het onder 3o 

genoemde werk na herstelling spoedig weer afvalt ten gevolge 

van het afschilferen van den steen of is zulks te voorkomen ? 

Men inoet, met betrekking tot dat „afschi l feren", zich er 

voor wachten oorzaak .en gevolg te verwarren. 

Een muur vau niet genoeg doorbakken steen vertoont 

sporen van verweering. Men wil hem beschermen en bo.. 

pleistert hem met Portland-cement. Om „ g o e d " werk te 

maken neemt men weinig zand. De mortel wordt 8teenha»d 

maar krimpt; de aanhechting van den mortel overtreft de 

vastheid van den steen; de mortel valt af en neemt 

geheele schilfers van den steen mede. Ik kan daar sterk 

sprekende monsters van vertoonen. 

Het schilferen van den steen doet dus niet den mor'-l 

afvallen, maar het krimpen van den mortel doet den sti rj 

afschilferen. 

Men voorkomt dit door zeer magere, weinig of niet 

krimpende pleistermortels te bezigen. 

5 o. Wat is de oorzaak dat, in enkele gevallen, van zware 

muren, gemetseld in kruisverband, de tand des tijds daarvan 

juist '/3 steen dikte doet afvallen ? 

Dit is aldus te verklaren, dat bij het geleidelijk af

brokkelen na verloop van tyd van de voorliggende 

strek8che steenen zooveel afgaat, dat in verband met daar

mede samengaand inwateren en losvriezen van de voegen, 

het dunne gedeelte dat overblijft in zyn geheel los vriest 

en uitvalt; door die werking gaat uiMeraard ook van de 

kopsche steenen een goed deel mede. 

6o. Is geprepareerd kootteer (daklak) het aangewezen 

materiaal tot onderhond van dekkingen van asphaltpapiet; 

en zoo ja, om den hoeveel tijd moet het daarmede worden 

bestreken ? 

„Geprepareerd" koolteer is, naar ik vermoed, niet het

zelfde als daklak. Het laatste product wordt opzettelijk 

voor het bestrijken van dakbedekkingen van z. g. asphalt-

papier bereid en het is aan te nemen, dat het daartoe de 

voorkeur verdient boven andere koolteerproducten. 

De daken behooren telken jare opnieuw bestreken te worden. 

Vroeger deed men dit met gewoon koolteer, doch dit 

vormt op den duur een te brooze korst. Het daklak behoort 

op taaiheid bereid te zyn. 

7o. Om de hoeveel tijd moet het bestrijken van hout, dat 

aan de buitenlucht is blootgesteld en met carbolineum be

streken is, woi den herhaald ? 

Ik geloof niet dat daarvoor vaste regels te geven zijn. 

maar my dunkt om de drie of vier jaren. 

8o. Een trap tot afdaling in een zwembassin is van 

gekyaniseerd vurenhout beschreven. Is deze keuze boven ge-

carbolineerd vurenhout te verdedigen, door het motief dat 

carbolineum bij feilen zonneschijn op de huid brandt? 

Het eerste kan in dat geval de voorkeur verdienen, mits 

de stukken hout volkomen pasklaar in den kyaniseerkuip gaan 

Doch aan den anderen kant zou ik ook in bestrijken met car-

boliueum geen bezwaar zien. Men behoeft op zoo'n trap 

immers niet langer te verbly'ven als men zelf verkiest 

't Is een geheel ander geval of de zwemmer even een trap 

afloopt, die met carbolineum is bestreken, dat geen laag <>/ 

het hout vormt of dat een timmerman uren achtereen me: 

gecreosoteerd hout moet omgaan. 

9o. Bij kleine bouivwerkjes is het niet doenlijk een tras-

proef voor te schrijven, waartoe van 14 tot 28 dagen noodlij 

zouden zijn, en moet men zich met de voorloopige proeven 

genoemd in de §§ 56—60 der A. V. (v. D. K.) behelpen. 
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, men weet, dat ze niet met zekerheid te vertrouwen zijn. 

.rijft men echter cement van een bepaald merk, dat nog 

pgang maakt (b.v. JOSSON"), voor, dan heeft men voor 

:elf meer zekerheid, dat de stoffen, dienende tot ver

lig van den mortel, goed zijn. 

ni men zoo iets voor tra» ook niet voorschrijven. 

el ja waarom niet. Als men tras neemt b.v. van 

• K L D T , M E Ü R I N of Z E R V A S zal men altyd zeker zyn 

waar te hebben, maar het beginsel is in uiyn oog 

el by P. C. als by tras zeer aan bedenking onderhevig, 

t men der concurrentie den pas afsnydt. v. D. K . 

H. M. W . te V e e n h u i z e n , 

lo. Waaruit beslaat Astatki? 

3o. Ouder welke omstandigheden is het verbindingsproces van 

bovengenoemde stof hel volledigst ? 

Noch ik, noch degenen, by wie ik om inlichtingen vroeg, 

hadden dezen naatn vroeger ooit vernomen. Eenige omschrij

ving zal dus wenschelyk zyn. v. D. K. 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden ilecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 13 A P R I L . 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur : het bouwen van 
gemetselde walmuren en houteu walbeschoeiing, benevens het aan
plempen van water. 

Naaiden, lü uur. (Greenwicbtijd). De genie, op het bureel : 1. 
het eenjarig onderhoud der kazeruegebouwen enz. te Naarden, 
begr. f 4200 ; 2. het eenjarig onderhoud der werken te Naarden, 
Diternieer en Hinderdam, begr. f 5S20; 3. liet eenjarig onderhoud 
der werken en kazcruegebouwen langs de Vecht vau Kijkuit tot 
Maarsseveeu, begr. f 380 I; 4. eene verving van kazernegebouwen, 
werken eu losse voorwerpen te Naarden, Uiteruieer en Hinderdam, 
begr. f 700 j 5. eene verving vau werken langs de Vecht vau 
Kijkuit tot Maarsseveeu, begr. f COu. 

Utrecht. 10 uur. De genie, op het bureel iu de kazerne Damlust : 
l . eeuc verving van kazernegebouwen te Litrecnt eu op de legerplaats 
bij /.eist, oegr. f 2400 j 2. eene verving van werkeu en gebouweu 
in ile Nieuwe Hollaudsche waterlinie van al de Klop tot en met 
Vreeswijk, begr. f 1400; 3. het éénjarig onderhoud van de werken 
in de «telling vau Honswijk, begr. f 5000 ; 4. het ééujarig onderhoud 
van de werken tc Wijk bij Duurstede eu »an daar tot Odijk, 
begr. I 3200. 

Zevenbergen (N.Br.) 10 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen 
eener nieuwe stoktrij voor de gemeentegasfabriek. 

DINSDAG 14 A P R I L , 
•'"liiiehem. 10 uur. De genie, op het stadhuis; I liet. eenjarig 

onderhoud vau de werken eu kazernegebouwen te Gorinchcm, te 
Vuren en bij de sluis te Dalem, begr. f 0310; 2. het eenjarig 
onderhoud van de werken vau de Nieuwe Hollaudsche waterlinie 
bij Asperen, Everdiiigen en Tiel, begr. f 4550; 3. hel eenjarig 
oi lerboud van de werken eu kazernegebouwen te Woudrichem 
*'• 'e Loevesteiu en van de verdere werken bezuideu de Waal 

Ie Merwede, begr. f 5320. 
• '-se (Z 11.) 12 uur. In het café vau den heer C. vau Leeuwen 

deu Riug'lijk : het amoveereu vau een woonhuis en het daar 
ter plaitse wedèropbouwcu van een koffie- en winkelbuis. 

'Ie n a ld ii ni (Fr.) 1 uur. Het gemeentebestuur vau Menal Jumadeel : 
•el maken van een vuste brug te Mcnaldum, in de kleine ophaalbrug. 

WOENSDAG 15 A P R I L . 
"rngten (Fr.) 11 uur. Het gemeeutebestuui van Smallingcrland, 

| ' r secretarie: het vervloeren en gedeeltelijk vervangen der kei-
j" 'rating door eene kliukerhestrating, van ai het Ureterpervallaaat 
' a u g « de Laugewijk, over eene lengte vau 170 meter. 

'"uw (Fr.) De commissie voor bet bouwen tan een zuivelfabriek, 

bij G. W. v. d. Meer: het afbreken eener heerenhuizinge en bet 
bouwen van een sto' mzuive'fabriek. 

Leiden. 11 uur. De architect L . van der Laan, in het koffiehuis 
de Gouden Leeuw, op den Nieuwe Rijn : bet afbreken van een 
beslaande en het bonwen van een winkel met beuedeLhuis en een 
bovenwoning op den hoek van de Haarlemmerstiaat en Vrouwen-
steeg aldaar. 

DONDERDAG 16 A P R I L . 
's-Uosch. 10 uur. Hel gemeentebestuur: het maken van eene 

rustieke houten brug over de Dommel. 
Deuekamp (Ov.) 3 uur. Dc architect G. te Iliele Wz. te 

Deventer, voor het bestuur van hel St. Nicolaas Geslicht te 
Noorddeurningeu in het koffiehuis bij deu heer Koning te Deuekamp : 
het vergrooten van dat gesticht en Int bouwen eener kapel liggende 
ongeveer 10 mii.uten van de losplaats aan het Kanaal van Almelo, 
aanw. 's morg. 12 uur. 

'a-Grnvenhage. 2 uur. De architect Charles Stellens Jz., voor 
rekening van gebr. Kolb, iu de achterzaal tan het Zuid-l|ollanusch 
koffiehuis: het afbreken van de panden 101 eu 103 aan de 
Frederikstraat aldaar en het daar ter plaatse bo::wen van twee 
winkelhuizen met bovenwoningen en stal voor l paard. 

's-biraveiihnge, 2 uur. Het gemeentebestuur: Let maken van 
eeue fuudeeriug eu een kelder voor een te bouweu blok generato-
ovens, het maken van gangen, doorgangen, enz. in het nieuwe 
stokerijgebouw der geineentegasfabriek aldaar. 

Strijeu (Z II.) 1 uur. Het bestuur der Gemeenschappelijke 
belangen der polders Het Oudelacd vin Slrijen en Oud-Bonatontura, 
in de herberg van A. Vermeer: het amoveeren der bestaaude en 
het bouweu van een nieuwen steenen wacht, met inbegrip van 
aldaminiug, droogmaking en drooghiiiding, gelegen in de boezem-
kude der e. g. polder bij het dorp Strijen. 

V R I J D A G 17 A P R I L . 
Haarlem. 11.30 uur. De architect K. Meijer te deu Haag, namens 

zijn principaal in het café Brinkmann: het bouwen vau vier 
woouhuizeu op het terrein aan de Parklaan hoek Jansweg aldaar. 

Leeuwarden. 1 uur Het prov. bestuur; het diejarig onderhoud 
vau de Workumertolheksbrug, de Scharstcrbrug, de ophaalbrug te 
Terbandsterschar.s en de bruggen te Nes ca. benevens de tonnen 
eu bakens iu eeuige provinciale waters, in 2 perceelen. 

Meppel. 1 uur. Gecommitteerden tot deu kerkbouw, namens 
de kerkeraden der beide Geref. kerken aldaar, in het lokaal der 
Jougeliiigs-Vereeuiging aau de Priïsengracht: het bouwen van 
eeue kerk, kosterswoning euz. op het terrein van het Hecreulogement 
aau de Groenmarkt aldaar. 

DINSDAG 21 A P R I L . 
Hoornaar (Z.H.) 2 uur. De heer D. den Dekker te Almkerk, 

ia liet rechthuis: liet afbreken van eeu oud gebouw, bewoond door 
de wed. J . de Heer en het Uaar ter plaatse bouwen van een woonhuis 
met annexe schuur in de Lage Giesseu, gemeente Hoornaar, aanw. 
as morg. 10 uur. 

Rotterdam. 2 uur. (loc. tijd). De sectie-ingenieur der maatsch . 
tot exploit, van staalsspoorwegeu, op zijn bureau ; bestek I, het 
uitvoereu vau herstellingen en vernieuwingen aan gebouwen, kunst
werken en verdere werken iu den spoorweg Botterdam — Roosendaal, 
Moerdijk—Breda en Lage Zwalnwe—'s Bosch, in 7 peiceslen. 
Bestek K, het uitvoeren van verfwerken aan gebouwen, afsluitingen, 
enz. gelegen in den spoorweg Rotterdam—Roosendasl, Moerdijk 
—Breda en Lage Zwaluwe—'s Bosch, iu 7 perc. 

Westknpelle (Zeel.) 1 uur. Keikvoogden der Ned. Hervormde 
gemeente, in de consistoriekamer : het doen van vernieuwingen en 
herstellingen aau het kerkgebouw en toren aldaar. 

WOENSDAG 22 A P R I L . 
Amersfoort. II uur. Het bestuur van het waterschap de ge-

combineerde stoombemaling van de Zeldersehe Wetering in het 
secretariegebouw van het hoogheemraadschap <ie Buuschotef Veen-
eu Veldendijk aan de Laugegracht F 200a: het maken eu plaatsen 
van het nieuwe gebouw voor hel stoomgemaal np dc Zeldersehe 
Weteriug op de grens vau de gemeente Hoogland eu Baaru nabij 
de bofslede Netelenburg en de rivier de Eem, alsmede het afbreken 
vau het oude gebouw daar ter plaatse. 

DONDERDAG 23 A P R I L . 
's-Gravenhage, 11 ure. De architect E. G. Wenlink te Schalk

wijk, in het Zuid-Hollaiidsch Koffiehuis: het bouwen van eeu 
macbinegebiuw met schoorsteen en machinistwoning, hofstede met 
wagenschuur en hooiberg, gebouw voor werkplaatsen, een dubbele 
woniug, op het gesticht Bloemen laai te Loosduinen. 

V R I J D A G 24 A P R I L . 
's-Hertogenbosch. 10.30 ure. bet ministerie van waterstaat, 

handel en nijverheid, aan het gebouw tan het prov. bestuur: het 
onderhoud van He schipbrug over de tivier de Maïs, tusschen 
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Hedel en Eropel eu bijbeboorende werken, vau 1 Mei 1896 tot 
en met 3C Juni IS97, begr. f 5660. 

Z A T E R D A G 25 A P R I L . 
Yenlo, 12 ure. De sectie-ingenieur der maatschappij tot exploi

tatie van staat sspoorwegeu, op zijn bureau; bestek D: het 
verrichten van eenige herstellingen aan de gebouwen, kunstwerken 
en verdeie werken beboorende lot de lijnen Maastricht—Boxtel 
en Nijmegen—Venlo, in 15 perceelen. 

AFLOOP YAW AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het aanleggen van een begraafplaats Vredeuhof 

gem. Sloten. Laagste Dekker en Greger te Amsterdam voor 
f 66.450, de gunning is aangehouden. 

Amsterdam. De bouw van een circus te Scheveningen voor 
rekening van den heer Oscar Carré. Laagste J. van den Elshout 
te Scheveningen voor f 90.000. 

Amsterdam. Het ophoogen v*n wegen, het dempen vao slooten, 
hut maken van een riool, het maken van schoeiingen met bijko-
komeude werken in den Binnendijkschen Buiteuveldschen Polder 
achter het Concertgebouw onder Nieuwer-Am>t-1. Laagste J . Ter-
windt te West Pannerdcn voor f 79.570. 

Arnhem. Het aansluiten van het hospitaal le Arnhem aan de 
gemeentelijke rioleering. Laagste C. A. H. vau der Heijden aldaar, 
voor f 2157. 

lilija (Fr.) Het afbreken van een cichoreifnbriek en het bouwen 
van een schoolgebouw met twee lokalen aldaar. Laagste Tj. W. 
Epema te Kiusumageest voor f 1792, gegund. 

Drachten. Het herbouwen der afgebraude boerenhui/Jnge te 
Ureterp. Laagste S. H. Kijlstra aldaar voor f 5782, gegund. 

Groningen. 1. Het onderhouden en herstellen der zeeweringen 
wederzijds Delfzijl, van ! Mei 1896 tot 1 Mei 1897. Laagste 
P. H. J. Rottingshuis te Delfzijl voor f 6612; 2. het vernieuwen 
van een gedeelte walmuur aan de zuidzijde der Binnenhaven van 

bet Dainsterdiep te Grouingeo, lang 114 M. Laagste F. Ii. 
Vries aldaar voor f 2086. dc 

Haarlem. Het bou wen van eeu tolhuis te Rurgervlotbru» 
gemeente Zijpe. Laagste P. Voorman te Schagen voor f 437S. 

Haarlem. Het bouwen van een pontwachterswoning te Ilpemi „, 
Laagste J . B. van der Putten te Ilpendam voor f 4199. 

Hammelo en Keppel. Het maken van een veewagen. Laagste 
M. Zemmelink te Hoog Keppel voor f 166, gegund. 

Kampen. Het uitvoeren van eenige verrichtingen aan dekui.st. 
werken van het waterschap met bijlevering van twee ijzeren deuren 
volgens bestek. Laagste Luich van Werven te Brunneppe gemeente 
Kampen, massa f 1495. 

Leeuwarden. De uitvoering van eenige metselwerken enz, 
benevens het leveren en plaatsen van een ijzeren bek tot afscheiding 
V80 den tuin en den publiekeu weg voor het perc. Ossekop no. 11 
aan de zijde der Druifstreek. Laagste P. Vonk aldaar voor f 753. 
gegund. 

Leiden. Het afbreken der perceelen aan den Nieuwe Rijn 61 
en Nieuwstraat 57 en daar ter plaatse bouwen vau ecu winkelhuis 
eu magazijn met 2 bovenhuizen voor de heeren Gebr. Terwijt. 
Laagste L. Vooys te Katwijk voor f 17492, gegund. 

Middelburg. Het uitvoeren vau buileugewoue herstellingen aan 
den steiger te Stavenisse. Laagste L . Moerland te Staveuisse 
voor f 8890. 

de Steeg. Het stichten van een onderwijzerswoning te Spankeren. 
Laagste J . Alteua te Brummeu voor f 42C4.50, niet gegund. 

Tuk. Het bouw-c eener onderwijzerswoning te/uidveen. Laagste 
W. Voerman en A. Mol te Steenwijk voor f 4140, bij het lot. 

Winschoten, Het verharden van den Acbtermolenuouderweg. 
Laagste B. Tuin te Ekamp «oor f 585. 

Zaandam. Het maken van tijdelijke afschuttingen van liet 
terrein, tentoonstelling gebouwen, muziektent, enz. met daarmede 
in verbaud staande werken en het wegruimen daarvan na afloop 
der tentoonstelling. Langste A. Br gman, L . Molenaar en VV. 
Stam Dz , allen te Zaandam voor f 985'l, gegund. 

A D V E R T E N T I E N . 

NEIUrPIICEl 4^ 
n LOODSEN < ^ * 

van gegolfd ijzer, 

(90) 

KRANEN LIFTEN, / \ y^ 

LIEREN, 

^ Draagbaar Spoor, 
T. C. TISSOT J R . 

A M S T E R D A M , S I V . l I. 17» . 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis, 

O N Z E IMM \ \ ) I A i l l i l A I I \ , 
•X-

beschreven door 
A.. vetix d e r K l o c 

Leenuir aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid fis.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

ROTTKKDAM, 
Nieuwe Haven 118 

AMSTERDAM, 
BiUterdijkkadeW9 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
M l ; 

JOSSOlX-ChMtiiXT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 
( 8 8 ) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 

It I. II II It !> I K I. 3 \ in I . \ 
. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver hot stcciibakkersbediijt 

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 cn '.ij liever een meer vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige inoeielijklieden heeft. 

Voor hem die in Indie echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, tal 
daardoor dit bock menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 
beeft op let gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad). 

. . . . 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). 

. . . . Is het voor den jongen ingenieur cn opzichter van bzijonder 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 nannemeiv, 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenamen en bevattt -
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een tboretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doei; 
voorspellen. . . . (Oe Ingenieur.) 
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Hoütbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTIMG. 

II. L E N S 1 N K , 

levert p a s k l a a r g e k y a n i s e e r d 

(rot- en z w a m v r i j ) (81) 

Rasterwerken, Mchutt i i iKcn. 

BHOEIBAKKEN, VLOEHEN, 
VLOKRRIRRIO.V en*, enz. 

DOORNIKSCHE EN LUIKSCHE KALK 
TRA s. 

1 ' o r t l a n d - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

M . L U I J T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

e„ LEKKERKERK. 

Stoom J a l o u s i ë o Fabriek 
VOOR 

Huizenen Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

LAGE PRIJZEN. (73) 

8 . B R U I G O M , Arnhem. 

LEONARD SLIGGBER, Monnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
R Y A N I S E E R E N 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

C. Gips C.zoon, 
D O R D R E C H T . (71) 

J . VAN DER E N D U ZOONS 
Stoom-Bockdrukkcrij 

T E MAASSLUIS 
is er geheel op ingericht om alle soorten 

van D R U K W E R K E N met den meesteu 

spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 

drukken van 

B E S T E K K E N . 

Breslau 1809. 

Gouden Medaille 

De Portland-Cement-Fabriek 
Dyckerhoff & Söbne 

te Amöneburg hij Biebrich a/d Rijn 
Cassel 1870. 

Medaille van Verdienste 

Offenbach 1875». 

|G«Uuen Staats-Medaille 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

levert Imnr erkend en uitmuntend fnliriknat, met Kurnntie 
voor de srootttte vastheid en deiiwlelijklieid. 

Productie-vermogen der fabriek: (500.000 vaten per jaar. 
(84) Magazynhotiders in de voornaamste steden. 

Hoogste onderscheiding 
in den 

Internationalen Wedstrijd 
Arnhem 1879. 



120 A R C H I T E C T U R A . 11 Apri l 1896. 

Carbolineum „KRIMPEN" 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducteu Krimpen a/d. IJssel, 

onover tro f f en wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

(i. M. BOKS & Co , 
Keizersgracht 132. A m s t e r d a m . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 
op aanvraag. (6) 

W . J . W E 1 S S E N 0 , 
Nieuwendijk l i l te AMSTERDAM, 

fabriceert geykte D U I M S T O K K E N , 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 , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L I J N E N , P E I L 
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASS E RDOOZEN, 
Veeken behoeft en en Opt ischelnst ril m ent en 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

Qelnidwerende tusschen vloeren, ondervloeren 
voor houtcomentdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

EXSELSIORPLATEN, 
GEBR. VAN DER VlJGH, Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Ward- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwereud. Verkrijgbaar iu 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. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

P U L F Ö 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 M U H E N . HKKItUONI) met gouden medaille, Gezondheids-Ten-

toonst. Londen 1SS4. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij 
gebruik van deze VISHF. Verkrijgbaar in bussen ad f 1.00. fii.lS en ƒ6.25, 
by J . V A N D E R M E U L E N , Mr. Schilder, N . L e l i e s t r a a t 17 , Amsterdam, die 

zich tevens met de toepassing belust. Agenten J . P . L A E R N O E S Pzn. te VHssingen, 

P. K R I J G E R *. Z O O N te Middelhui- en II. D E K A M Jz. , 20 Huyschstraat, Amsterdam. 
(79) 

VOOR 

MOrJIER-WERKEhl 
ié AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J. N. L A N O R É. 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen MONIER, RABI'j Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN, 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 
BRANDVRIJE KELDERS. 

K A N T O O R : 
3e Weteriiujdwarsstraat 3d, 

W E R K P L A A T S : (95) 
J A A O l ' A I ) bij deu Omval (Weesperzyde). 

UTRECI1TSCHK 
C e m e n t s t e e n T e g e l f a b r i e k 

van A. I)K MOIIIF, Utrecht, 
C E M E N T T E G E L S , P U T T E N . 

R I N G E N , enz. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, l>ü de Utrechtschestraat, 

A M H T IC 1 * 1 > A M. 

U O Y L U ' M PATENT 
Luchtpompventilators 

en Schoorsteenkappen 
Duizenden met het meeste succes geplaatst 

Iedere ventilator is van het be
kende handelsmerk en onze Jirma
naam voorzien, zoodat geen fabri
kaat zonder deze merken uit onze 
handen komt. ( 86 ) 

L 
I J E 1 1 > I I N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHKEP8B0ÜWWKHF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
öpoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
.A. I V K JK R . SS, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c n . a . t v u . 11 L i l o y < l ' « 

en U u r e a u V e r i t a s . 

Alle soorten van 

ZAGEN 
6N 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de Jijiixte quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.BoMINICUS&Só'HNE 
te Remscheid-Vieringhausen (fiheinl,) 

(«evvHt igd in 1*22. (55) 

Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e I'ryscoiiran-
welke wy U gratis en franco toezenden. 

P.IiOLkftZOOY 
Spiegel- en Vensterglas. 

ROTI EED AM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-. 
R U W S P I E G E L - , 

W I T - , K U I S T A L - , B R O K I en M K J . K -

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N er. 

R A N D E N . 

G K B O U K N G L A S en D A K P A N N K I » . 

L e n z e n - en Pa t r i j s poor tg lazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Vierde Jaargang No. 16. Zaterdag 18 April 1896. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A.lvertentlen in dit blad kotten van 1—6 regelt 
tO centt, iedere regel meer 10 centt. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatting wordt tleehtt tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers . 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

Allo a«lv*r.eii.li<ii in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia gcplaattt ia DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Mattelaar», Machinisten, Smeder., 
Ververt, enz. 

J. A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

M O R T E L S I N Z E E W A T E R . 

Het vraagstuk vau deu invloed vau het zeewater op 
metselspecie eu 'beton heeft in den loop der tijden tot ver
schillende uitspraken aanleiding gegeven. In het algemeen 
werd en wordt nog die invloed verderfelijk geacht, maar 
vau tijd tot tyd werden waai neniiugen gedaan, die tot een 
tegenovergestelde meening leidden. 

De Fransche ingenieur B É L I U O R vermeldt in zijn „Archi 
tecture Hydraulique" (Parijs 1788) 2e dl. le stuk blz. 193, 
dat men langen tyd een ongunstige meening heeft gekoes
terd van den invloed van het zeewater, doch van dit 
„vooroordeel" teruggekomen is door marinewerken aan de 
kust van N o n u a n d i ë , voornamelijk te Cherbourg. „Mortel 
met zeewater toebereid", zegt hij, „ v e r s t e e n t weliswaar 
uiet zoo snti, als met zoet water bereide, maar wordt iu 
vervolg van tyd veel harder." „ D i t vloeit waarschynlyk 
daaruit voort", voegt hy er zeer naïef by', „dat de in de 
kalk vervatte zouten de eigenschap hebben van zich met die uit 
de zee te vereenigeu en daardoor het metselwerk nog vaster 
te verbinden. Het gaat in dit geval als in zoovele, die op 
de natuurkunde betrekking hebben: men moet zich tevreden 
stelleu met het feit, zooals de ondervinding het heeft aan
getoond, /.ouder de hoop te kunnen koesteren om tot de 
eerste oorzaak door te dringen." 

By. deu bouw der Duitsche havenwerken aan de Oostzee, 
in de eerste jaren na 1880, meeude men eveneens eene 
gunstige uitwerking op de vastheid van metselwerk waar 
te uemen van het gebruik van zeewater tot het blusschen 
van kalk en het bereiden van metselspecie. 

Ongeveer iu denzelfden tijd werden by' den bouw der 
haven te Triest door deu toenmaligen directeur dier wer
ken, F B I E D B I C H BÖMUUKS, proeven betreffende dit onderwerp 
ondernomen (*) met het doel de Oostenryksche cementkalken 
en Portland-cementen met kalk van Teil (Dep. de 1'Ar-
dêche, Zuiden v. Frankry'k) en Santorinaarde te vergelijken 
niet betrekking tot de verharding in zeewater. Vau 
negen cementkalken, zes Portland-cementen en een mon-
Bter kalk van Tei l werd de trekvasthheid bepaald van 
mortel 1 :3 met normale proefstukken bij verharding in 
de zee tot een jaar lang. De Santorinaarde werd be
proefd iu de verhouding van 3 op 1 kalk, zonder zand 
Al de mort els werden met zeewater aangemaakt. Daar het 
alleen te doen was om vergelijking der genoemde t indtuid-
deleu by het verharden In zeewater, werden geen vergelij-

'.*) Deze zijn openbaar gemaakt in het Zoiltchr. d. Oetterr. Inf. 
*• Jrck. Vereint, 1884, Heft 111, en afzonderlijk uitgegeven onder 

titel „Die Erprobung der inlaudiacbeu bydrauliscben Hinde-
ji'iiiel bezüglich ihres Verbuiten» in beewaaser", Weeneu 1884, 
"I'ILLUAGEN & SCUURICU. 

keude proeven in zoet water verricht. Verder werd van 
elke mortelsoort eeu proefstuk van 15 cM. in het kubiek 
vervaardigd, om daarop na te gaan, hoe de mortel zich op 
den langen duur in zeewater zou houden. 

De uitslag der proefnemingen is in hoofdzaak als volgt: 
De vastheid der mortels neemt in zeewater mettertijd voort
durend toe. Uitzondering maken alleen enkele cementkalken 
en Santorinaarden, die na zes maanden haar grootste trek
vastheid bereiken en tot na verloop van een jaar een wei
nig in vastheid achteruitgaan. Byna alle cementkalken en 
Portland-cementen overtreffen de kalk van Teil in vastheid. 
Hetzelfde tteldt van de Santorinaarde, die slechts door één 
Portland-cement wordt geëvenaard . Daarbij dient intusschen in 
het oog gehouden te worden, dat de onderzochte Portland-
cementen na 12 maanden slechts 15 tot 20 K . G . trek
vastbaarheid bezaten. 

De hiervoren vermelde proefbussen toonden na 20 
maanden lang in de zee te zyn verbleven, aan, dut cubus-
sen uit Santorinaarde en kalk gemakkelyk te ritsen en 
aan de kanten af te snijden waren en dat vooral de Port
land-cementen daaraan veel meer weerstand boden. In het 
bericht wordt de opmerking gemaakt, dat de mortel uit 
Santorinaarde waarschynlyk daardoor minder weerstand heeft 
geboden, dat hy geen zand bevatte en de Santorinaarde 
gezift was. 

In Fraukry'k heeft prof. D K H K A Y , directeur en chef de 
laboratoire de 1'ecole des ponts et chaussées te Parijs, om 
de inwerking van zeewater op verschillende hydraulische 
mortels na te gaan, een filteringsproces aangewend in hoofd
zaak daarin bestaande, dat men verdunde zoutoplossingen 
in glazen buizen tot. 1 M. hoogte toe op cubusseu ot cy
linders van den te beproeven mortel laat inwerken eu 
daarbij de aantastbaarheid van den mortel gedurende lan
goren tyd waarneemt. Prof. D E B K A Y bezigde voor dit tilte-
ringsproce8 eene oplossing van zwavelzure magnesia, naar zyn 
oordeel het werkzaamste bestanddeel van het zeewater, 
en wel in de verhouding van 6 G. kristallijn zout op 1 
L . water (*). 

E r werden onderzocht hydraulische kalk, cementen van 
dezelfde geaardheid als dat van Vassy, Portland-cementen en 
slakken-cementen. De bindmiddelen werden met van 2 tot 
6 1 / , maal hun gewicht normaalzand aangemaakt. De 
meeste mortels waren dus doordringbaar voor water. De 
proeven toonen aan, dat de mortels te meer worden aan
getast, naar gelang hun zaudgehalte grooter is. Het begin 
der aantasting is by de verschillende soorten niet gelyk, 
de grens ligt ongeveer by het mengsel 1 : 3. Alleen by de 

(*) De proeven zijn beschreven in de „Document» genéraux" 
van het Fransche Ministerie van openbare werken van 17 Juli 1890. 
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Vassy-cementen was ook bij het magerste mengsel (1 : 6.5) 
geen aantasting zichtbaar. Naar de voorhanden analysen 
te oordeelen, weerstaan de ondichte mortels van w.iterkal-
ken en cementen de inwerking der zwavelzure magnesia 
te beter, naar gelang hun kalkgehalte geringer is in ver
houding tot hun gehalte aan kiezelzuur en aluinaarde. De 
Vassy-cenienten, die ook iu het. magerste mengsel door de 

zoutoplossing onaangetast blyven, hebben het geringste kalk
gehalte. 

De heer R. D Y K E R H O F F , Portland-cement fabrikant, aan 
wiens rede op het Zuricher bouwmaterialen-congres van 
Sept. 1895 gehouden, de vorenstaande mededeelingen groo-
tendeels zyn ontleend, (f) heeft zelf ook een reeks van 
proeven ondernomen om den invloed van zeewater op Port-
land-cementmortels te leeren kennen. Zy loopen over een 
tijdvak van 2 jaren. 

De heer D Y K E R H O F F komt door de resultaten zijner vast-
heidsproeven tot het volgende besluit: A l de mortels too-
nen in zeewater eeue geringeie vastheid aan dau in zoet 
water en het verschil is te grooter naar gelang de mortel 
meer voor water doordringbaar is. i)e vastheid neemt ech
ter ook in zeewater tot aan twee jaren toe. geregeld toe. 
Alleen een mortel van 1 P. C , 4 zand, 1 / i kalkhydraat 
vertoont na 2 jaren een geringen achteruitgang in vastheid. 
Daarby zijn de proefstukken sterk aangetast en was het 
begin daarvan reeds na 6 maanden te zien. De genoemde 
mortel nam weliswaar doorgaande hoogere vastheid aau 
dan die van 1 P. C , 4 zand zonder kalk, maar is na 2 
jaren aan de kanten eenigszins ruwer; het zeewater tast 
mettertijd de toegevoegde kalk aan. 

In ons land heeft de tirma K O N I N G & B I E N F A I T te Am
sterdam eenige proeven met mortel in zeewater verricht (*); 
zij loopen over zes maanden. De slotsom was ook hier, 
dat de vastheid, die in zeewater verkregen wordt, by tras
zoowel als b(j P. C.mortels, doorgaans geringer is dan in zoet 
water en dat by P. C mortels in zeewater toevoeging van 
kalk aanmerkelijk van invloed is op de vermindering van 
trek- en drukvastheid. 

Te Holtenau bg Kiel zgn sedert meer dan 2 jaren proe
ven in gang onder leiding van den Wasserbauinspector 
S Ï M I ' H K R . De heer D Y K E B H O F F deelde daaromtrent insgelyks 
een aantal cyfers mede. Ook uit deze blykt, dat de mor
tels in het algemeen op den duur minder van het. zeewater 
te lijden hebben, naar gelang zy minder doordringbaar voor 
water en minder kalkrijk zgn. Die van Romeinsch cement 
waren na 2 jaren nog altyd in vastheid vooruitgaande. 

Op het eiland Sylt in de Noordzee bg de kust van 
Sleeswyk, zgn sedert het vorige jaar proeven op 't getouw 
gezet door den Verein Deutscher P. C. fabrikanten, in sa
menwerking met den aldaar gevestigden Regeerings-Bouw-
meester. Resultaten zgn daarvan nog niet voorhanden. 

Zeer opmerkelyke resultaten zy'n verkregen uit een reeks 
van vergelykende proeven, tot onderzoek van de inwerking 
van zeewater op tras- en cementmortels, in de laatste jaren 
ondernomen door de heeren 1). Z E K V A S S Ö H N E te Keulen, 
eigenaars van tufsteen- en andere steengroeven in de Ryn-
streek. 

De onderzoekingen bestonden niet enkel in de gewone 
trek- en drukproeven, maar er werden bovendien zoowel 

(f) Deze rede is afgedrukt in de Sckiceiz. Bauztg. Band XXVII 
No. 0, onder den titel „Ueber die bisherigeu Ergebnisse der Un 
tersucnungen der Einwirkung des Meerwassers auf die hydraulische^ 
Bindeniittel". 

Ook reeds in het „Protokoll" d. Ver. Deutscher P. C. Fabrikan
ten van 1893 blz 21 waren daaromtrent eenige medeueelingen 
opgenomen. 

(*) De resultaten daarvan zijn afgedrukt in het Tijdschr. v. b. 
K. 1. v. Ingrs. v. 22 Jan. 1894. 

drukproefcubussen met opgezette glazen buizen, alsook cyli 
ders uit tras- en cementmortels, zooals zij uit een mij tnegezoml. . 
photographic met bybehoorende toelichting blijkt, in hel 
onderzoek opgenomen. 

De uitkomsten, vooral die der laatstbedoelde proeven 
waren zeer leerzaam en belangwekkend De glazen buizei, 
welke bij de cubnssen op het bovenvlak daarvan waren 
vastgezet, bg de cylinders daarentegen tot in den morti 
reikten, zoodat zg holten vormden tot op ongeveer % dei' 
hoogte, werden met zeewater gevuld. Ter vergelijking van 
den invloed op de mortels, werden andere proefstukken, ine; 
de eerste overeenkomende, op gelijke wyze met kunstmatig 
bereid zeewater, weder andere met zoet water gevuld. 

Het water drong door den druk, dien het op de proef 
stukken uitoefende, daarin door, zoodat een til terende wer
king tot stand kwam. 

De op deze wgze ingerichte onderzoekingen, die ten tyde 
dat de photographic er van werd genomen (iu den zomer 
van 1895) nagenoeg 2 jaren aan den gang waren en nu 
nog voortduren, hebben aangetoond, dat zelfs de beste 
Portland-cementmortels, zooals b.v. het mengsel van 1 P. C , 
2 zand, onder de inwerking van het zeewater aan uitwee-
ring en vernieling onderhevig zgn. 

Als oorzaak hiervan is aan te nemen, dat bg de meeste 
der gebruikelijke P.-C.inortels, die meer dan 2 maatdee-
len cement op 1 zand bevatten, ondicht, d.w.z. voor water 
doordringbaar zgn. In verband daarmede is er eene tweede 
oorzaak van uitweering en vernieling der P.-C.mortels, 
namelijk de in het cement voorhanden vrije kalk, die met. 
het zeewater verbindingen aangaat; ten deele werkend, 
vernielend, ten deele oplosbaar, de laatste vullen de tns-
schenruiraten tusschen de zandkorrels op en zetten zich op het 
oppervlak door verdamping van het water in de gedaante 
van een witten of grauwachtig gelen uitslag af of vormen 
daarop een meer of minder vaste korst. 

Deze omkorsting vertoont zich bg alle op de photogra-
phie afgebeelde cementmortels, zelfs bg die van I P.-C. op 
2 zand. 

Dikwyls wordt, om een dichten cementmortel te ver-
krygen, een toeslag van kalk aangewend. Uit het hiervoren 

j gezegde volgt, dat deze toeslag niet dan schadelyk kan 
| werken. Dat een overmaat van kalk in trasmortel dezelfde 
i uitwerking heeft als in cementmortel, is duidelijk, want de 

chemische processen, die tras in verbinding met kalk tot 
een hydraulischen factor maken, zgn dezelfde als bg cement. 
Daar echter het mengen van den trasmortel op het werk 
geschiedt, heeft men het in de hand bg zeewerken de ver
houding der grondstoffen zoodanig te regeUn, dat de mor
tel in plaats van een overmiat van kalk, een kleine over
maat van tras verkrijgt, die er geen schade in doet en 
niet anders dan als goed zand te beschouwen is. 

Deze omstandigheid kan echter geen afbreuk doen aan 
de deugdelijkheid van den mortel; immers byna alle bij 
waterwerk gebruikelgke mortels bevatten een overmaat, van 
bindmiddel, d. w. z. van tras plua kalk, in verhouding tot 
het zandgehalte, zoodat de holten tusschen de zandkorrels 
ruimschoots worden opgevuld. 

De uitgevoerde proeven op doordringbaarheid voor water 
toonden aan, dat al de P. C.mortels, met meer zand dau 
1 : 2 water doorlaten; en wel had dit by P. ('.mortel 1 : 3 
reeds in zoodanige mate plaats, dat liet water in de op
gezette glazen buis snel daalde. Ook een toeslag van 1jt 

maatdeel kalk kon dit niet beletten. De scheuren in de 
cylindrische proefstukken van cementmortel en het afbrok
kelen van de scherpe kanten der oubussen begon reeds na 
ongeveer 3 maanden en leidde by de magere mengsels na 
ongeveer 7 maanden tot uit elkaar werken, barsten en zelfs 
tot volkomen verbrokkeling. 

Pe P. C.tuortel l : 2, die na ongeveer 8 maanden reeds 
w j n uitslag vertoonde, bood aan het zeewater een groo-
teren weerstand dan de mengsels 1 : 3 enz., doch na 2 
j a l i deden zich ook daarby kenteekenen voor van aantasting. 

Daarentegen vertoonde, zooals ook uit de photopraphie 
te zien is, geen der cylinders uit trasmortel uitslag of scheuren. 
Uit de na 1 maand, 1jt jaar en 2 jaren verrichte trek
en drukproeven, kwam by den trasmortel een voortdurende 
voortgang der verharding in zeewater aan den dag, byna 
gelyk aan dien van de in zoel water versteende proefstukken 
In tegenstelling hiermede duidde de verharding der cement-
proefstukken, by de vette mengsels minder op snellen voor
uitgang, in 'vergelyking met de in zoet water te waarde 
proefstukken by de magere mengsels op stilstand, ten deele 
zelfs op achteruitgang in vastheid. 

Deze mededeelingen ontving ik reeds eenigen tyd geleden 
van den heer W . Z E U V A S . Ik mocht ze toen nog uiet open
baar maken, omdat er een geschrift over hetzelfde onder
werp op de komst was van eeu der eerste deskundigen op 
het gebied van Portland cementfabricatie en morteltechniek, 
naiuelyk van Da. \ V . M I C H A Ë L I S te Berlijn Dit geschrift 
is tuy nu ook geworden en wel van den schryver zelf. 
Het is van zoo buitengewone belangrykheid, dat ik er de 
bijzondere aandacht myner lezers voor meen te mogen 
inroepen. Ik zal het van eeu zooveel mogelyk practisch 
standpunt in de eerstv. Nos. behandelen. 

v. i). K. 

WEER EEN NIEUW VAKBLAD. 

Dezer dageu zond men my het le nummer van een nieuw 
vakblad. Met eenige moeite ontcyferde ik den titel: Vulkaan, 
weekblad voor het smidsvak en de ijzerindustrie, uitgave der 
boek-, kunst- en handelsdrukkerij, voorheen Gebr. B I N U E R . 

Zonderling, dat die opschriften tegenwoordig zoo ondui
delijk moeten zyn! 

't Spyt mg het te moeten zeggen, maar het is my niet 
mogelyk nieuwe vakbladen met eenige instemming te be
groeten. Wat eeu versnippering van krachten! Wat zou 
er niet tot stand te brengen zyn, als er een weinig meer 
samenwerking was. Doch hoe gaat het? Nieuwe bladen 
gaan minder uit van hen, die wat op hun hart hebben, 
waarvoor zg uiting zoeken, dau wel van uitgevers, die in 
eeue bestaande behoefte meeuen te moeten voorzien. Wie 
6i' „behoefte'' gevoelt en waaraan, blyve in het midden gelaten. 

Het doel, dat de oprichters zich voor oogen stellen, is 
dat Vulkaan het orgaan zal worden van allen, die recht
streeks of zydeliugs aan het S m i d s v a k en de i j z e r -
iu dus t r i e verbonden zyn. Gaarne wensch ik redactie en 
uitgevers toe, dat zy de smids aan het lezen zullen krygeu, 
doch myiie eigen ervaring op dit gebied geeft ray ten dien 
op/.ichte niet veel hoop. De werkman, de knecht, heeft geen 
geld om een gulden of drie, vier, voor lectuur van een 
vakblad af te zonderen, waarvan het stoffel yk voordeel voor 
hem nog in de lucht hangt; de baas is iu den regel te 
eigenwys of staat in eigen oogen te hoog om voorlichting 
vau „krantensckryvers" te behoeven. 

•>ok de Ambachtsman werd iudertyd voor ambachtslieden 
opgericht, docli 't zy dat de redactie den rechten toon niet 
heeft weten te treffen, 't zy dat toentertyd de neiging 
Voor vaklectuur by den werkman nogminder ontwikkeld 

w & 8 dan nu, zeker is 't dat, als het blad het van de werk
lieden had moeten hebben, het zeker reeds lang had opge
houden te bestaan. 

Gezegd moet het worden, dat de redactie van Vulkaan 
, n haar eerste nummer wel voor rijkdom en verscheidenheid 
V l l | i inhoud heeft gezorgd. Dien inhoud in bijzonderheden na 

te gaan ligt niet op myn weg. Eeu enkele opmerking kan 
ik echter niet terughouden: in een der artikelen wordt 
namelgk gesproken van ijzer „met 0.1 tot 0.6 pet. kool
stof', terwyl het bg' 0.15 pet. reeds staalachtig begint te 
worden; „staal met 0.7 tot 2.6 pet. koolstof"! Zou dit 
mogelgk zyu? Ik heb altyd gehoord dat het me.fst koolstof-
ryke ruw yz-r uiet meer dan 2.6 pet. daarvan bevat. En 
dan „gietstaal met 2.7 tot 5.7 pet. koolstof"??? Zou men 
hier niet aan fouten van deu zetter moeten denken? 

Iu het byzouder viel 1104 mijne aandacht op eeu inge
bonden stuk getiteld „Over den invoer van buitenlaudscue 
kachels en fornuizen". Aan het slot daarvat uoodigt de 
redactie uit tot toezending van brieven of beschouwingen, 
ten einde tot een antwoord te komen op de vraag, hoe de 
Nederlandsche kachelfabricatie weer tot een bloeiende indus
trie zou te verheffen zyn. 

Het zal my benieuwen wat de belanghebbenden daarop 
te zeggen zullen hebben. Met eigen ervaring ten opzichte 
van de kachelsmids en zelfs vau de stnids-handelaars in 
buiteulandsche kachels te rade gaande, zou ik hun willen 
toeroepen: herziet U zelf en zorgt, dat ge althans de eerste 
beginselen der natuurkunde, voor zoover die op Uw ambacht 
betrekking hebbeu, machtig wordt. 

Als het der redactie van Vulkaan mocht gelukken het 
peil der vakkennis by de beoefenaren van het smidsvak een 
weinig te verheffen of ook maar h n te doen inzien, hoe 
droevig het daarmede over het algemeen gesteld is, dan 
zal zy voorzeker dankbaarheid inoogsten van vele smids en 
van nog veel meer anderen, die met kachel- en andere 
smeden te doen hebben. 

Dat haar dit moge gelukken is myn oprechte wensch! 

v. n. K . 

SCHOONMAKEN VAN GEGOTEN IJZERWERK 
MET DE ZANDBLAASMACHINE. 

De Iron and Coal Trades Review deelt eeu verslag mede 

van HOWAIII) A. 1'EDRICK omtrent een proef betreffende het 

schoonmaken van groote gietstukken door er zand tegen 

te blazen onder stoomdruk van 4.2 K G . per cM' 2. Het bleek 

dat de stoom het zand nat maakte, waardoor de pijpen 

herhaaldelyk verstopt raakten, en vervolgens dat het sterke 

terugspatten van het zand van het gietwerk voor geen 

mensch uit te houden was. Na korten tyd werd de stoom 

vervangen door samengeperste lucht, en de bewerking werd 

verbeterd tot nu tegenwoordig ornamenten en ander klein 

gietwerk volkomen goed en goedkoop op deze manier kunnen 

worden gereinigd, zooals langs anderen weg niet dan met 

veel moeite zou kunnen geschieden. By gewoon werk is het 

uitvoerbaar 6 vierk. voet per minuut volkomen schoon te 

maken, onverschillig hoeveel ornamentwerk er aan het ge

goten voorwerk zit. Staal is zeer raoeielyk om op de gewone 

manier schoon te maken, maat zwicht dadelijk voor de 

zandblaasmachiue. 

Van buiten heeft de zandkust het aanzien van een verti

calen stoomketel. Hy is voorzien van voedingskleppen en 

zandkamers, zoo ingericht dat een luchtdruk van ongeveer 
s / 4 K G . per c M 2 . het zand door een caoutchoucslang drijft, 

die zonder bochten moet gehouden wordeu, anders wordt 

zij door het zand vernield. 
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S T E R V E N V A N B O O M E N D O O R E L E C T R l " S C H E 
D R A D E N . 

„In Frankrijk", zegt Cosmos, „ is men zeer voorzichtig 

met het aanbrengen van geleidingsdraden voor electrische 

stroomen van hooge spanning, hetzij voor licht of kracht, 

maar in Amerika wordt er minder werk van gemaakt. 

Niemand bekommert er zich om wat er dicht bjj den draad 

wordt aangetroffen en deze gaat door boomtakken en 

kreupelbosch heen, onwetend wat voor schade er aan ge

richt worden kan. Nu is in vele steden opgemerkt, dat 

de boomen waar de stroom doorheengaat kwijnen en 

dood gaan. Het is ook opgemerkt, dat de dood van deze 

boomen zonder uitzondering volgt op den regentijd; de 

bladeren, die als dan met vocht doortrokken zijn, worden 

goede geleiders en leiden de stroom van den draad in den 

boom. De draden zjjn weliswaar, geisoleerd, maar de 

beschermende laag is spoedig vernield door de wrijving 

van de bladeren en de lijn komt bloot, wat gevolgen heeft 

die men liever moest vermijden. E n de electriciteit is de 

eenige, die hier van beschuldigd kan worden. Als men zich 

daarvan wil overtuigen, is het voldoende den toestand van 

de boomen, waardoorheen draden loopen, te vergelijken 

met de boomen in de buurt. Men heeft dikwijls opgemerkt, 

dat met een storm alle boomen, die met draden in aanraking 

komen, in een paar uur sterven, terwijl de omringende 

boomen ongedeerd bleven. Dit is een ernstige bron van 

klachten geworden en heeft reeds tot rechtsgedingen aanleiding 

gegeven. (Scient. Amer.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . * 

Roetvlekken in Marnier. 
Den heer J . A . V A N D E R K L O E S , 

te Delft. 

Mijnheer ! 

In een schoorsteenmantel van wit marmer, bevinden ziek 

eenige bruine plekken, gedeeltelijk in het ornament op het 

voorstuk en op het voorstuk zelf; is U een middel bekend 

waardoor dit kan worden verwijderd of onzichtbaar gemaakt? 

Wij hebben getracht met chloorkalk er op te leggen, en 

door telkeus te ververschen het te laten uittrekken, doch 

dit was zonder resultaat. 

De oorzaak is waarschijnlijk rook uit een open vuurhaard. 

Mag ik beleefd uw ondervinding in het a.s. nomrner 

vau uw Weekblad zien toegelicht. 

Met de meeste hoogachting, 

Uw dienstw. dienaar, 
H. 13/4 1896. P. B . 

In ons No. van 18 Juni 1892 vindt ge daarvoor het 

volgend recept: 

„Fijn krijtpoeder of gemalen ongebluschte kalk wordt, 

terdege met benzine bevochtigd, op de vlekken gebracht, 

met glas of porselein afgedekt en verscheiden uren er 

aldus op gelaten. Als bjj oude vlekken petroleum den dienst 

weigert, dan is toevoeging van chloroform aan te bevelen 

Als het marmer later opgepolyst moet worden, kan mm 

ook Javelle- of bleekwater bezigen." v. D. K. 

SameiiBtelliiiK van Mortelt*. 
Al/en a.d. B, 15 April 1896. 

Aan den heer J . A . v. ». K L O E S , te Delft. 

Met groote belangstelling lezen wij steeds Uwe voor

schriften en bemerkingen omtrent de verhouding van rati-

oneele metselspecie en gelooven ook, dat er steeds veel 

te vette specie verwerkt wordt ten koste van goed resul

taat. In „Onze Bouwmaterialen" lezen wy echter voor 

slappen basterd trasmortel te bezigen: 3 kalk, 1 tras eu 

3 a 4 rivierzand. In L w opstel over de nieuwe Rijks A. V. 

(11 April j . 1.) vinden wij voor een slappen basterd tras

mortel, die U eigenlijk nog te vet acht: 1 kalk, 0.2 tras 

en 2 rivierzand aangegeven. Is hier de bedoeling schulp-

kalk en hoever mogen wij volgens uwe meening thans 

gaan met de bijvoeging van rivierzand en voor trasraam 

en voor het gewone opgaande werk. Daar wij bezig zijn 

woningen te bouwen, zult U ons zeer verplichten in uw 

weekblad hieromtrent uwe zeer gewaardeerde voorschriften 

te mogen ontvangen. 

Met hoogachting, 

UEd. dw. dienaar, 
A. O. & Z N . 

Gelieft U aan te schaffen mijne A . V. voor de leveling 

en keuring van bouwstoffen en voor de uitvoering en het onder

houd van bouwwerken, E . J . B R I L L , Leiden 1894 (f 1.65), 

U daar strikt aau te houden en alles wat ik vroeger in 

in strijd daarmede geschreven heb, als van nul en geener 

waarde te besehonwen. v. D. K . 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

M. D . G. t e W o u d r i e hem. Voor het bipleisteren van 

buitenmuren wil ik bezigen 1 deel Portland-cement, 1 deel 
gegoten kalk en 3 deelen zand; zou deze specie voldoende 
zijn? Ik moet Portland-cement verwerken, omdat reels een 
gedeelte van het gebouw hiermede bepleisterd is. 

Deze specie is veel te vet en moet tot het gewone scheuren 

leiden. Bedenk wel, dat 1 deel kalk uit den kuil = 2 deelen 

drooggebluschte. Ik zou er in het geheel geen kalk in willen 

hebben. Men kan met 1 P. 0. 3 zand pleisteren, doch kunt ge dit 

van uw metselaar niet gedaan krygen, sta hem dau op zijn 

allerhoogst * / , deel kalkdeeg, d. i. ' /» deel drooggebluschte 

kalk op 1 P. C. en 3 zand toe. 

D K Z K I I K D K . Wanneer ik een trasraam maak van baster1 

trasmortel volgens uwe voorschriften, kan ik dit dan bepleis
teren met P. C. specie zonder bevreesd te ziju voor afvallen ' 

J a zeer goed, mits ge zorgt niet te veel kalk en w-x 

te weinig tras in uw trasraam te verwerken. Bjj gebruik 

van Luiksche kalk b.v. 1 kalk 1 1 / 4 tot 1' /» tras, 1 ljt tot 

2 zand. v. D. K . 

AANBESTEDINGEN. 
^y.dedingen «orden slechte eenmaal in dese rnhriek opgenomen. 

M v AM»AU 20 A P R I L . 
Deventer. 2 uur. De architect M. »ao Harte, voor rekening 

de heeren P. de Graaf en U. i. Beekhof in 't koffiehuis van 
ï , D | l vsn Houten : bei bouwen van vier woonhuizen op een 
terrein gelegen aan den Parallelweg buiten den Noirdeuberg aid. 

Bwstricht. 10.30 u i r . Het ministerie van waterstaat, handel 
„ „.verheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur : het makeu 

*an paarregelwerk euz. langs de boorden der Zuid-Willemstaart 
in"de eemeente Wee-t, prov. Limburg, begr. f 10.500. 

Ut reent. 1 HO uur De architect P. J. Houtzagers namens de 
Verzekeringsbank Kosmos te Zeist in het Metalen Kruis; het 
bouweu van ecu winkeluuis met afzonderlijk bovenhuis aan de 
StBilliuisbrug en de Uuoorstra»t. 

Zierikzec. 12.30 uur. Het gemeentebestuur: het uitvoeren van 
onderhoudswerken, vernieuwiugen en herstellingen aan de gebouwen 
e n andere werkeu deze») gemeente, in 8 perc, i . w.: le perc. de 
openbare gebouwen, waaronder begrepen zijn de poorten, torens, 
riolen, stads-braud- en vroonpaden ; 2e perc. de kaaimuren ; 3e 
peic.'de beschoeiingen eu paalwerken; 4e perc. de bruggen; 5e 
perc! het sas en bet sashuisje ; Oe perc. üet. leveren van materialen 
en liet uitvoeren vau werken voor het ouderhouOen Oer bavendijken ; 
7e perc. de schoolgeoouweu voor het middelbaar onderwijs; Se 
perc. de schoolgeoouweu voor het lager- en meer uitgebreid lager 
ODilerwijs. . , 

/.utplieu. 5 uur. Door den beer K. Philips: het inrichten van 
het pakhuis wijk B 365 in de Havenstraat te Zutphen tot logement 
en het bouwen vau ecu veestalling (uitgezouderd het smidswerk). 

DINSDAG 21 A P R I L . 
's-Graveuhage. 10 uur. De genie, ten haren bureele, bij de 

Frederikskazerne : l . het eenjarig onderhoud van de kazern ge
bouwen enz. en van de werken te 'sGiavenhage onder het beheer 
der genie aldaar, begr. 1 15.700; 2. het eenjarig onderhoud vau 
de werken, gebouwen euz. en van de schietbanen iu gebruik bij 
de Norm. Schietschool op de vlakte van Waalsdorp, ouder beheer 
der genie aldaar, begr. I 1500; 3. bet verven van kazernegebouwen 
enz. te 's Gravenhage, onder het beheer der geuie aldaar, begr. 
f 2000; 4. het eenjarig onderhoud van de werkeu, gebouwen enz. 
te Hoek >an Holland, ouder bet beheer der genie te 's Gravenhage, 
begr. f 2150. 

Gendriugen (Geld.) 10.30 uur. Het gemeentebestuur: het 
verbouwen van bel gemeentehuis. 

Haarlem. 10 uur. De geuie, op het bureel Kiuderhuisvest no. 
17.- 1. het eenjarig onderhoud van werken, gebouwen, enz. te 
Haarlem en onderhoorigheden, onder het beheer der genie te 
Haarlem, begr. f 8780 ; 2. eene verving van werken en geoouwen, 
onder het beheer der genie te Haarlem, begr. f 1600. 

Hengelo (Ov.) 8 uur. De architect W. Elzinga, voor rekening 
van den heer L . Reudink, in het Bierhuis van J . van Wezel aan 
deu Liansinkesweg aldiar : het bouwen van 4 aaneengebouwde 
woniugen op ecu terreiu gelegen aau genoemde weg. 

Utrecht. 2 uur. De mattsch. tot exploit van staatsspoorwegen, 
aan het cent raai bureau in bet Moreelse Park aldaar, bestek no. 
70ü : bet wijzigen van den onderbouw der draaibrug over de 
Leidsche TreKvhet met bijkomende werken, in den spoorweg Gouda 
—'s Gravenhage, begr. f 63.300. 

Utreeht. 2 uur. ')e mnatsch.' tot exploit, van siaatsspoorw 'gen, 
aau het centraalbureau iu het Moreelse Park aldaar, bestek no. 
707 : het makeu, leveren en stellen van deu ijzeren bovenbouw 
van de draaibrug over de Leidsche Trekvlie'. nabij bet stations-
emplacemeut Voorburg, begr. f 26.300. 

Utrecht. 7 uur. De architeet P. A. Frylinck EMz., Ambacht-
stmat LO. 14, in het koffiehuis Ambrosius aan het Vreeburg aid.: 
het bouweu vau eeuc houwmauswoning aan den Maarleusdijkschen 
weg, nabij Utrecht. 

WOENSDAG 22 A P R I L . 
Breda. 11 uur. De genie, in het koffiehuis de Beurs: bet 

bouwon van ecu garniz. nnchtlegermagaziju, begr. f 17 "OO. 
Delft. 11 uur De genie, op het bureel Korte Geer 11: het 

eenjarig onderhoud vau de kazernegebouweu enz en vau de werken 
aldaar, onder beheer der genie te 's Graveniiane, begr. I 8000. 

'•orinehem. 1 > uur De commissie voor de gemeene belangen 
vim de hoogheemraadschappen de Alblasserwaard met Arkel 
beneden de Zouwe eu de Vijfheerenlandeu, in de Doelen: 1. het 
doen van herstellingen en vernieuwinaen aan de sluiz"ii, luikers, 
bruggen, gebouwen euz. langs ds Dief-, Meer- en Zuider Lingedijken ; 
•2 het vernieuwen vau de zuidelijke waaierdeur iu de Culeinborgsctie 
Vlietsluis in den Meeldijk onder Asperen ; 3. het maken van 

aardewerken aau den Diefdijk onder Everdingen ; 4. het leveren van 
grind. 

Groningeu. 8 uur. De architect J . P. Hazen, namens den 
WelEd. heer P. Mees Hzn., firma W. Keizer eu Co. in bet café 
de Unie aan de Groote Markt : bet ai breken van het perceel I 
253 gelegen aau de Hooge der A en het daar ter plaatse weder 
opbouwen van een behuizing met kantoren, bottelarij, bovenwoning 
en silos. 

Utrecht. 10 uur. De genie ten bureele : 1. het eenjarig onderhoud 
van de werken en kazernegebouwei. te Utrecht, op de Biltsche 
heide en op de legerplaats bij Zeist, begr. f 16 800 ; 2. het eenjarig 
onderhoud van de werken in de Nieuwe Hollandicbe Waterlinie 
van af de Klop tor en met Vreeswijk, begr. f 17.900. 

DONDERDAG 28 A P R I L . 
Apeldoorn. 2 uur. De architect Andr. vau Driesum Szu., namens 

den beer J . J . van Dijk, in het hotel Burgerhout : het amoveeren 
en weder opbouwen van een perceel in de Dorpstraat, kadastraal 
bekend gemeente Apeldoorn, sectie K no. 4289, aauw. 21 April 2 uur. 

's-Gravenbage, 2 uur. Het gemeentebestuur: het verrichten 
van buiten- eu binncnverfwerken en benaugerswerkeu in verschil, 
lende gemeeutegebouwen eu scholen. 

HardegarUp (Pr.) Regenten der stichting op Toutenburg ; het 
verveu van de boerenhuizinge in huur bij S. W. Keitsiua te 
Rijperkeik en S. W. Oostenbrjg te Tietjerk. 

's-Hertogenboscb. 10 uur. Het geuieenteoestuur; het uitvoeren 
van onderhoudswerken en veranderingen aan de Maréchaussees 
kazerne en aan de Muzieknis iu liet plantsoen. 

Middelburg. 3.30 uur. Het bestuur der naamlooze vennootschap 
de Concert en Gehoorzaal: het bouwen van een concert- en 
gehoorzaal in deu tuin van het buis aan de Lange Singelstraat, 
wijk N no. 181 te Middelburg. 

V R I J D A G 24 A P R I L . 
's-Gravenhagc. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het onderhoud *an het post- en telegraafgebouw 
te Ter Neuzen, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring 
der aanbesteding tot en met 31 Dec. 1898, begr. f 795. 

's-Gruveuhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, bandei 
en nijverheid: het, verrichten van eenige werkzaamheden aan het 
post- en telegraafkantoor te Hellevoetsluis, begr. f 2170. 

deu Helder. 10 uur. De genie in de sociteit de Eensgezindheid ; 
1. het eenjarig onderhoud van de werken en kazernegebouwen enz. 
te den Helder eu op Texel, onder beheer der genie te den Helder, 
begr. f 5340 ; 2. eene verving van gebouwen en werken te den 
Helder, onder beheer der genie aldaar, begr. f 1800. 

Z A T E R D A G 25 A P R I L . 
Culemborg. 6 uur. De architect G. Prins, in het hotel de 

Nieuwe Bak : het amoveeren der bestaande en het op bet bijkomende 
terrein bouwen eener nieuwe bouwmauswoning gelegen aan de 
Hamschec weg naar Beusichem onder de gemeente Culemborg, 
voor rekening van den WelEd. heer J . G . Middelbeek. 

Enschede. 12 uur. Het bestuur van ziekenzorg, in het hotel 
De Graatf.- het bouweu van eeu ziekenhuis met barakken enz. op 
een terrein aan de Veenstraat. 

's-Hcrtogenbosch. 12 uur. De ingenieur .1. Schotel te Rotterdam, 
namens de tramweg-maatschappij 's Bosch—Heusden—Waalwij k 
in hotel de Eenhoorn te 's Bosch : het leggeu van de sporen en 
wisseU eu het maken van de kunstwerken voor de liju 's Bosch— 
Heu»den, (lengte 17 K.M.) 

Utrecht. 2 uur. Huismeester eu regenteu van het geneeskundig 
gesticht voor krankzinnigen aldaar, iu dat gesticht; het bouwen 
van eene afdeeling voor onrustige lijders der 3e klasse, en eenige 
werkplaatsen enz. 

M A A N D A G 27 A P R I L . 
Iteek «MI Donk (N.Rr.) De architect W. Molenbroek te Rotterdam : 

het bouwen van een woonhuis aldaar. 
DINSDAG 28 A P R I L . 

Amsterdam. 10 uur. i>e genie, ten haren bureele, Lijubaans-
gracht no. 1 : 1. bet eenjarig ouderhoud van de kazernegebouwen 
enz. te Amsterdam, begr. f 8150; 2. bet eeujarig onderhoud van 
de werken van het noordelijlc front der stelling van Amsterdam, 
begr. f 1200; 3. het eenjarig onderhoud van de werker, van het 
zuidelijk frout van de stelling van Amsterdam, begr. f 5900; 4. 
eene verviug vau gebouwen enz. te Amsterdam, begr. f 2320 ; 5. 
het eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen te Muiden 
en te Weesp, het fort in de Zuiderzee aan het Pampus eu de 
kustbatterij bij Durgerdam, begr. f 6105, alles onder beheer der 
geuie ie Amsterdam. 

Amsterdam. 10 uur. De genie op het bureel, Plantage-Lijn-
baansgracht no. 1 : het maken van artillerie-inrichtingen aan de 
Bembrog, 3e gedeelte, begr. f 33.350, onder beheerder genie aid. 

N-Gravenhilge. 2 uur. Het ministerie van justitie: de vertim-



126 A R C H I T E C T Ü R A . 18 April 189i 

roering en herstelling van het rechtsgebouw te Winschoten, begr. 
f 11.100. 

DINSDAG 5 MEI. 
's-uravenbnge. ! uur. Het ministerie van justitie : liet bouwen 

van 6 bewaarderswoningen bij de strafgevangenis te Utrecht en 
daarmede in verband staande werken, begr. f 15.400. 

A F L O O P Y A H A AW B E S T E D I N G E R . 

Almelo. Het bouwen van eene machinekamer, ketelbuis, stuk-
kenkantoor en een aanbouw aau de bleekerij aan de fabriek van 
den weled. heer II. Hedeman Jr. op het Sluis'.ersveld te Ambt. 
Almelo. Laagsten W. Spoor en S. H. Krabshuis aldaar elk voor 
f 12.996, beide gegund. 

Amsterdam. Het gewoon onderhoud van en eenige vernieuwingen 
der lood- en zinkwerken aan de pakhuizen en woningen van het 
Amsterdamsche entrepotdok gedurende 1896. Laagste Gebr. 
Steunenberg aldaar voor f 1790. 

Amsterdam. Het verbouwen van de openbare lagere school 
2e klasse letter I aan het Waterloopleio. Laagste A. T. Sleeswijk 
aldaar voor f 5275. 

Amsterdam. Het iurichten der zolderverdieping van de openbare 
lagere school le klasse no. 1 aan de Kleine Wittciiburgersiraat 
tot 4 schoollokalen. Laagste L. de Neef Lz. te Nieuwer-Amstel 
voor f 4336. 

Amsterdam. Het bouwen van eene rijwieleufabriek met rijschool 
en kantoren, gelegen aan den Overtoom 86 gem. Nieuwer-Amstel, 
voor rektoing der Simplex Automatic Machine Cie te Utrecht. 
Laagste J. F. Prenzler aldaar voor f 87.380. 

Amsterdam. Het maken van een waterreservoir op het slation 
Hoorn. Laagste O. de Wijs te Alsmaar voor f 9464. 

Amsterdam. Het bouwen van gemetselde walmuren en bouten 
walbcschoeiing, enz. Laagste A. van Wensveen aid. voor f14.560. 

Arnhem, Het verbouwto van de bestaande remise en stallen aan 
het Roermondsplein aldaar. Laagste J. de Ruijter aid. voor f 4480. 

Bronbeek. Het doen van voorzieningen aan bet kon. kol. mil. 
invalidenhuis. Laagste W. Lensink en Zn. aldaar voor f 1874 

Bunschoten, Het bouwen van een steenen brug in den straatweg 
van Bunschoten naar Amersfoort. Laagste H. Dekkers aldaar voor 
f 2540, gegund. 

's-Gravenhage. De bestrating van rijwegen en trottoirs en het 
maken van scbelpeupaden enz. in eenige straten aan het oostelijk 
en westelijk deel van Duinoord. Laagste J. van den Elshout Gz. le 
Scheveningen voor f 59.S50. 

's-Gravenhage. Bet onderhoud der diepte iu en voor den mond 
vau deu Rotterdamsehen Waterweg. Laagste K. L. Kalis Wz. 
te Sliedrecht voor f 716.000. 

's-Hertogenbosch, Het maken van gebouwen voor remise, 

werkplaatsen enz. op een terreiu te Drunen. Laagste J. C. van 
Vendelo te Velsen voor f 96.963. 

's-Hertogenbosch. Het bouwen van een basaltmuur ter ver» 
vauging van bouten beschoeiing langs de veenstoep te Sleeu jĵ  
behoorende tot de rijkswegen in Noordbrabant. Laagste Aai de 
Groot Cz. te Heukelom voor f 17.150. 

Hillegoiii, Het bouwen van een bloembollensehuur aan j e 

Zauderijiaau te Hillegom. Laagste J. A. Kanb te Hallweg , o r 

f 9315, gegund. 
Hoogezand, Het bouwen eener beerenbehuizing voor Mevr de 

Wed. D. Boerma—Hooiles. Laagste J. Jansen le Sappemeer voor 
f 17.795. 

Krabbendyke. Bet plaatsen van 2 afscheidingen in de openbare 
lagere school met daarmede samenhangende wei ken. Laagste J. 
M. Lammeree te Hansweert voor f 1250, gegnnd. 

Meppcl. Het boowen van 2 woonhuizen op het Zuideinde, ior 

rekening van J. Nip. Laagste H. Lambrechls voor f3737, gegund 
aan D. Danser voor f 3746. 

Middelburg. Het maken van een los-en Iaadsteiger in'het kanaal 
Tan Sluis naar Brugge te Sluis. Laagste P. Moujé te Bresken» 
voor f 1555. 

Neede, Het bouwen van een woon- en winkelbuis te Bouulo 
voor rekening vau gebr. de Jong te Haaksbergen. Laagste B. 11. 
Blaukvoort te Eibergen voor f 4064, gegund. 

Nieuwer-Amstel. Het maken van een hoofdriool en vaste brug 
in wegen Maatsch. Weltevreden. Langste Pb. Kriekaart aldaar 
voor f 12.580. 

Nnmausdorp. Het bouwen van een woning met koetsbnis enz. 
in 1 perc. Laagste A . van der Giesen te's Gravendeel voor f 8927.35. 
gunning voorbehouden. 

Nymegen. Het bouwen van een gasbouderskuip met afsluitput, 
Laagste A . Weijers en van Eek aldaar voor f 13.195. 

Rotterdam. Het verbouwen van een gedeelte der verdieping 
van het voormalig raadhuis aan de Aelbrechtskolk tot woning vaa 
een inspecteur van politie. Laagste A . Looymaus te Rotterdam 
voor f Ï968. 

Scbaesberg. Het uitvoeren van eenige herstellingen aan den 
kerktoren. Laagste H. J. te Siepe te Winterswijk voor I' 4478.00, 
niet gegund. 

Wiudesheim, Het herbouwen van eeu boerenwoonbuis met 
schuur. Laagste B. van Lohuizeu voor f 2999. 

Wycheu. Het bouwen vau : 1. eene school met drie leszalen en 
vestibule; 2. eene onderwijzerswoning. Laagste voor peic. 1, G. 
van Dinter te Os» voor f 6367, gegund ; voor perc. 2, J. Rencken» 
te Wijeben voor f 4139, gegund. 

Zuilen. Het bouwen van een woonhuis op haar fabriek aldaar, 
onder beheer van den bouwkundige G. van Heerde te Utrecht. 
Laagste P. J. de Graaf te Zuilen voor f 6104, gegund. 

Zwolle. Het afbreken van een boerderij en het bouwen van 
een nieuwe boerderij in Ittersum. Laagste H. Zomer te Wijln: 
voor f 10.494. 

ADVERTENTIEN. 

H.H. ARCHITECTEN. 
Iemand, P. G., 5 j . practisch gewerkt, 

en eenigszins bekend met teekenen, zag 
zich gaarne als V o l o n t a i r op een 
flink bureau werkzaam om zich ver
der iu de bouwkunde te bekwamen. 

Adres onder letter X aan het bureau 
van dit blad. 

P . D 0 L K & Z 0 0 N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

Bij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, ziet 
het licht: 

De Kunstnijverheid. 
Beknopte handleiding ter ontwikkeling 

van den kunstsmaak met betrekking tot 
het ambacht. Voor Nederland bewerkt 
door A . W . W E I S S M A N . 

Met 97 figuren. 
Prys f 2.60. In half led. bd. f 3.25. 

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 - , B B O K I en M E L K -

< « 1 . A ! - ; . 

DEURPLATEN. 
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 . 

L e n z e n - en P a t r ij e poor tg lazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTOHS. 

H.H. Smeden. 
Er wordt plaatsing gezocht voor een 

joiiKiiieiisch van 17 jaar, 3 jaar bij 
't vak werkzaam, P. G., om zich verder 
te bekwamen. 

Aanbiedingen bureau van dit blad 
Letter H. 

DOQRNIKSCHE EN LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Oeksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

II. M I J T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

en LEKKERKERK. 

jg \pril 1896. 
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Stoom J a l o y s i ë n Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
'0N ' L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

i. v<.I P R I J M 3 N . (73) 

S. B R U I G O M , Arnhem, 
ffifuwHavennt 

AMSTERDAM. 
BilderdijMcade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

D E R 

Geluidwerende tusscbenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafondB 

EXSE LS IORPLATE N, 
GEBR. VAN DER .UGH, 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. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 
(88 ) H A N D E L i n 

B O U W M A T E R I A L E N ^ 

ARGUITKAVBN 
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-
zagerij en Schaverij van 

It. W. RÖGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

M A \ \ H E I M E R 

Portland-Cement-Fabriek, 
FABRIEK ^a^f^t^ FABRIEK 

I N 

WEISENAU 
b/Mniuz. 

Opgericht V t n i j i ^ Opgericht 

1*61. \ & $ $ S Ê r l 8 6 4 -
Levert haar beproefd en voortreffelijk 

fabtikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
Mndkracht, gelijkmatigheid en absolute 
«eugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e 1 ü k e Provinciën: 

Wed, A. Terkuhle & van Swijndreg: 

R o t t e r d a m . 
»°or de N oor d e i ij k e Provinciën: 

D£ BEER & LEHREN, 
n i s i i i i m * i , (60 ) 

H A N D E L A R E N i n 

Marmer en Bouwmaterialen. 

Krachtens besluit genomen 
in de V e r g a d e r i n g van 

A A N D E E L H O U D E R S in de te Maassluis ge-
vestigde Naamlooze Vennootschap: Maat
schappij . I l iuiimv H i l tot het 
verduurzamen v a n Vixteh", den 
11 Maart 1896 te Amsterdam gehouden, 
en waarvan het verhandelde is gecon
stateerd blijkens Proces-Verbaal door 
den ondergeteekende opgemaakt is die 
Naamlooze Vennootschap onthouden en 
de liquidatie Inner zaken opgedragen 
aan eene Commissie bestaande uit de 
Heeren E. P. E. GRAAF VAN BIJLANDT, 
G. DIRKZWAGER MZN. en J . D. A 
P E T E K S E N . 

J 

4 c Y A N D E R Ë N D T & ZoON'S 
Stoom-Boekdrukkerij 

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 

. c . o . r o u - o s E s J BESTEKKEN. 
Notaris. 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

IN 

AMERIKAANSCHE HOUTBüORMACHINES EN BOREN, 
u i t m u n t e n d fabrikaat en M l M i k e t i r l K . (76) 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE KOI W\ \ATI IMALE\ , 
«F. A 

beschreven door 
v a n d e r K . l o c 

Leeraa r aan de P o l y t e c h n i s c h e S c h o o l te De l f t 
PB IJS: Compleet ingettnatd ƒ J « ' . — . 

gebonden „ 41.5V. 

file:///pril
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro 

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

onover tro f fen wegens zijn sterk 

bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132. A m s t e r d a m . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 
op aanvraag. (6) 

D E G R O E V E N 

V A N 

J. MEUR IA 
te A n d e r n a c h a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op streiif/str keur, verder: 

DRIJF- of ZWEMSTEEN; LA-
VAUIIOTSTF.KX, beste en goedkoop

ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 

Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

EO 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHKEP8B0ÜWWEEF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (?) 

Zware en lichte Smeewerken 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN. 
met «-«'i-i i i i . i ,;,„ L l o y d * * 

en l l i i i - e n . i l V e r i t a s . 

X > E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek 
SIIVT JORIS" 

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 l N 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG- , P E R S - en S T O O M P I J P * \ 
V E L O C I P E D E - , R I J T U I G - , B I L J A R T - en L I N T Z A A G B A N D E N . T R A M B U F F E l s' 
P A A R D E N H O E F - M U F F E R S en R A N D E N , M A T T E N (in verschillende soort,,,) 
met naam en op maat, H O S P I T A A L D O E K , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, T O C H T B A N D voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t W R I N G R O L L E N , enis.enz. B e k r o o n d 
m e t Z i l v e i - , te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (85) 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, by de Vtrechtschestraat 

A M S T E R D A M . 

Amerik. Lucht-en Stofzuigers 
W I I N C i ' s P a t e n t , 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (86) 

Voor droging en afkoeling 
in fabrieken van verschillenden aard. 

Iii tal tan fabrieken en voor verschil
lende doeleinden hier te lande ia gebrnlk. 

e» LOODSEN . < ^ " 
r a » gegolfd ijzei 

LIFTEN 

V - Draagbaar Spoor. 
T. G. TISSOT J". 

A M S T E R D A M , SINtiF.L 13» . 

(90) 

KRANEN 
en 

LIEREN. 

ZAGEN 
eu 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts iu de,fijnste qualiteiten tot billijk 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DoMINICUS & SöHNE 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentie» in dit blad kosten vin 1—6 regelt 
gO centt, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatting wordt slechts tweemaal 
Berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

Allo iwlvertmtlvn in ARCHITECTURA opgenomen 
worden irrnt U geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Meteelaara, Machinisten, Smeden, 
Ververs, ent. 

J. A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

B L I K S E M A F L E I D E R S O P I J Z E R E N T O R E N S . 

Naar aanleiding van een vraag over dit onderwerp in het 
Cetilralblalt der liauverwaltung, bericht de Kreisbauinspector 
IMi i . n . die als zoodanig een werkzaam aandeel had in den 
bouw van den 612 M. boven het oppervlak der zee opge-
richten Poppenberg-toren 'oij Nordhausen, dat ook by dat 
werk de vraag rees of men al of niet een bliksemafleider 
moest aanbrengen. L 

„Na r(jpe overweging, ook na metingen verricht te heb
ben op electrische spanningen in '|Qei, ijzerwerk van den 
toren, zag men daarvan af, daar de geheele toren zelf een 
volkomen goed werkende bliksemafleider bleek te zyn, die 
den bliksem onmiddellijk iu den ondergrond overbrengt. 
Daar. de bodemverankering van al de vier toren-hoekstijlen 
tot in den vochtigen ondergrond reikt, zag men er zelfs 
van af, ze door koperdraadkabels tot verder in een water-
houdenden bodem te verlengen en aldus de spanningen krach
teloos te maken. Tot dusver heeft zich ook geen de minste 
bliksemschade voorgedaan. Met het oog daarop kan ik", zegt 
de heer UNGKR, „bl iksemafleiders voor dergelijke torens 
volkomen overbodig noemen. 

De redactie van het Centralblatt merkt daarbij op, dat 
de 1'oppenbergtoren geheel uit ijzer op steenen fundamenten 
is gebouwd. Het doorluchtige ijzeren geraamte is met 24 
stuks meer dan 1.40 M. lange ijzeren stangen vast in de 
grondmuren verankerd, die ten deele meer dan 2 M. hoog 
op de natuurlijke rots van den totnogtoe met bosch be
groeide hoogstelt bergkop staan. Het ijzerwerk van den 33.50 
M. Imogen toren weegt 26500 K . G . Het rust op de grond
muren met een kruis van ijzeren balkeu groot 10 M . in 
't vierkant op looden kussens, waaronder zware gegoten 
ijzeren voetplaten. 

Vai) andere meening is de spoorweg-telegraaf-inspecteur 
1 INK te Hannover, die eveneens een antwoord op de bedoelde 
vraag inzond. Deze zegt: „Met betrekking tot de hooge 
standplaats, de hoogte en het materiaal van den toren vormt 
d ize ongetwijfeld een gunstig aangrijpingspunt voor den 
bliksem. De verbinding van zulke bouwwerketi met den 
bodem is echter ten opzichte van deu electrischen overgangs-
weerotand steeds gebrekkig. De den toren treffende ont-
••• imgen zouden daarom in de meeste gevallen niet zonder 
8chade voor den toren, de bezoekers daarvan en de naaste 
"ingeving afloopen. Ik houd daarom een bliksemafleider voor 
onmisbaar. De grondleiding daarvan kan trouwens met het 
oog op den voorhanden toestand van den bodem en op de 
I ' mogelijkheid om te dezer plaatste het grondwater te be-
I I 'ken, niet op de in de vlakte gebruikelijke manier aange
legd worden. Veeleer moet de overgangsweerstand der 
gi'ondleiding hier in dien zin tot op de geoorloofde afmeting 

verminderd worden, dat men het oppervlak der grondleiding 
zoo groot mogelyk neemt; dat men dus niet slechts ééne 
plaat van de gewone afmetingen, maar verscheidene van de 
grootst mogelijke maat in den omtrek van den toren aan
brengt. Voor de ligplaatsen der platen moeten schaduwrijke, 
zoo mogelijk vochtige plekken onder boomen uitgezocht 
en de diepte zoodanig gekozen worden, dat de om
geving der platen nog door het regenwater dat in de aarde 
dringt, kan bereikt worden. Voor de allernaaste omgeving 
van de platen kiest men het best steenkoolpoeder. De over-
gansweerstand van een aldus aangebrachte koperen plaat 
van 1 M ! . oppervlak zon wellicht op 100 Ohms gesteld 
mogen worden, maat' moet in elk geval door meting op de 
plaats zelf bepaald worden; et' zouden dan dienovereen
komstig 10 zulke platen voldoende zgn om den overgangs-
weerstand tot op de geoorloofde maat van 10 Ohms te 
verminderen. Doen er zich nog ongunstiger weerstandsver
houdingen voor, dan moet het aantal platen vergroot of er 
moeten grootere platen aangewend worden. Zyn de omstan
digheden gunstiger, dan is een dienovereenkomstig geringer 
aantal platen voldoende. Het verbinden der platen met het 
450 M. verderop gelegen water zou den overgangsweerstand 
niet onaanzienlijk verminderen eu is daarom, als de kosten 
niet te hoog blijken, allezins aan te bevelen. E r zouden 
daar eveneens een of meer koperen platen aangebracht en 
door een ongeveer t M. diep iu den bodem gelegde koper
draadleiding van ti tot 7 mM. dikte met de by den toren 
gelegen platen verbonden moeten worden. Een bovengrondscbe 
geleiddraad op palen zou wel aanmerkelijk goedkooper uit
komen, maar zulk een leiding staat bloot aan diefstal. Wordt 
•— wellicht ten behoevj van een heiberg — eene ijzeren 
waterleiding gelegd vau de bron naar den toren, dan tuuet 
deze vooral met den bliksemafleider verbonden worden. Be
draagt de dwarsdoorsnede aan ijzer van de pijpleiding ten 
minste 2 cM-., dan kan de afzonderlijke koperdraadleiding 
naar de bron wegblijven; het is dan voldoende, als de iu 
het water der bron aan te brengen platen aan de pijpleiding 
aangesloten worden " 

„Op de spits van den toren is, in verband met het ge
ringe oppervlak van het platvorm, in dit geval één stang 
in het midden voldoende, die desgevorderd tegelyk als 
vlaggestok kan benuttigd worden. Echter is het volstrekt 
geen vereischte, met het oog op een bliksemafleider een 
vlaggestok aan te brengen; voor eerstgenoemde is een 
kortere en aanmerkelijk lichtere stang voldoende. Wordt 
het plat met een dak overdekt, wat met het oog op den 
bliksemafleider zeer aan te bevelen zou zijn, dan is een 
zeer korte stang van 0.50 tot 1 M. lengte midden op het 
dak genoeg. De leiding van de stang naar de groudplattu 
moet uit koperdraad van ongeveer H mM. middellijn of 

http://lliii-en.il
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een daarmede overeenkomende koperdraadkabel vervaardigd 
en zoo aangebracht zijn, dat de bezoekers van den toren 
er volstrekt niet aan kunnen komen, iets wat juist bij aan
wezigheid van een overkapping zonder bezwaar te doen zoa 
z\jn. Ontbreekt de overkapping, dan blijft alleen over de 
stang of de als zoodanig dienstdoende vlaggestok op 'het 
platte dak tegen aanraking door de bezoekers met een 
houten koker te omringen De bliksemafleider moet met bet 
Ijzerwerk van den toren meermalen goed geleidend ver
bonden worden. Is een overkapping van metaal voorhanden, 
dan moet met deze hetzelfde plaats hebben. Bij een houten 
dak vau vierhoekige gedaante moet van de stang uit, naar 
elk der vier hoeken heen, een met liet opwaarts gebogen 
uiteinde ongeveer 10 cM. boven het dak uitstekende zy leiding 
aangebracht worden. Is het houten dak rond, dan moet op 
den rand van het dak, met den bliksemafleider goed 
geleidend verbonden, een ring van koperdraad gelegd wordeu. 
Is er een metalen dakgoot voorhanden, dan moet ook deze 
aan den bliksemafleider aangesloten worden." 

„ A l s materiaal voor de groudplaten en de leiding verdient 
koper de voorkeur, daar dit de meeste waarborgen voor 
duurzaamheid aanbiedt. IJzer zou te snel aangetast worden. 
Een aldus geconstrueerde bliksemafleider zal, mits goed 
uitgevoerd, een betrouwbare bescherming opleveren voor den 
toren en de naaste omgeving, alsook voor de bezoekers 
daarvan. Het spreekt van zelf dat de bliksemafleider alle 
jaren in het voorjaar aan een deskundig onderzoek onder
worpen, en in geval daarbij gebreken aan het licht komen, 
onmiddellijk iu orde gebracht moet worden." 

Z W A V E L M I J N E N I N L O U I S I A N A . 

Company de onderneming op. Toen ondernam een Belgisch 
ingenieur het. werk en trachtte het welzand onschadelijk 
te maken door het styf te doen bevriezen en er vervolgens 
doorheen te boren hij richtte een kostbare bevriezing 
machinerie tot dat doel op, maar het loopzand bleef ook 
bevroren niet staan en het stelsel moest weder opgegeven 
worden. 

Nu in den allerlaatsten tijd kreeg de Standard OU Company 
het terrein in eigendom. Zij begon een geheel tegen
overgestelde manier van werken als die van den Belgischen 
ingenieur te volgen. In plaats namelijk van den grond te 
doen bevriezen, tracht men met hitte zijn doel te bereiken. 
Kr wordt oververhit water door een 25 clls. buis inge
perst tot op de zwavel om deze te doei smelten en haar 
iu vloeibaren toestand met water vermengd op te pompen. 
Als men het product even aan de lucht blootstelt, zoodat 
het water verdampt, verkrijgt men bijna zuivere zwavel. 
De proef moet boven verwachting gelukt zjjn. 

(Scient. Amer.) 

L I C H T G A S U I T Z A A G S E L . 

De Standard Oil Company te Calcasieu Parish in Louisiana 
heeft naar de Mineral Collector bericht, een belangrijk 
vraagstuk opgelost, waaraan te voren honderdduizenden 
dollars te vergeefs waren verspild, van namelijk de on
metelijke massa zwavel te kunnen toegankelijk maken, die 
aldaar eenige honderden voeten diep in den bodem verborgen 
liggen. In de laatste vijf en dertig jaren heeft de eene 
maatschappij na de andere daartoe proeven genomen; de 
zwavelbedding is waarschijnlijk de grootste van het land 
en hare waarde wordt geschat op 30 tot 100 millioen 
dollars. E r was geen twijfel dat de zwavel daar voor
handen is, maar ongelukkig lag tusschen deze en den 
bodem een onmetelijke laag loopzand, dat niet verwijderd, 
uitgegraven of doorboord kon worden. E r bestond geen 
manier om de zwavel te bereiken en voor den dag te 
halen. Een kleine stad, Sulphur City, is iu de nabuurschap 
van de mijnen ontslaan, waar de lieden wonen die er zich 
op toeleggen om het vraagstuk op te lossen. Daar de 
kosten van dat alles betaald moesten worden en geen pond 
zwavel werd verkregen, gingen de verschillende myncom-
pagniën de eene na de andere bankroet, totdat de eigendom 
korten tyd geleden in handen viel van de groote Standard 
Oil Company. 

Lang voor de ontdekking van petroleum in P e n n s y l v a n i ë 
stootte een troep jagers op een petroleumbron in Calcasieu. 
De Louisiana Petroleum Company werd opgericht om die 
te ontginnen en ontdekte, terwijl zy daarmede bezig was, 
dat naast de olie een van de kostbaarste beddingen ter 
wereld van nagenoeg zuivere zwavel voorhanden was. De 
zwavel lag 400 voeten beneden het oppervlak en 800 
voeten dik. Daaraan was geen twijfel, maar ongelukkig 
lag juist boven de zwavel 160 voet dikte welzand. De 
eene poging om de zwavel te genaken na de andere mis
lukte. De boor trof eerst een onderaatdsche wel en daarna 
een gaswel. Na verscheiden dooden gaf de American Sulphur 

Te Deseronto in Canada zyn verscheiden groote hout
zaagmolens en de stad wordt ten deele verlicht met het 
zaagsel dat zy opleveren. Het zaagsel wordt in retorten 
verhit door houtvuur. Het gas doorloopt, uit de retorten 
komende, een reeks van gebogen buizen en gaat vervolgens 
in de zuiverkisten, evenals dit by steenkoolgas geschiedt, 
en evenals daarby, wordt ook kalk als zuiveringsmiddel 
aangewend. De inrichting is niet zeer uitgebreid en levert 
niet meer dan 540 M 8 gas per dag op, waartoe 2 ton 
zaagsel vereischt worden. Een man en een jongen doen te 
zamen al het werk. 

De beste qualiteit gas komt van harsig hout. 100 K . G . 
zaagsel laten 20 K G . houtskool achter en het gas heeft 
in een gewonen brander een lichtvermogen van omstreeks 
18 kaarsen. 

(Eng. & Min. Journ.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Onderwijs en opleiding. 
Nijmegen, den 17 April 1896. 

Den heer J . A . V A N D E R KLOES, 

te Delft. 
Geachte heer! 

Beleefd zeg ik u dank voor de toezending van No. 40 

van uw weekblad, in welks hoofdartikel ik zeer veel 

vond, dat myn volle sympathie heeft. Wat het jaar praetijk 

betreft vöór de studie aan de P . S., zoo heb ik dat steeds 

voor de W . I. noodzakelijker geacht dan voor de B. I. en 

C. I. Ik geloof dat laatstgenoemden met eenige belang

stelling vóór hun komst te Delft en gedurende de eerste 

jaren van hun verblijf aldaar, tot dat doel voldoende kunnen 

meenemen. Ik vind voor hen in dat jaar practyk een groot 

gevaar, omdat men ze wegens hun groenheid zoo weinig 

kan laten „doen". Loopen ze met hun handen in den zak 

te kijken, dan is dat voor een ontwikkeld jongmensch be

zwaarlijk een jaar lang vol te houden. Laat men ze tim

meren en metselen, dan maken ze toch maar prulwerk, een 

jaar is dan veel te kort, en dit zelf te knnnen doen acht 

ik voor een ingenieur niet bepaald noodig, of liever niet 

den tyd waard, dien het kost. Wanneer de jongelui vóór 

bun komst te Delft, of in het eerste jaar van hun verblijf 

aldaar, behoorlijk wisten, door eigen aanschouwing, hoe een 

paal op z\jn plaats wordt geheid, hoe kalk gebluscht en 

gemengd wordt, hoe beton wordt gestort, hoe kespen op 

palen worden bevestigd, boe een kap wordt uitgeslagen, 

een kozijn in den muur bevestigd, hoe een deur of venster 

in elkaar zit, in 't algemeen hoe een burgerwoonhuis in 

elkaar wordt gezet; als ze verder eens het effect gezien 

hadden van waterkalk, tras en Portland-cement, het verschil 

kenden tnsschen eiken- en dennenhout, steenkalk en schelp

kalk, hardgrauw en boerengrauw, en nog zoo een en ander, 

dan waren ze dunkt me al heel aardig voor hun verdere 

studie voorbereid. Daarvoor is geen jaar praetijk, maar 

alleen wat belangstelling noodig. Als hy één deur heeft 

zien maken, behoeft een behoorlijk ontwikkeld jongmensch 

er geen 20 te zien; als hy één dag by 't betonstorten 

staat, is het voor dit doel even goed alsof hy er twee 

maanden by staat. Bovendien zal u met my eens zyn, dat 

de jongelui dat practyk-jaar onder behoorlyke leiding moe

ten staan. Is nu de timmermansbaas of de aannemer daar

voor in 't algemeen de geschikte persoon ? 

Ik geloof dat een jaar practyk vóór de studie een zeer 

goed effect kan hebben, mits onder de bepaalde leiding van 

iemand die kennis, lust en tyd heeft om zich daaraan te 

wijden. Had ik een zoon, die ingenieur wilde worden, dan 

zou ik daarvoor zeer goed een programma kunnen opmaken 

en in de ingenieurswereld relation genoeg hebben om dit 

te verwezenlyken. In het algemeen en op groote schaal 

bestaat deze gunstige omstandigheid niet, en daarom geloof 

ik dat het voorschryven van een verplicht practyk-jaar niet 

de gevolgen zon hebben, die u zich daarvan voorstelt. 

Misschien zou dit het geval kunnen zyn, wanneer een be

kwaam bouwkundige, met veel relat iën, in een groote stad, 

zich daaraan geheel wydde, de jongelui in de gelegenheid 

stelde zich veelzydig practisch te vormen, het geziene met 

hen besprak en overlegde, enz. en zich op die wyze geheel 

aan hen wydde. Men zou dan een soort voorbereidende 

cursus voor de P. S. vormen, die, zoo zy al voor verwe-

zenlyking vatbaar is, ook weer haar eigenaardige bezwaren 

heeft. 

Wi l dit schrijven beschouwen als een blyk van belang, 

stelling in uw streven en my hoogachtend gelooven 

Uw dv., 
D E K O N I N G , 

Civiel-ingenieur. 

Ik erken volkomen de bezwaren van den schryver. Met 

hot oog daarop heb ik hem verlof gevraagd tot het open

haar maken van zyn brief, in de hoop dat dit voor andere 

"i"mien van het vak aanleiding moge zyn om ook hunne 

meening hier ten beste te geven. v. D. K. 

Uitzetten van Bogen. 
Hoek van Holland, 2 Apri l 1896. 

Mijnheer de Eedacteur! 

tn het artikel „ H o u t k a p met spooraanleg in Michigan" 
l ü uw No. van 4 Apri l j.1., komt de noot voor: „ H o e men 

een bocht in graden uitdrukt is mij niet duidelijk". Vergun 

mij U de volgende oplossing aan de hand te doen. 

By het uitzetten van bogen bij den aanleg der spoor

wegen in de Z. A . Republiek gingen wij indertijd op de 

Zniderlyn als volgt te werk. De beide door een boog van 

gegeven straal (een rond aantal meters, b.v. 150, 200, 250) 

te verbinden rechte gedeelten werden verlengd tot ze elkaar 

sneden; de hoek in 't hoekpunt werd gemeten en de daaruit 

voortvloeiende tangentlengte van het hoekpunt af uitgezet. 

Op deze wyze vond men de beide tangentpunten. De boog 

werd nu, voor de heltt van elk taogentpunt uit, uitgezet 

als eene gebroken lyn van koorden van 20 M. lengte, 

waarvan elk punt bepaald was door den hoek, dien 

de voerstralen met de vetlengde raaklijn maken. Deze 

hoek was van te voren uitgecyferd volgens de formule 

A B 
Sin. x — en men kon dus, in het raakpunt staande, 

2R 

dezen hoek 1—2—3 enz. malen uitzetten, en daardoor de 

punten B, C, D , enz. vinden. Voor de lengte A B een 

constante waarde aannemende, kan men nu ook, door de 

A B genoemde formule te schryven R = den straal 
2 Sin. x 

uitdrukken door middel van » ; m. a. w. men kan zeggen: 

de boog is beschreven met zoodanigen straal, dat by de 

aangenomen constante lengte van koorde een zeker aantal 

graden behooren. 

Nemen we als voorbeeld een boog met 150 M. straal 

beschreven, en eene lengte der koorden van 20 M. , dan 

vinden wij voor de grootte van den hoek x 

20 
Sin. x = = 0.0667 en * = 3 ° 49' 20". 

300 

Is men overeengekomen altyd een koord van 20 M. te 

gebruiken, dan kan men dus, in plaats van den boog uit te 

drukken door middel van den straal - in dit geval 

150 M . — ook spreken van een boog van 3 ° 49' 20". 

Hoe kleiner dat getal graden, hoe flauwer de boog. In het 

genoemde artikel is sprake van bogen van 1 0 ° tot 2 0 ° . 

De stralen der bogen zyn dan, in die veronderstelling: 

^0 10 

ÖT736 
10 

R mm 

R = 

2 Sin. 1 0 ° 

20 

58 M. en 

= 29 M. 
2 Sin. 2 0 ° 0.3420 

Het kan nu wezen, dat men in Amerika gewoon is de 

bogen op deze wyze aan te geven. Wellicht wordt dan de 

koorde aangenomen op 66 voet (1 chain) = 20.12 M. , 
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althans ik ben dergelijke notities in Engelsche opgaven, 

welke, naar ik my meen te herinneren, de Natalsche en 

Kaapsche spoorwegen betroffen, wel tegengekomen. 

Wellicht vindt U het bovenstaande belangrijk genoeg om 

het onder de oogen uwer lezers te brengen, U kunt daar

mee intusschen natuurlijk doen zooals U goeddunkt. 

Met dc meeste hoogachting blyf ik steeds gaarne, 

Uw Dv. Dr., 

J . P. T E X T O R . 

»c A. V. v. A. & A. 
Cappellen-lez-Anvers, le 17 April '96. 

het is my een oprecht genoegen U ook 

eens van dienst te kunnen zyn. 

Uw laatste advies betieffende metselspecie bij vorst heb 

ik toegepast en kan U tot myn genoegen melden, dat het 

werk zich uitmuntend heelt gehouden. Iets wat zich ook 

merkwaardig goed gehouden heeft is die saus van Doorniksche 

kalk; het ziet er uit of het pas gedaan is en er is geen 

kwestie van afschilferen of afregeuen en 't geeft geen korst, 

zooals by andere sausen nogal veel het geval is. 

Om nog eens een bewys te geven van de voortreffelijk

heid van de door U opgegeven menging voor metselspecie: 

Gepasseerden zomer heb ik hier een villa gebouwd, die 

den lsten November gereed was; voor metselspecie had ik 

my streng gehouden aan uwe A . V. en het gevolg hiervan 

is geweest, dat het huis zoo opmerkelijk droog is van af 

de kelders tot den zolder, dat wy nu twee maanden geleden 

begonnen zyn het papier direct op de muren te plakken 

en dat er geen enkele hoek is, die vochtigheid vertoont. 

Het huis is deu geheele winter gesloten geweest en er is 

geen vuur in aangemaakt. Ook van dat zoogenaamde uit

slaan buiten, wat ik in Holland eens een keer zoo onrust

barend ondervonden heb by een villa daar, is geen sprake 

geweest. Tot heden zyn er onder mijn directie vier huizen 

gebouwd naar uw voorschriften en alle met het beste 

succes; ze zyn droog en soliede, eigenschappen, die wy ook 

hier maar zelden aantreffen, omdat men maar niet wil 

afwijken van de gewoonte van 2 kalk by' 2 zand en, als 

het erg best(?) moet wezen, 2 kalk en 1 1 / 2 zand. Ik heb 

echter vertrouwen, dat men iu de toekomst de eerst met 

zooveel verwondering in myn bestekken opgemerkte voorschrif

ten van metselspecie enz. meer en meer zal gaan toepassen. 

Met de verzekering steeds gaarne tot uw dienst bereid 

te zyn, teeken ik met de meeste hoogachting, 

Uw Dw. Dienaar, 

NICO C. K L O O T . 

Astatkl . 

Veenhuizen, 16 April 1896. 

Den heer J . A . V A N D E R K L O E S 

te Delft, 

JU. 

Tot toelichting van de door my aan U gerichte vragen 

omtrent „Asta tk i" kan ik het volgende melden: 

Door een mijner bekenden, Machinist by de K. N. Marine 

was mij verzocht deze in uw blad te stellen, om reden 

hy van deze stof, welke zoo hy gehoord heeft op torpedo

booten der Engelsche Marine als brandstof wordt gebruikt, 

gaarne wat meer wilde weten. 

Op myne aan hem gerichte vraag wat hy van deze stof 

wist, heeft hy my geantwoord vernomen te hebben, dat het 

een overblyfsel was van ruwe petroleum, indien deze ge

zuiverd wordt. 

In uw No. van j.1. Zaterdag stond de tweede vraag aldus 

gesteld: „onder welke omstandigheden is het verbindings-

proces het volledigst." Nu vermeen ik gevraagd te hebben 

„onder welke omstandigheden is het verbrandingsproces het 

volledigst. Heb ik verbindingsproces geschreven, dan was 

dit van myne zijde een schrijffout. 

Hopende hiermede voldoende myne vragen te hebben 

toegelicht, 

Met hoogachting, 

Uw dw. dienaar, 
H . M. W . 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

B. t e Z w o l l e . Wal is het soortelijk gewicht van 

slakkenwol ? 
E r is mij daarvan geen cyfer bekend, maar in aan

merking nemende, dat slakkenwol uit een soort van glazen 

buisjes bestaat, moet het werkelyk soortelyk gewicht tamelyk 

hoog zyn. 

Ik vermoed echter dat voor het doel, dat gy beoogt, het 

gewicht per liter, van de slakkenwol als zoodanig, van meer 

belang is dan het soortelijk gewicht der materie. Nu zal 

het eerste grootendeels afhankelijk zyn van het meer of 

minder vast aanstoppen. Ik heb geen slakkenwol genoeg 

voorhanden om daar een proef mee te nemen. Ge zult 

daarom het best doen met een keine hoeveelheid te laten 

komen, daar een inaatvat onder meer en minder aanstoppen 

mede te vullen en dit telkens te wegen. 

v. D. K . 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slechte eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 27 APRIL. 
Alkmaar. 12 uur. De architect O. Looman, in de bovenzaal van 

het café Centraal • de verbouwing van bet perceel aac de Appel-
steeg (boek Fuidsen), wijk C, no. 4. 

Amsterdam, 13 uur. Het gemeentebestuur: het uitvoeren van 
eenige herstellingen aan de openbare lagere hulpscbool le Klasse 
no. 34, op deu boek vau de Kraijeuhoff en 2e Leeghwaterstraat. 

Diepenheim (Ov.) li uur. Het gemeentebestuur: bet van buiten 
gebeel nieuw verven en van binnen bijverven van bet gemeentebuis. 

DINSDAG 28 APRIL. 
Bergen op Zoom. 10 uur. De genie, in het koffiehuis de Draak 

op de Groote Markt: bet eenjarig onderhoud van de kazernege
bouwen enz. te Bergen op Zoom, begr. f 7170, onder bekeer der genie. 

Geertrnldenberg. 11 uur. De genie, in bet hotel Santbergen: 
bet bouwen van eene verdieping op het lage gedeelte van de 
kazerne aan de Markt te Qeertruideuberg, begr. f 10.850, onder 
beheer der genie. 

Heertrnidenberg (N.Br.) 11 uur. De genie, iu het hotel Sant
en • liet eenjarig onderbond van de werken en kazernegebouwvu 

ni" u ' Geertruidenberg, onder beheer der genie te Breda, begr. 

' t g - ï e r t o g e n b o s c b . 11 uur. De genie, in het Eindhovensch 
„ fj,,iiujs in de Hintbamerstraat : 1. bet eenjarig onderhoud var. 
?° weker, gebouwen, enz. te 's Hertogeobosch en onderhoorig-
h den," begr. f 9800; 2. eene verving vau gebouwen aldaar, begr. 
flOOJ; 3- verbeteren van de mortelkazerne en het inrichten 
tan een parkeerterrein, een munitiemagazijn, euz. aldaar, begr. 
f 5050, onder beheer der genie. 

Hoorn. 2.30 uur. Het gemeentebestuur : het verbouwen der 
inrichting bij de openbare zwemgelegenheid aan den Westerdijk, 

. | , e t telken jare opzetten, opbergen en onderhouden, gedurende 
de jaren 1896—1900 

Willemstad (N.Br.) 11 uur. De genie, in liet koffiehuis Het 
Schippershuis: het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen 
enz. te Willemstad, begr. f 2000; het eenjarig onderhoud van dc 
„erken euz. te Willemstad en Numansdorp, begr. f 6500; bet 
eeujarig onderhoud van de werken enz. le Ooltgensplaat, begr. f 1450. 

WOENSDAG 2 » APRIL. 
ltectsterzwnag. (Fr.) De architect G. Halbertsma : het bouwen 

van een groot burgerwoonbuis op een vrij terrein. 
Dordrecht. 11 uur. De genie te Breda, iu het lokaal van den 

heer ,1 C v. d. Horst, op de Groenmarkt .-bet eenjarig onderhoud 
vau de werken en gebouwen te Dordrecht, onder bet beheer der 
genie te Breda, begr. f 3650. 

Enschede. 12 uur. i'e heer S. Menko, in het hotel de Graaff: 
het afbreken van een woonhuis en bet ter plaatse bouwen van 
twee heerenhuizen Ban de Olden2aalscbe straat te Enschede. 

Vlissiugen. 1 uur. De genie, in het koffiehuis De Oude 
Vriendschap op de Korenmarkt; 1. het eenjarig onderhoud vnn 
de werken en gebouwen enz. le Vlissiugen en te Raminekens, 
begr. f 4830; 2. het eenia-ig onderhoud van de kazernegebouwen 
enz. te Middelburg, begr. I 307C, beide onder beheer der genie 
tc Kergen op Zoom. 

Woerden. 11 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-
Waterschap van Woerden, in het gemeenelandshuis : 1. herstellingen 
aau de sluis te Bodegraven ; 2. idem aau de puutdeuren voor de 
Romeinsbrug te Oudewater; 3. idem aau de kade langs liet 
Amstelwater aan bet Woerdeusche Verlaat ; 4. idem aau het 
gemeenelandshuis te Woerden ; 5. verfwerk aan de gebouwen op 
dc sluis te Hekeudorp. 

DONDERDAG 80 APRIL. 
'«• l iravenhage, 2 uur. Het gemeentebestuur: 1. bet verrichten 

van herstellingen en vernieuwingen aan verschillende gemeente
scholen en gebouwen ; 3. het, ophoogen, rioleeren en bestraten van 
een plein en van straten, nabij de gemeentebewaarsfchool aan den 
''uil Buitensingel en bet rioleeren van een gedeelte van den Zuid-
Buitensingel. 

M.i.issluis, 12 uur. De architect A. Diikzwager, Stationsweg 
8 liollerdam, op de bovenzanl van het hotel de Moriaan: bet 
verbouwen van het hotel de Moriaao aldaar. 

Rotterdam. 10 uur. De architect W. C. Coepijn, in het hotel 
Coomans, aan de Hoofd9teeg: het amoveeren der panden nos. 105 
en 107 aan de Visschersdijk, hoek Keizerstraat en bet op die 
plaats bouwen van een winkelhuis voor den beer H. Hensen Wz. 

Rotterdam. 10 uur. De architect P. G. Buskens te Rotterdam 
en de bouwkundige J . D. Uiterlinde te IJsselmonde, in hel Poolsch 
Kollichuis aan de Zuidblaak: bet bouwen van een villa op een 
terrein gelegen aan den Oost-Varkenoordschen weg, nabij het station 
IJsselmonde, gemeente Rotterdam. 

St. Jaoobiparocbie. 10 uur. Het dijksbestuur van het waterschap 
het Nieuw-Uildt ten strandhuize : 1. het afbreken van het oude en 
het weder opbouwen van een nieuw stinndbuis ; 2. bet vernieuwen 
van de brug bij het strandhuis vau de Bildlpollcn. 

VRIJDAU I MEI. 
Enschede. 12 uur. De finoi Nico ter Kuile en Zonen, in het 

bote! de Graaff.- het verbouwen van bet ketelhuis en het vergrooten 
barer fabriek aan den Bothof aldaar. 

Middelburg, 11 uur. Gedep. staten van Zeeland iu de Abdij: 
het uitvoeren van buitengewone herstellingen aan den steiger te 
Sfnveuisse, bilj. inzender, uiterlijk 1 Mei tot 11 uur. 

ZATERDAG 2 MEI. 
l!" Wijk (Dr.) 2 uur. ü e architect J . Carmiggelt te Hoogeveen, 

ten huize van J . Eemten .- het bouwen van een stoomzuivellabriek. 

MAANDAG 4 MEI. 
, Delft. 2 uur. De commissie voor de gemeente-gasfabriek, aan 
net kantoor der fabriek: het bouwen van een kaaimuur, het 
'erriohten van graaf- en baggerwerkeu en bet maken van een 
, , , r ' "nelput voor teer en aminoniakwater, aanw. 30 April nam. 1 uur. 

's-uravenhnge. 11.30 uur. Bet ministerie van waterstaat, har del 
en nijverheid: het vervangen van grindverbarding door klinkerbe-
straling op den Rijksweg der 2e klasse no. 4, van Goidscbalxoord 
naar 's Gravendeel, in de gemeente 's Gravendeel, begr. f 3000. 

Hij-wijk (Z.H.) 11 uur. Het R. K. Parochiaal Kerkbestuur van 
den H. Bonifacius: bet bouwen van eene kerk met toren en pastorie. 

DINSDAG 5 MEI. 
's-Gravenhage. 2 uur. Het ministerie van justitie: het bouwen 

van 2 woningen voor beambten en het vernieuwen van eene ophaalbrug 
en een losse brug, beiden met landhocfden en vleugels alles met 
bet uitvoeren van daarmede verband houdende werken ten behoeve 
van het rijksopvoedingsgesticht Veldzicht te Avereest, in 2 perc. 
en in massa, begr. perc. 1 f 5100, perc. 2 f 3250. 

WOENSDAG ii MEI. 
Breda. 10 uur. Het heemrandschaps-bestuur van de Mark en 

Dintel in het Zuidhollandsch koffiehuis van den heer van Ho'e 
op de Groote Markt: het herstellen en vernieuwen met het eenjarig 
onderhoud der sluis en pakwerken, het maken van 350 M - . steen
glooiing en bet slaan van 5U0 gecreosotcerde kielpalen, in 1 perc. 
begroot op f 7000. 

llrk (N.H.) 12 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen vaneen 
openbare school met twaalf lokalen met toch, hoorcu, nauw. 5 Mei 
's morg. 10 uur en 's nam. 4 uur. 

DONDERDAG 7 MEI. 
Delft. 11 uur. Dijkgraaf en heemraden van Delfland iu het 

gemeeuland:huis, bestek no. 59: het onderhouden van sluizen, 
bruggen en gebouwen enz. gelegen in de gemeenten Dellt, Schiedam, 
V jaarlingen, Maassluis, Maasland, Schipluiden, 's Gravezande, 
Loosduinen en Monster, gelegen in de afdeeling Delft—Vijfsluizen, 
Maassluis en 's Gravenhage, iu 13 perc, aanw. 29 April ' 9 morg. 
10 uur, bilj. inzenden 6 Mei voor 4 uur. 

Wierdeu (Ov.) 12 uur. De architecten Van der Goot en 
Kruisweg te Hengelo, iu het logement van A. H. Nijboff aldaar, 
vanwege den heer U. J . Warnanrs; het amoveeren van eeu huis 
staande aau den straatweg naar Hijsen en het daar ter plaatse 
bouwen van een heerenhuis. 

VRIJDAG 8 MEI. 
Zwolle. 12 uur. Her, ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het bouweu van 
een basaltmuur en bet aanbrengen tan voorzieningen legen ont
gronding van het zuidelijk kanaalboord der Willemsvaart, iu de 
proviucie Overijssel, begr. f (1000. 

DINSDAG 12 MEI. 
Utrecht. 2 uur. De maatsch tot exploit, van staatsspoorwegen, 

in het Vloreelsc Park, b-stek 70S : het maken van de grond- en 
kunstwerken, het uitbreiden en wijzigen vau sporen en wissels, 
het maken, verplaatseu, wijzigen en opruimen van gebouweu en 
inrichtingen en het verrichten van diverse werken, ten behoeve 
van de uitbreiding van het station Boxtel, begr. f 70.000. 

VRIJDAG 15 MEI. 
's-Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 

handel en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het 
herstellen van den Rijksweg van het Sleeuwijksche veer naar 
Breda, onder de gem. Raainsdouk en Oosterbout, van storm- en 
winterschade, begr. f 3830. 

AFLOOP TAN AANBESTEDINGEN. 
Breda. Het bouwen van een garnizoens-nachtlegermagazijn. 

Laagste J. M. Moerbeek te Bergen op Zoom voor f 17.498. 
Deuekamp. Het vergrooten van een gesticht en het bouwen 

eener kapel. Laagste Adrianus Blocks Jr. te Zwolle voorf31.1SS, 
niet gegund. 

Drachten. Het vervloeren en gedeeltelijk vervangen der kei
bestrating door eene kliiikertbestiating vanaf het Ureterpervallaat 
langs de Langewijk over eene lengte vau 170 M. Laagste W. H . 
Baron te Drachten voor f 795, gegund. 

's-Gravenhage. Het afbreken üer panden 101 en 103 aan de 
Frederikstraat en het daar ter plaatse bouwen van 2 winkelhuizen 
met bovenwoningen en stal. Leagste J . Langerak aid. voor f 16.560. 

's-Gravenhage. Het maken vau eene fundeering en een kelder 
voor een te bouwen blok generato.ovcns, het maken van gangen, 
doorgangen enz. in het nieuwe stokerijgebouw der gemeente
gasfabriek. Laagsto G. Keij te Rotterdam voor f 11.350. 

's-Gravenhage. Het opruimen van kribwerk op de Nieuwe 
Merwede. Laagste W. P. de Vries te Rossum voor f 122 400. 

Grouvf (Fr.) Het afbreken eener heerenhuizinge en het bouwen 
van een stoomzuivelfabriek. Laagsle J . H. Bos te Twijzel voor 
f 25.951. 
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Haarlem. Het bouwen van vier woonhuizen san de Parklaan 
en Jansweg aldaar. Laagste O. J. Reinierse aldaar voor f 21.685. 

H e n g e l » . Het boawen van een fabrieksgebouw te Hengelo. 
Laagste Kleerebezera en Koster aldaar voor f 4150. 

'a-Hertogenbosch. Het maken van een rustieke houten brug 
over den Dommel. Laagste O. Schermers Jr. te Dusaeu voor i 10.925. 

's-Hertogenboscb. Het voortzetten der vervanging van een 
gedeelte der grindbaan door kcibestrating langs den linkeroever 
der Zuid-Willemsvaart, onder de gemeente Helmond, provincie 
Noord-Brabant. Laagste Jobs. de Laat te Woensel voor f 1475. 

's-Hertogenboscb. Het maken van remmingwerken aan de 
bovenhoofden der sluizen no. 8, 9, 10 en 11 van de Zuid-
Willemsvaart, prov. Noord-Brabant. Laagste A. W. Qroot te 
Hintham (Rosmalen) voor f 4235. 

'••Hertogenbosch. Het maken van nieuwe deuren iu het 
benedecboofd van sluis no. 3 der Zuid-Willemsvaart. Laagste J. 
Kluskens te Nederweert voor f 1966. 

's-Hertogenboscb- Het vernieuwen van paalregels, aansluitende 
aan bet benedenlioofd van sluis no. 3 der Zuid-Willemsvaart. 
Laagste S. Scboonboom te Voorburg voor f 3681. 

's-Hert ogen bosch. Het bouwen van eene woning voor het per
soneel bij de Zuid-Willemsvaart. Laagste P. Weijts te Berlicum 
voor f 3660. 

Leeuwarden. Het driejarig onderhoud van den Provincialen 
Liudedijk met de daarin liggende schutsluis ca . met dat van 
twee tolaefferswoningen en van eenige tonnen, in 3 perc. Laagste 
voor perc. 1, J . R. Ousting te üosterzee voor f 1649; voor perc. 
8, A. S. Schaafiiu* te Harlingen voor f 4676. 

Lelden. Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning. 
Laagste P. J. llarteveld ea C, P. Hoogeveen te Oegstgeeat voor 
f 11.353. 

Maastricht. Het maken van een vleugelmuur van basalt lang 
16 M., aan den los- en laadwal langs deu linkerkanaalboord der 
Zuid-Willemsvaart te Nederweert. Laagste J . M. van den Bergb 
te Wtert voor f 794. 

Menaldnm. Het maken van eene vaste brug te Menaldum. 
Laagste P. S. Reisma te Menaldum voor f 1159, geguod. 

Meppel. Het houwen van een kerkgebouw met kosterswoning 
enz. Laagste H. Brouwer en F. Bgleaa te Leeuwarden voor f 27.500. 
Gunning aangehouden. 

Middelburg. Het verhoogen van bet zeeëinde vau den \\'t»u 
liavendam te Breskens, behoorende tot de havenwerken in de prov 
Zeeland. Laagste C. de Wilde At. te Kattendijke voor f 1,1%] 

Naarden. 1. Het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz. 
te Naarden. Laagste «I. H . van Asperen aldaar voor f 384' ; 2. 
het éénjarig onderhoud der werkeu te Naarden, Uitermee, ea 
Hinderdam. Laagste der.ellde voor f 5470; 3. het éénjarig onderbond 
der werkeu en kazernegebouwen langs de Vecht, van Kijkuit tot 
Maarsseveen. Laagste W. van Schaik te Nieuwersluis voor f 5(47; 
4. eene verving van kazernegebouwen, werken en losse voorwerpen 
le Naarden, Uiternieer en Hinderdam. Laagste J . Hanon aldaar 
voor f 638; 5. eene verving van werken langs de Vechi van 
Kijkuit tot Maarsseveen. Laagste M. Kamerling te Nienwersluia 
voor f 590. 

Sexbiemm. Het herstellen door grootendeels vernieuwen vaa 
de Ferniabrug bij Mionertsga. Laagste A. C. Reisma te Minnertsga 
voor f 468, gegund. 

Strjjeu, Het maken van eene nieuwe wacbtbeul of sluis op den 
boezem bij het dorp Strijen. Laagste voor timmerwerk, A. van 
der Giessen te 's Gravendeel voor 1 1415, geguod ; vuor metselwerk, 
L . van Oudbeusdeu aldaar voor f 277, gegund. 

Utrecht. Het leveren en plaatseu van lantaarnpalen en het 
maken eener gasleiding ten behoeve van de verlichting der perruns 
en terreinen op het station Groningen. Laagste Reese en Co. te 
Arnhem voor f 6740. 

Utrecht. 1 Eene verving van kazernegebouwen te Utrecht en 
op de legerplaats bij Zeist. Laagste A. J. F>aza te Utrecht voor 
f 8235 ; 2. eene verving vau werken en gebouwen in de Nieuwe 
Holl. Waterlinie, van af de Klop tot en met Vreeswijk. Laagste 
J. J. Siero te Woerden toor f 1357; 3. bet éénjarig onderhoud 
van de werken in de stelling van Honswijk. Laagste D. Barneveld 
te Utrecht voor f 3035 ; 4. het éénjarig onderhoud van de werken 
te Wijk bij Duurstede en van daar tot Odijk. Luagste G. van 
Wijk te Cnlben voor f 2563. 

Utrecht. Het wijzigen van den onderbouw der draaibrug over 
de Leidsche trekvliet in den spoorweg Gouda—den Haag. Laagste 
Tb. Verhoeven te Utrecht voor f 53.900. 

Woerden. Het eenjarig onderhoud van de werken en kazerne
gebouwen enz. te Woerden en te Wierickerschans, onder beheer 
der genie te Utrecht. Laagste A. Koteies aldaar voor f 6360. 

Zevenbergen. Bet metselwerk voor eene nieuwe stokerij aan 
de gasfabriek. Laagste J . B. Naglé aldaar voor f 8330. 
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A D V E R T E N T I E S . 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
kV VMM I 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O. Gips O.zoon 

H.H. ARCHITECTEN. 
Iemand, P. (i., 5 j . practisch gewerkt, 

en eenigszins bekend met teekenen, zag 
zich gaarne als Volontair op een 
flink bureau werkzaam om zich ver
der iu de bouwkunde te bekwamen. 

Adres onder letter X aan het bureau 
van dit blad. 

D O R D R E C H T . (71) 

DOORNIKSCHE EN LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

UI. LUIJTEV 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 38 

en LEKKERKERK. 

Door het NATUURKUNDIG GENOOT
SCHAP te Leeuwarden worden te koop 
aangeboden eenige 

GEBRUIKTE TOESTELLEN: 
1°. Een dynnmo-electrische ma

chine, uit de fabriek van S I E M E N S 

KN H A L S K K te Berlijn. 
2°. Een electrische lamp, volgens 

het systeem van S I E M E N S E N H A L S K K . 

3°. Een gasmotor, systeem O T T O , van 
9 paardenkracht. 

4°. Een loods. 
Alles afzonderlijk of gezamenlijk te 

verkrijgen. 
Te b e z i c h t i g e n in het Gebouw 

der Spaarbank op het Z a a i l a n d te 
Leeuwarden, Vrijdag 1 Mei 1896, 's nam. 
2—4 uur. 

Schriftelijke aanbiedingen vóór 15 Mei, 
by den Heer Dr. J . C. SCHREUDER 
te Leeuwarden. 

J . VAN DER ENDT & ZoOiU 
Stoom-Boekdrukkerij 

T E MAASSLUIS 

is er geheel op ingericht om alle soorten 

van D R U K W E R K E N met den meesteu 

spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 

drukken van 

BESTEKKEN, 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 

Stoom J a l o u s i ë n 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 

LAGE PRIJZEN. (73 

s . B R U I G O M , Arnhem. 

EXSE LSIORP L ATE N, 
GEBR. VAN DER VlJGH, Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (93) 

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 bij particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

<jeiui,iWerendetu9sci.envioeren.ondervioeren Wereldtentoonstel l ing Amsterdam 1895 
voor houtcementdaken, brandvrije n / i ¥ T ¥ V K < V « D n A TT T 1? 

aeparatieön en plafonds. UUII I M . \ »l I I > \ I I,I, I.. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERINRICHTING. 

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 
( ro t - en z w a m v r i j ) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

VLOERRIHHEN, enz. enz. 

W . J . W E 1 S S E N O , 

NieuweudUk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
tn vjjf M E T E R L A T T E N , Stalen M E E T -
KETTINGEN, B A K E N S , J A L O N S , 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
TeekeiibehoeftenenUptischelnstrumenten 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

\van gegolfd ijzer 

LIFTEN, 

OVERKAPPINGEN ^ 
en LOODSEN 

P . D 0 L K & Z 0 0 N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINEN GEKLEURD-, 
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 R O E I en M E L K -

Gr TL, A . S . 

(90) 

KRANEN 

f^^V LIEREN, 

^ D.aagbaar Spoor 
T. G. TISSOT J R . 

AMSTERDAM, SINGEL 119 

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 E B O G E N 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 . 

(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

KON.NED G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHËKPSBOUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (») 

Zware en lichte Smeewerken, 
\ \ ' u r. u s . 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
•»''< " e r » t i f l c o . a . t v a n L l o y d ' s 

e « B u r e n n V e r i t a s . 

Bij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, ziet 

het licht: 

De Kunstnijverheid. 
Beknopte handleiding ter ontwikkeling 

van den kunstsmaak met betrekking tot 
het ambacht. Voor Nederland bewerkt 
door A. W. WEISSMAN. 

Met 97 figuren. 
Prijs f2.60. In half led. bd. ƒ 3.35. 

VOOR 

M O NIER-WERKEN 
té AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N . L A N D R É. 

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. 
It HAM) VI. U K KELDERS. 

KANTOOR: 
3e Wetertnt/dwarsstraat 36, 

WERKPLAATS: (95) 
•I AAUPAD bij deu Omval (WeesperzUde). 

Alle soorten 

ZAGEN 
van 

en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&SóHNl 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl,) 

«e vested iu 1822. (55) 
W*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke w(j U gratis en franco toezenden. 

UTRECHTSCHE 
Cementsteen Tegelfabriek 

van A. DE MORIE, Utrecht, 

CEMENT/TEGELS, PUTTEN» 
RINGEN, enz. 

B O T T E R D A M . 
Nieuwe Haven 118 

H M H T E R O A M » 
Bilderdijkkade 109 

^. BH4 4 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

D E R 

JOSSOrX-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 
( 8 8 ) HANDEL in 

BOUWMATERIALEN. 
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Carbolineum „KRIMPEN*' 
der l l i j . ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen ajd. Ussel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co , 
Keizersgracht 132. A m s t e r d a m . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 
op aanvraag. (6) 

is het guedkuupnt, eenvuudigst radicaal middel tegen U I T S L A A N D E , 

V O C H T I G E M U R E N . I I I K I t O O M ) nu I puilden medaille, Gezondheids-Ten-

toonst. Londen 1S84. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij 
gebruik van deze Y F . l t F . Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60, ƒ3.15 en f 6.25, 
bij J . V A N D E R M E U L E N , 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 . L A E R N O E S Pzn. te Vlissingen, 

P. K R I J G E R * . Z O O N te Middelbur en B. D E K A M Jz . , 20 Runschstraat, Amsterdam. 
(79) 

Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Oement-Fabriek 
Dyckerhoff & Sohne 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn 
Cassel 1870. 

Medaille van Verdienste 

Offenbach 1879. 

Gouden Staats-Medaille 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

D ü s s e l d o r f 1880. levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
vuur de groutstc vastheid eu deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. 
( 84) Magazijnhouders iu de voornaamste steden. 

Hoogste onderscheiding 
in den 

Internationalen Wedstrijd 
Arnhem 1879. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, b(j de Otrechtsckestraat, 

A M S T E R D A M . 

LIFTEN. - KRANEN. 

Transporteurs. - Elevateurs. 
T A K E L S . (86) 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS 

LEONARD SLIGGHER, Honnickendam. 

h 

AMERIKAANSCHE HOUTbUORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billJüke prjjs. (76) 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architecture et Amicitia. 

TECHNISCH G E D E E L T E 

A d v e r t e n t i e ! » ia dit blad kosten van 1—6 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote lettert naar 
plaat»ruimte. Driemaal plaatting wordt slechts tweemaal 
kerekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers l 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l e > u l v * r t * n t l » n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g-ratia geplaatst in DG A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metaelaart, 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 . 

T O Y N B E E W E R K T E D E L F T . 

Op Woensdag 15 Apri l j.1. hield de vereniging Toynbee-
werk te Delft hare jaarUjksche feestelijke bijeenkomst tot 
sluiting van het saizoen. 

De secretaris der vereeuiging, uitgenoodigd het feest met 
een toepasselijk woord te openen, maakte van deze ge
legenheid gebruik om het door hem opgestelde verslag 
over den afgeloopen winter voor te lezen en daaraan eenige 
opmerkingen betreffende den toestand der vereeniging toe 
te voegen. Hij vroeg den aanwezigen dames verschooning 
voor het. feit, dat hij daar ter plaatse met „zaken" durfde 
aankomen, doch zooveel leden bijéén ziende, scheen hem de 
kans te schoon, om deze gelegenheid door vele leden te 
worden gehoord en verstaan te laten voorbij gaan. 

In de algeraeene vergadering van 30 September 1895 
werden, uit de aldaar aanwezigen, 12 clubs gevormd, die, 
beginnende in de maaud October d. a. v., voor het meeren-
deel vi'ü geregeld om de 14 dagen bijeenkwamen in het 
daartoe gehuurde lokaal Oude Delft 2 (hoek Breedsteeg), 
met uitzondering van de clubs voor natuurkunde en schei
kunde, die in de natuurkunde-zaal der Polytechnische School 
eu van die voor muziek, die ten huize van een der leden 
vergaderden. 

De le elub, door deu voorzitter Dr. J . A . J A M K S , ge
leid, had tot onderwerp: Gezondsheidsleer. Zij werd ge
middeld bezocht door 10 van de 12 leden, doch er waren 
ook bijeenkomsten van minder, zelfs van 4 leden. De 
behandelde onderwerpen werden met vrucht gevolgd; zij 
bestonden uit: 

lo. Een algemeen overzicht over gezondheidsleer vanaf 
de oudste tijden tot op heden. 

-o. Voordracht iu groote trekken van geraamte, bloed
vat un en zenuwstelsel, ingewanden, enz. 

Ho. Zooveel mogelijk bevattelijke mededeelingen omtrent 
spijsvertering, voedingsmiddelen, enz. 

lo. Wondbehaudeling voorheen en thans. 
>o. Een en ander omtrent schijndood. 

Needs werd gelegenheid gegeven om vragen te doen en 
verdere inlichtingen te bekomen, ook over zaken het 
fogelfjktch leven, uit een gezondheidsoogpunt beschouwd, 
betreffende. 

''e 2e club, onder leiding van den secretaris J . A . V A N 
L K I< K L O E S , had de bespreking van metsel- en stukadoors-
Materialen ten doel. Zij bestond van den aanvang af uit een 
Senng aantal leden: acht, waarvan een al dadelijk ver-
'"•••••rd was, terwijl de anderen onregelmatig opkwamen, 
o t dat ten slotte de leider, na een paar malen te vergeefs 

gekomen te zijn, het werk staakte, zonder dat er later 
iemand op terugkwam. 

De 3e elub, onder leiding vau Ingenieur Du C 'LOÜX, 

zou oorspronkelijk wiskunde behandelen. Op eenparig ver
zoek werd dit onderwerp veranderd in werktuigbouwkunde. 
Het grootste deel van den tijd werd besteed met uitleg 
van verschillende ke t» l s t e l s e l s , berekening van da dikte 
daarvan enz. Het aantal deelnemers was 14, waarvan in 
den regel 10 aanwezig waren De belangstelling was groot; 
vele gedachtenwisselingett hadden plaats. 

Veel belangstelling had ook de 4e elub, „Letterkunde', 
onder Dr. G. M O K K E . Aanvankelijk begonnen met 4 leden, 
nam zy tot 15 toe. Voorgelezen en verklaard werden ver
schillende stukken, proza en poëzie, van de beste Neder-
landsche schrijvers uit ouden en nieuwen tyd. Dit verklaren 
gaf dikwijls, zoowel van den kant der clubleden als van die 
des leiders, aanleiding tot het maken van uitstapjes op ander 
gebied van wetenschap, zeer bevorderlijk voor algemeene 
ontwikkeling. 

De 5e elub, „Geschiedenis", werd door Dr. V A N E V E K -

D I N G E N geleid. Zn] kon eerst iu 't begin van November ge
regelde bijeenkomsten houden, daar het aantal deelnemers 
eerst toen voldoende was. Het aantal op de lijst bedroeg 
15, doch het grootste aantal aanwezigen bedroeg 12; som
migen, die zich aangegeven hadden, zijn geen enkele maal 
verschenen. 

Behandeld werd de vaderlandsche geschiedenis der eerste 
10 eeuwen in hoofdstukken, waarbij vergelijking met andere 
landen soms tot zeer ver strekkende uitstapjes op het gebied 
der oudere en nieuwere historie en politiek bracht. De ge
legenheid tot het doen van vragen, waarvan zeer druk 
gebruik gemaakt werd, leidde tot vaak zeer nuttige en 
aangename debatten, waardoor indirect veel verklaard werd, 
wat den toehoorders tot dusver onduidelijk was gebleven. 
De leeftijd der deelnemers wisselde af van ongeveer 19 
tot ongeveer 40 jaren. 

De 6e, Natuurknnde-vluh, ondervond zeer veel belang
stelling. Zy werd geleid door de;i polyt. student V A N Z A N T E N . 
Aanvankelijk met 20 leden begonnen, nam zy allengs tot 
40 toe. Echter was het aantal bezoekers nooit grooter dan 
20, daar er, naar de leider zeer karakteristiek opmerkte, 
gelijk by' een lintworm, van achter evenveel afging als er 
van voren bijkwam. 

De 4e club, gewijd aan scheikunde werd geleid door 
den polyt. student K O N I N G . 

De drie eerste bijeenkomsten werden besteed aan een 
korte behandeling van eenige hoofdstukken uit de natuur
kunde, tot goed begrip der scheikunde noodzakelijk. 

Als doel der besprekingen had de leider zich voorgesteld 
de toepassingen der scheikunde in het dagelh'ksch leven. 

t 
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Daartoe was tot goed begrip eene voorafgaande behande
ling van hare eenvoudigste wetten noodzakelijk, doch daar
mede ging een goed deel van den beschikbaren tijd heen, 
zoodat er voor de practische toepassingen eigenlijk te wei
nig tijd overbleef. 

Zooveel mogelijk werd het gesprokene met proeven toegelicht. 
De polyt. student B U R O E R S D I J K behandelde in de 8e club 

Stemkunde. Aanvankelijk hadden zich daartoe 12 leden 
aangemeld, waarvan er 9 kwamen en geregeld bleven ko
men. De avonden droegen een gezellig karakter. Ook andere 
zaken werden nu en dan samen bepraat. Op heldere avon
den hebben de leden eenige malen den sterrenhemel door 
een kleinen kijker bezien, tot groot genoegen vau allen. 

In de De club, Kennis van werktuigen, door den polyt. 
student A K K E R M A N geleid, bedroeg het ledeutal in naam 
14; 4 daarvan verschenen nooit. Wat de overigen betreft, 
kon op een gemiddeld getal van 6 of 7 gerekend worden; 
deze verschenen trouw en juist dit beperkte bezoek gaf 
aanleiding tot een meer intiem verkeer en een ruimer ge
bruik van autograi iën en teekeningen. Over het algemeen 
werd veel gevraagd en van gedachten gewisseld, ook aan
gaande andere onderwerpen dan de onderhavige. De behan
delde stof bestond uit: le Ken kort overzicht der geschie
denis van het stoomwerktuig; 2e Beschrijving van ver
schillende typen van stoomketels; 3e Beschrijving van de 
voornaamste typen van stoomwerktuigen en de onderdeelen 
daarvan. 

Nadat den leden medegedeeld was, dat de bibliotheek 
der Polytechnische School voor een ieder toegankelijk is, 
werd daarvan druk geprofiteerd, in dien zin, dat door den 
leider, na opgaat van een bepaald vak, opgezochte werken, 
door de leden zelf werden afgehaald. 

De IOe club, Weerkunde, onder den l'olyt. student 
D W A R S , werd zeer geregeld bezocht door eeu zevental 
personen. Tusschen de behandeling van het eigenlijke onder
werp door werd ook over zaken* van algemeenen aard 
gesproken, wanneer er naar het een of ander gevraagd werd. 

In de He club, Muziek, onder leiding van den student 
V A N M U S S C H E N B B O E K , bestond de gang van zaken in vertellen 
en voorbeelden voorspelen, voor zoover dit mogelijk was; 
daarbij werden autogratiën gemaakt en rondgedeeld. Dikwijls 
hadden ter inleiding gesprekken over allerlei dingen plaats. 
De opkomst wisselde af' van 4 tot 14 leden. 

De 1 Mc club, onder den Polyt. student Du Voovs, begon 
met Staatshuishoudkunde voor 3 tot 6 leden. Na eenige 
avonden werd „op raad van deskundigen" het onderwerp 
opgegeven en Staatsinrichtingen aan de orde gesteld, blijk
baar tot teleurstelling der belanghebbenden, want de op
komst verminderde. Het gekozen nieuwe onderwerp werd 
echter nog niet ter hand genomen, maar eenige avonden 
aan andere onderwerpen van actneelen aard besteed, zooals 
Zuid-Afrika, eenige bijzonderheden uit de ijzerindustrie enz, 
De verstandhouding was aangenaam en nu en dan was er 
levendig debat. 

Iu het algemeen zijn er onmiskenbare teekenen van be
langstelling en bloei waar te nemen geweest. Maar daar
tegenover valt evenmin te miskennen een gebrek aan vastheid 
van grondslagen, aan degelijke organisatie. De toewijding 
der jongere leiders verdient een woord van lot; het is te 
hopen, dat na hun eventueel vertrek, hun voorbeeld door 
anderen zal worden gevolgd. Maar de zaak is noch tot de 
gegoede bnrgery, noch tot den werkmansstand genoegzaam 
doorgedrongen, om eenige zekerheid te hebben voor de toe
komst. Met het oog daarop werd in de laatste vergadering 
van bestuur en clubleiders bepaald, dat een daartoe aange
wezen commissie uit hun midden directe betrekkingen zal 
trachten aan te knoopen met de besturen der te Delft be
staande werkmansvereenigiugen. 

Deze commissie bestaat uit de heeren Du C L O O X , SCHALT, , a 
en V A N D E R K L O E S . Zn spraken af toegang te vragen i ,i 
een eerlang te houden gecombineerde vergadering vau 
Besturen van werkmans-vereenigingen. Wellicht zullen .ij 
daardoor beter komen tot aanraking met de groote menigte 
der werklieden en bekendmaking van het doel der vereenighi» 
Toynbeewerk, waarin het bestuur tot nog toe niet voldoende 
kon slagen, noch door oproeping tot vergaderingen, noch 
door bekendmakingen in dagbladen, noch door andere v :•-
spreiding van gedrukte mededeelingen Dat hier en daar 
er zin voor datgene bestaat wat de vereeniging beoogt 
blijkt uit een onlangs bij deu secretaris ingekomen schrijven 
meldende dat door eenige arbeiders te Delft een vereeni
ging is opgericht onder den naam van „ D e l f t s c h e Arbeiders 
Vereeniging", als hoofddoel hebbende, door voordrachten i Q 
lezingen meer ontwikkeling te erlangen. 

Zij wendden zich tot hem om zoodoende iemand te krijgen, 
die een wetenschappelijke voordracht over den maatschap] -
lijken toestand zou willen houden, niet te hoog, daar het 
allen arbeiders zouden zyu, die zouden komen luisteren. 

De 'secretaris achtte zich niet geroepen tot zoodanige 
versnippering van krachten mede te werken. Hy houdt zich 
echter verzekerd, dat de bedoelde arbeiders, als zy' zich 
by de vereeniging Toynbeewerk willen aansluiten, daar 
juist zullen vinden wat zy zoeken. 

Mocht de voorgenomen poging tot geen beter resultaat 
leiden dan de vorige, dan zal het naar sprekers meening 
het beste zyn van den kant van het bestuur geen nieuwe 
te doen, maar de taak, die het op zich genomen heett 
over te gev j n aan een bestuur van werklieden, uit de 
leden gekozen. Alsdan kan blijken ot' deze even goed in 
staat zullen zijn de vereeniging op hechte en duurzame grond
slagen te vestigen als om haar tijdelijk op te vrolyken 
door feestavonden. Men vergete niet dat de moeielykheden 
voor het bestuur van twee kanten komen: er moeten zoowel 
leiders als ledeu zyn. In het afgeloopen saizoen waren de 
eersten grootendeels studenten, d. i. ty'delijke inwoners vau 
Delft. Zal de ervaring dezen winter opgedaan anderen den 
moed geven hun voetspoor te volgen? Wy' willen het hopen. 

Deze feestavond was echter niet ingesteld om de toehoor
ders lang met ernstige bespiegelingen bezig te houden; daarom 
ruimde spreker de plaats voor anderen, van wie niet ten 
onrechte iets vrolykers mocht verwacht worden. 

Werkelijk verliep de avond onder groote gezelligheid 
tot aller genoegen. Ook werden tusschen de vrolijke voor
drachten en liederen iu eenige ernstige woorden vernomen, 
getuigende van groote belangstelling in de goede zaak. 

Moge het door samenwerking gelukken de vereeniging 
op hechte grondslagen te vestigen ! v. D. K. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Doorslaande muren. 
Zwolle, 21 April 1896. 

Mijnheer de Redacteur! 

Gaarne ontving ik Ijw gewaardeerd inzicht omtrent hel 

navolgende: 

Van een in 1890 gemetseld gebouw wordt door den 

zuidwestelijken muur (eindgevel met overstekend dak) veel 

vocht aan de binnenzijde afgezet. Die muur bestaat uit 

een éénsteens buitenmuur, eene spouw van 0.06 M. en eei 

halfsteens binnenmuur (hardgrauwen waalsteen), deze murei 

zyn door doorgemetselde patytsche steenen aan elkaar ver

ankerd (op elke 1 M - 4 steenen). 

l>e gebezigde specie bestond uit 5 schelpkalk, 3 zand 

e n ] tras. Van vlokkig uitslaan der muren is thans niets 

m . te bespeuren. Het gebouw staat geheel vry en op 

zin' grond en 60 M. boven het grondwater. 

De spouw begint op het trasraam, is om de raamko

zijnen, by' de hoeken van het gebouw en van boven vol 

gemetseld en heeft geen ventilatie. Siccatiefkit, een paar 

jaar geleden op den binnenmuur aangebracht, waarover 

eene cementbepleistering (half om hall) isoleerde evenmin 

bet vocht. Het gebouw wordt nimmer kunstmatig verwarmd. 

1°. Kunnen de ankers (patijtsche steenen) uitsluitend de 

oorzaak hiervan zijn ? 

2°. Of komt het, omdat de spouw geen ventilatie heeft? 

3". Of komt het door beide? 

4". Hoe is de luchtlaag in de spouw het best te ventileeren? 

b.v. door een stel luchtgaten onder en een stel boven in 
de spouw te maken ? 

5°. Moeten deze stellen openingen beide buiten? 
6". Of beide binnen? 
7". Of een stel buiten en het andere binnen zijn en zoo 

ja, welke? 
Hoogachtend, 

B. 

De oorzaak van het kwaad ligt m. i . alweer, zoo niet 

uitsluitend, dan toch hoofdzakelijk aan veel te groote kalk-

rijkheid van den gebezigden mortel: Er zijn op zijn minst 

3 van de 5 deelen kalk te veel in. 
1 deel tras op 5 kalk is als een druppel in een emmer 

water. De specie zou den Ryks A. V. eer aan doen. 

Mocht ge nog twijfelen, denk dan eens even na: Droge 

bodem en een goed trasraam, dus geen aanvoer van vocht 

uit den grond. Een buitenmuur van hardgrauw, een steen 

dik; hoeveel honderden huizen hebben zulke muren zonder 

beschermenden spouwmuur aan den binnenkant! 

Hardgrauw is geen materiaal, dat op zich zelf erg vocht-

aantrekkend of vochtopslurpend is. Maar gesteld dat die 

muur altyd nat van regen was,' dan zouden immers vier ver

bindingen met patytsche steenen, d. i. een gezamenlijke door

snede van 4 X 11 X 5.5 = 242 cM." per 1000 c.M* of 
nog geen 2 1 / » percent toch niet voldoende zyn om, met 

het vocht van den buitenmuur, den binnenmuur voortdurend 

nat te houden ? 

Neen, de kwaal komt niet van buiten, maar schuilt in 

het werk zelf en ik geloof ook niet dat er iets tegen te 

dom ig. 

f. C. specie half om half als pleisterspecie is op zich 

zelt ook al heel mal; daar zullen dunkt mij krimpscheuren 

in Tooten getale in te zien zyn. 

Maar altyd nog baas boven haas; ik vernam dezer dagen 

dat men in den tunnel van het spoorwegstation alhier, 

*aar telkens en telkens de tegeltjes der bekleeding stuk 
e " afspringen (door aan de lezers van dit blad bekende 

oorzaken), ze nu erop plakt met specie uit 1 P. C , 1 

"as, 1 kalk! Men redeneert daar zeker ook „ h o e duur

der hoe deugdelijker." 

v. D. K . 

Heipalen. 
Amsterdam, 24 April 1896. 

Den heer J . A . v. i>. K L O E S . 

U zoudt my zeer verplichten door ray een vraag te 

beantwoorden omtrent het gebruik van Russische heipalen. 

Deze heipalen, welke hier in den laatsten tyd in groote 

hoeveelheden verbruikt worden, zyu grenen stammen, welke 

met de bast worden aangevoerd. De bast zit evenwel zoo 

los, dat hy door de spaak onder het heien direct loslaat; 

de kleur van het spint is dan hoog geel. 

Gebreken heb ik er niet in aangetroffen, terwyl zij zoo 

recht als een kaars zyn. 

Opmerking verdient evenwel, dat zij niet aan een behoor

lijke afmeting kunnen voldoen. Palen van 0.85 a 0.90 M. 

in omtrek op l M. van den kop, waren, (volgens den aannemer) 

uiet verkrygbaar. Binnenlandsche heimasten zyn toen gebezigd. 

By een palenleverancier kreeg ik omtrent de zwaarte-

afmeting het volgende antwoord: n.1. dat het de topeinden 

waren van groote Russische dennen. Het benedengedeelte 

werd tot zaaghout gebezigd. 

Myn vraag komt hierop neer: 

Verdienen zulke topeinden (lang 12 M.) evenveel aanbe

veling als een goede heimast van dezelfde afmeting, blyft 

spint 't zelfde ? etc. die by 't worteleind is afgezaagd ? 

Met de beantwoording hiervan zal U ten zeerste verplichten 

UEd. dw. dr., 
Z. 

Vergun my in de eerste plaats op te merken, dat Uw 

eisch betreffende de dikte der palen te hoog is. Ik heb 

voor palen van 12 tot 14 M. lengte nooit meer omtrek vau den 

kop geeischt dan 0.80 M . en daar nooit eenig nadeel van 

ondervonden. (Vergelyk myne A. V . blz. 4.) 

De vraag ryst dus van zelf welke dikte hadden de be

doelde palen? Dit hebt ge verzuimd op te geven. 

Het komt ray zoo volkomen rationeel voor, zoo echt 

economisch juist, dat men de topeinden van zware boomen, 

waarvan de ondereinden naar den zaagmolen gaan, tot hei

palen benuttigt, dat, als my eene party „kaarsrech te" palen 

ter keuring werd aangeboden eu er ontbraken eens een 

paar cM, aan de door my geeischte 80, ik er my desnoods 

voor zou laten vinden om naar evenredigheid een grooter 

getal palen in te keien, maar ik zou ze niet weigeren. 

Als ge in aanmerking neemt, dat er bij inlandsche grenen 

fundeeringpalen nooit naar de dikte van het spint gevraagd 

wordt, dan is daarmede naar het mij voorkomt, uwe vraag 

of topeinden even goed voor heipalen te achten zyn als 

geheele stammen van gelyke dikte, vry wel beantwoord. 

Immers het verschil tusschen wortel- en topeind van den

zelfden boom bestaat enkel in een geringere dikte van het 

kernhout in den top; de dikte van het spint zal over de 

geheele hoogte van den stam ongeveer gelyk zyn. Gesteld 

b.v. dat het spint 6 cM. dik is, dan zal van de hoogte af 

waar de dikte tot 12 cM. is afgenomen, de top geheel uit 

spint bestaan. Maar dit is ook by een geheelen boom van 

geringer afmetingen het geval en daarom komen my top

einden van zware boomen voor heipalen even dienstig voor 

als geheele boomen van geringer dikte. 
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De Nederlandsche bouwmeester heeft eene eigenaardige 

geneigdheid, die telkens meer in het oog, springt naar gelang 

men erop gaat letten, om zyne eischen op te drijven by het 

keuren van materialen. Liever dan te beproeven logisch te 

denken, zegt hy in een voor hem twijfelachtig geval „nu 

dan eischen wy maar wat meer". En zoodoende komt hij 

tot de conclusiën als de volgende „kalk kost meer dan zand, 

daarom is een kalkrjjke mortel beter dan een kalkarme", 

laat aannemers en leveranciers bloeden en bouwt dure en 

vochtige huizen. 

Zyt gy het met mijne bovenstaande redeneering niet eens, 

dan zal het mij aangenaam zyn, dat ge tracht haar te niet 

te doen. v. D. K . 

Carbolineum. 
Mijnheer de Redacteur! 

Vergun mij, ofschoon zeker reeds wel wat laat, (tenge

volge van overmatigen arbeid), u voor het laatst nog eenige 

plaatsruimte in uw geacht blad te verzoeken, ten einde op 

het in de Ingenieur van 4 dezer voorkomend stuk van Dr. 

H O F F M A N N , Scheikundig Directeur der Maatschappij tot be

reiding van koolteerproducten te Krimpen a/d. I.Isel, nog

maals het een en ander in zake „Carbol ineum" in het midden te 

brengen, gedachtig aan de zinspreuk: „die zwygt, consenteert". 

Ook my is Dr. H O F F M A N N persoonlijk onbekend; doch 

my bekruipt deswege geen onbehaaglijk gevoel, wijl ik niet 

tegen zijn persoon, maar wel tegen zijne beweringen — en 

zulks voor de laatste maal — in het strydperk wensch te 

treden. Ter zake dan: 

lo. De eerste en oorspronkelijke uitvinder van het „Car

bolineum", hy die ook dezen naam heeft uitgedacht n.1. de 

heer A V K N A R I U S nit Gau-AIgesheim, stelde my by' schrijven 

van 14 Sept. 1886 de navolgende eischen voor de kool-

teerol iën tot het fabriceeren van het door hem uitgevonden 

product, welke oliën ik hem destijds leverde van uit eene 

groote Belgische koolteer distilleerderij, die van de heeren 

F E I . I X D K H A V N I N & Co. te Marcinelle. 

Die olie n.1. moest hebben een spec, gewicht van 1.12 

en daarboven. Het kookpunt, d. w. z. het punt waarbij de 

olie begint te koken, moest by' minstens 2 8 5 ° liggen, doch 

moest bij verhitting tot 3 5 0 ° zoo mogelyk geen distillaat 

overgaan. Ook moest de olie zooveel mogelyk vry' zyn van 

naphtaline en zwavelwaterstof; dit laatste om den onaan-

genamen reuk te voorkomen! 

2o. Het eigenlijke carbolzuur, dat in steenkool teero l iën 

voorkomt, kookt by 182", wat Dr. H O F F M A N N zeer zeker 

niet zal willen ontkennen. De cresylzuren (cresolen) daaren

tegen koken eerst by 1 9 8 ° — 2 0 3 ° en deze zuren komen 

derhalve in het geheel niet meer voor in het werkelijke 

carbolineum; zij moeten bovendien daarin niet meer voor

komen, wy'1 ze veel te laag koken. Voor het overige lost 

carbolzuur in verhouding van 1 : 11 in water op, terwyl 

de cresolen dit doen in verhouding van 1 : 29. In de prac-

t|jk worden hoofdzakelijk oplossingen van carbolzuur in water 

van b.v. 5 ° / 0 of minder gebruikt, wat trouwens aan elk 

Nederlandsch apotheker bekend zal zyn en het beste bevvy's 

is van de oplosbaarheid. 

Van „Carbolzuur" spreekt Dr. H O F F M A N N nu wyselyk 

niet meer, wel echter „en in hoofdzaak" van cresolm. 

Carbolzuur (gekristalliseerd, 3 9 / 4 0 ° smeltpunt) kost thans 

ca. ƒ 84.— per 100 K G . en het zou nu juist niet voor-

deelig zyn deze in het carbolineum te laten, door Dr. H O F F M A N N 

aangeboden tot f 10.— per 100 K G . , met inbegrip vat: 

het fust! 

3o. De daar8telling van Lysol" en „Creol ine" bewijst fei

telijk nog meer de juistheid mijner beweringen, en niet dat dr 

carbolzuren door water niet op te lossen zyn. Deze producten 

met hunne fraai klinkende namen hebben inderdaad niets anders 

ten doel dan door middel van harsverzeeping zooveel moge

lyk neutrale teerol iën benevens carbolzuren in oplossing te 

brengen (er zyn zelfs soorten creoline, die bjjna geheel vrij 

(2 ° / 0 ) van carbolzuur zyn), en te bewerken dat deze, met 

water vermengd, eene melkachtige emulsie vormen, en dat 

wil men daardoor bereiken, wy'1 waargenomen is, dat juist 

deze neutrale ol iën ten minste even zoo sterk, ja zelfs nog 

sterker ontsmettend werken dan de carbolzuren. 

4o. Dat de basische bestanddeelen, welke in de langkokende, 

doch vooral in de carbolzuurryke teerol iën voorkomen, zeel

ucht in water oplosbaar zyn, is aan elk vakman bekend 

en daarom zweeg ik hierover maar, wyl ze niet in het 

carbolineum voorhanden zyn. Dat echter „Acridii;' ' en 

„Crypt idin" licht oplosbaar in water zyn, zal niemand willen 

beweren. 

Dat „Acr id in" uit het carbolineum verwijderd moet worden 

en dat dit inderdaad geschiedt, is eene onwaarheid, wijl 

het product, goedkoop als het is, de daaruit ontstaande 

kosten (behandeling met zwavelzuur) niet zou kunnen ver

dragen . 

Juist het feit dat „Acr id in" op de „Epidermis" (niet 

„Epidermus") van den mensch werkt, bewy'st dat het nog 

veel krachtiger op de lage organismen, die voor het hout 

schadelyk zyn, zal werken. 

Wat de eigenschappen van het „Cryptidin" betreft, zoo 

moge Dr. H O F F M A N N de leerboeken der chemie raadpiegen, 

waartoe echter heden ten dage geene Grieksche aanhalingen 

meer noodig zyn! 

Prof. G . L Ü N G E uit Zurich, vroeger zelf practisch teerl 

distillateur, heeft in zyn speciaal werk over steenkolenteer 

en de producten daarvan geschreven. 

Van een practisch standpunt uit beschouwd, is dit werk 

wel het beste van de thans bestaande. In dit boek, dat 

voor Dr. H O F F M A N N ongetwijfeld ook dikwyls een vraagbaak 

zal zyn, vindt men verschillende not i t iën , die het in myn 

vorig en ook in dit schrijven beweerde meer dan bevestigen. 

De Professor in de botanie H A B T I O uit Munchen zal 

zich wel nooit met practische hontbereiding tegen bederf 

onledig gehouden hebben ! 

In de vertaling van myn vorig stuk is een vertaalfout 

ingeslopen, en Dr. H O F F M A N N gelieve voor „de poriën ver

stoppen" te lezen: „de poriën aanvullen", waardoor zyne 

bemerking daaromtrent wegvalt. 

De discussie verder in vakbladen voort te zetten acht 

ik onnoodig, wyl my de tyd ten eenenmale daartoe ont

breekt eu niemand, die carboline.ini gebruiken wil of moet, 

daarmede gebaat wordt; ten slotte wensch ik alsnog te 

jeguim'-ren: da' K o e u werkend carbolineum slechts zeer 

. „. hoeveelheden carbolzuur (met inbegrip van cresol) 

^ f t g , n moet bevatten, zal het aan de eischen in zake 

vlaclitiL^heitl en kookpunt beantwoorden. 

Onder dankzegging voor de verleende plaatsruimte, verbluf 

4 hoe-achtend, A L B E R T K E H L S T A D T . 
Ingenieur-ühemist der Kooltetrdistilleerderij 

„ Perseverantia". 
Harlingen, 25 Apri l 1896 . 

B. te Z w o l l e . Dank voor Uwe opmerking waar aan wy 
jaet den volgenden jaargang gaarne gevolg zullen geven. 

D E U I T G E V E R S . 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

B. te Z w o l l e . Een lampenmaker noemt den brander van 
lamp met een lampekous van 7 cM. breelte „een 

brander van 14 liniën"; men heeft ook 18, 16, 12 liniën enz. 
Wat verstaat men hieronder? Is linie hier een lengtemaat? 

Vermoedelijk wordt met „ l in ie" hier niets anders bedoeld 
dan het aantal roode strepen, die op zekere afstanden in 
de laiigsrichting der lainpekousen zyn ingeweven. 

E E N H U I S V R O U W . 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

SI \ I \ li v(. 4 MEI. 
Amsterdam. 12 nut. Het gemeentebestuur: liet oouwen van 

ten centraalbuieau voor dea burgerlijken stand cn de bevolkiug 
m het teirein van het te sloopen perceel uo. 451 (voormalige 
rectorswouiug) en een gedeelte van perceed no. 453 (politiebureau) 
aan den Nugel. 

Breda, 12 uur. Het gemeentebestuur: I. het bouwen van een 
woonhuis aan deu Tramsingel voor den directeur der gemeeute-
reiniïiiig ; 2. het maken eu stellen van 3 openbare waterplaatsen ; 
3. het leveren en plaatsen van 2 cemeulsteeuen beerputten met 
leidingen voor de privaten van oe eerste openbare school aan de 
Houtmarkt ; 4. het leveren • an kiezelzand voor voetpaden. 

's-tiravenhiige. 11.30 uur. Het. miiiis'eiie u n waterst.at, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het vervangen 
van eeu gedeelte klinkerbestratiug door keibestrating op dtu 
rijksweg der le klasse no. 4, van 's Gravenhage tot de Hoornbrug, 
behooreude tot do rijkswegen iu de prov. Z.-Holland, begr. f2000. 

Joure (Fr.) Het gemeentebestuur van Haskerlaud : liet amoveeren 
vau de lolbuisbrug te Joure en het daar ter plaatse maken van 
een gemetselden onderbouw met bijkomende weiken. 

Ruuwerd (Fr) 10 uur. De H'iogWelgeO. heer Jhr. A. J . vau 
Simni;» te Oudkerk q q : het afbreken van de oude eu het bouwen 
eener nieuwe stelpbuizitge op heil'uudeering op de zathe in hel 
Landgoed aan de oude Moezel ouder Grouw. 

DINSDAG 5 MEI, 
Amersfoort. 10 uur. De genie, in het hotel Schwemmer: 1. 

hel éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen, euz. aldaar, ouder 
beker der geuie aldaar, begr. f 9165; 2. het éénjarig onderhoud 
"au de werken iu de Grcbbe-Liuie. en de Liuie iu de Neder-
Betuwe, onder beheer der genie aldaar, begr. f 1450 ; 3. eeue 
«erving van kazeruegebouwen aldaar, ouder Lebeer der genie aid., 
»egr f 80O. 

's-uiraveuhuge. 2 uur. Het ministerie van justitie: het bouwen 
'»u >; hewaarderswoniugen bij de strafgevangeui9 te Utrecht en 
daarmede in verband staande werken, begr. f 15.400. 

I' ermoiid, 1 uur. De gei.ie, in het, koffiehuis vau Th. Hermeus : 
het uitbreiden van de stalling c. a. aldaar (2e gedeelte), onder 
het bebeer der genie te Nijmegen, begr. I 44.0C0. 

'••"plicn, 10 uur. De genie ten hare bureele, Geweldigershoek 
4 ; "- 83 : het éénjnrig onderhoud van de kazeruegebouweii enz. 
op de legerplaats bij Milligen, onder beheer der genie aid. begr. f 7660. 

WOENSDAG 0 M E I . 
Apeldoorn. 3 uur. De architect Andr. van Driesum Szn., sameus 

net bestuur van het Volkshuis, in het hotel de Moriaan: bet 
bou.vfi, van eeu volkshuis aan den Stationsweg aldaar, aanw. 4 
" e i nam. 2 uur. 

, !"lnes (Z.H.) 11 uur. De firma P. B^cle Pz. te Slikkerveer 
«n Gebr. Pot aldaar: b't maken van een dwarshelling, een gebouw 
'ooi werkplaats en kantoor, beschoeiingen en verdere werken op 
* c n terrein, gelegen te Bolnes bij Rotterdam. 

Maast richt. 2 uur. De genie, op het bureel van deu hoofdop
zichter vaa 'unification, op deu Maagdendries : het eenjarig onderhoud 
van de ktzerneuebo wen enz. le Maastricht, onder het beheer der 
genie le Nijmegen, begr. f 4080. 

Roermond. 9.30 uur. De genie: het cenj.rig onderhoud der 
kazeruegebouwen enz. aldaar, onder het bebeer der genie te 
Nijmegen, begr. f 4550. 

O uil Vroenboveil (Limb.) Het kerkbestuur: de aanleg der 
fuiideering eener nieuwe kerk. 

Sluis (Zeel.) Het bestuur van het waterschap der Sluis a/d 
Wielingen, bij den voorzitter: het maken en leveren van twee 
vloei- en twee puntdeuieu van groer.harthoiii. 

/.utplieii. 2 JUI . Voor den heer W. Bilderbeek te Wichmond, 
bij J. W. Beijers, „Klok", Spittaalstraat: het bouwen van vier 
woningen met sohuur aan den Emm. weg (geen verfwerk). 

DONDERDAG 7 MEI. 
's-Gravenhage, 1 1 uur. liet ministerie van marne : het maken 

eu stellen van een ijzeren licbtopstand bij Zijpe, gein. Bruiuis.se, 
en van een ijzeren licbtopstand op Rozenburg, tegenover Maassluis ; 
dit wcr- moet iu eene Nederlandsche fabriek vervaardigd worden, 
en inschrijvingen door builenl. aannemers worden niet aangenomen. 

llellevoelsluis. 10 uur. De genie: het eenjarig onderhoud vni 
de werken eu gebouwen te Hel'evoetsluis, begr. f 5800 ; eene 
builen- en binnenverving le Heilevoetsluis, begr. f 1200 ; het eenjarig 
onderhoud van de werken en gehouwen te Brielle, begr. f £220, 
alles onder beheer der genie le Hellevoetsluis. 

Hengelo (Ov.) 12 uur. In bet kerkgebouw der Geref. gemeente : 
hel bouwen eeuer consistorie met bijk. werken, bij bovenrr. kerk. 

Nymegeu. 10 uur. De genie ten haren bureele: 1. het eenjarig 
onderkooi van de werken en kazernegehouwen euz. aldaar, te Lent 
en Panuciden, begr. f 5025; 2. het eenjarig onderhond vau de 
Waalkazerne ca. en van een gedeelte der kazerne bij het Valkhof 
aldaai, begr. f 5080. 

VRIJDAG 8 MEI. 
's-Graveuhage. 10.30 uur. De architect W. B. van Liefland, 

in een der lokalen van he:, hotel ('entral: het bouwen van een 
beereuhuis, een wiukelauis met afzonderlijke bovcuwoniiie, stal 
eu koetshuis, le stichten op een terrein aan den Bezuideiihoiitschen 
weg, waar thans gelegen zijn de perceeler, nos. 07—71. 

's-Graveuhage. 1 uur. Het ministerie vau wa'ersta-it, handel 
en nijverheid : hel bijkannen van draden en het wijzigen van de 
intercommunale telephoonlijcen tusschen Botterdam en Nieuwerkerk, 
begr I 1500. 

's-Gruveuhuge. 1 uur. Het ministerie van waterst .at, handel 
en nijverheid: de aanleg van eene telephoonlijn met twee draJen 
langs deu staatsspoorweg tusschen Groningen en de Dtii'sche grenï 
bij Nieuweschans, en het uitvoeren van eenige daarmede in verhand 
staand" werkzaamheden, begr. f 3640. 

'•-t.nivenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en uijverheid : het herstellen eu verbeteren van de rijkstelegraaflijn 
langs den staatsspoorw. tusschen Rosen daal en Vlissinger, begr. f1015. 

Harderwijk. 10 uur. De genie, in het hotel du Crois (P. G 
Baars): ! . het eenjarig onderhoud van kazeruegebouwen enz. te 
Harderwijk, begr. f 2000; 2. het doen var, voorzieningen vau 
onderscheiden aard aan en bij de militaire gebouwen te Harderwijk, 
begr. f 2100. 

Middelburg, 11 uur. Het ministeri • vau waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur : het miken 
vau drie vakken keibestrating op den oostelijken dijk van het 
kanaal van Terneuzen onder de gemeente Westdorpe, begr. I'60i)0. 

Nes (Fr.) 6 uur. Het gemeentebestuur van Ameland : het herstellen 
van deu dorpstoren te Hilluin, begr. f 2230. 

ZATERDAG 11 MEI. 
Hilllgersberg (Z.H.) 10 uur. De architect, P. G. Busken*, 

nameLS den IVeiEJ. Heer A. J. Stal aldaar : hei bouweu van een 
buit en koffiehuis met annexen en verdere werkziamheden op de 
plaats Loinmerryk, gelegen aan den Bergweg nabij Rotterdam, 
gemeente liilliirersberg. 

Rucphen (NBr.) 3 uur. Het. gemeentebestuur: het herstellen 
der me selwerkeu van den tremeentetoren, aanw. 2 Mei, nam. 3 
uur, door den architect M. Vergouwen. 

I ty swük (Z.H.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen tan 
ecu woonhuis. 

MAANDAG 11 MEI. 
Arnhem. 11.30 uur. Het gemeentebestuur, bestek no. 13: het 

veroouweu van het gemeentehuis en de woning voor den concierge, 
het bouwen van een raadzaal en het verrichten vau verschillende 
werken, begr. f 29.000. 

DINSDAG IS MEI. 
/utph, n. 10 uur. De genie, ten bureele Geweldigershoek A 

no. 83 : het eenjarig onderhoud van de werken, kazernegehouwen 
enz. aldaar. 
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WOENSDAG 18 H E I . 
Losser {Ou.) 2 uur. Hèt gemeentebestuur, iu bet hotel Smit : 

1. het bouwen «au 3 schoollokalen enz. aao het bestaanae school
gebouw te Dorp Losser ; 2. het maken van achoolmeubelen voor 
genoemde schoollokalen. 

Schiedam. 2 uur. Het gemeentebestuur: hel maken van een 
strekdam, twee dwarsdainmen en aanlegsteigers in de Maas nabij 
bet Weaierhavenhoofd aldaar met bijkomende werken. 

Tilburg. 6 uur. De architect H. Bekkers, in het koffiehuis van 
de wed. J . Marinus: het bouwen van een beerenbuis met stal, 
remise en verdere werken op een terrein aan de Stationsstraat 
aldaar, voor rekening van den VVelEd. Heer C. Mommers. 

VRIJDAG 15 M E I . 
Halsteren (N.Br.) 1 unr. Het waterschapsbestuur van den 

Auverguepolder, !<•• Raadbuize alda.tr ; het maken eeuer bouten 
beschoeiing voor de los- en laadplaats utbij bet Tholensche Veer 
en eenige herstellingen aan de uitwateriugsluis van gen. polder. 

Hellevoetsluis. 11.30 uur. De schout-bij-nacht, directeur eu 
commandant der marine: 1. het herstellen van kaaimuren, gebouwen 
en inrichtingen ; 2. het uitvoeren van schilderwerken aan diverse 
gebouwen en inrichtingen. 

Middelburg, 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel eu 
nijverheid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur : het verrichten 
van eenige bestralingen op den Rijks grooten weg der le klasse 
co. 3, op Zuid-Bovelaud, begr. f 1600. 

ZATEKltAfel 16 M E I . 
de Steeg (Geld.) 1 uur. Het gemeentebestuur van Rheden, ten 

geinecuteuuize: het bouwen eener woning voor het hoofd der scbool 
te Spankeren, (hernesteding); 2. het maken, leveren en stellen 
ran scli^o, meubelen voor de school te Laag-Soeren. 

DONDERDAG 21 M E I . 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het verbeteren 
van den kop van het hoofd II vóór de Pettemer zeewering, be-
hooreude tot de Rijkszeewerken in Noordbolland, begr. t 5500. 

VRIJDAG 22 M E I . 
Middelburg. U uur. Het ministerie van waterstaat, handel ec 

uijverkei I, aan het gebouw van het prov. bestuur : het inriebten 
tot dooi'i'ii-irt van de tweede opening vac de brug in den 
Scboorscheweg over het kanaal door Zuid Beveland, begr. f 29.000. 

DINSDAG 26 M E I . 
Assen. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken en 
inhaugen van houten deuren voor de Dieversluis in de Dtentscbe 
Hooldvanrt en voor het herstellen en opbergen van de bestaande 
deuren, begr. f 4500. 

AFLOOP YAW AANBESTEDINGEN. 
Delft. Het ljarig onderhoud vau dc kazerne gebouwen enz. en 

van de werken aldaar. Laagste Mels Meijers aldaar voor f 7575, 
gegund. 

Deventer. Het bouwen van 4 woonhuizen op een terrein aan 
deu Paralelweg aldaar. Laagste G. Hulleman aldaar voor f 6788, 

Enschede. Het bouwen van eeu ziekenhuis met barakken. 
Laagfie O. J. Bos te Enschede voor f 12.660. 

ticudriugen. Het verbouwen van het gemeentehuis Laagste A. 
Gieskes te Azewiju voor I' 2348. 

tjoricbem. Perc. I . Het herstellen der sluizen. Laagste ft. Fr. 
Schippers te Heukeluin voor f 1235, gegunl; perc. 8. het leveren 
en inhaugen van een waaijerdeur. Laagste dezelfde voor f 2220. 

'g.Uraveuhngc. Het maken van een machinegebouw met schoor
steen en machinist woning, hofstede met wagenschuur en hooiberg, 
gebouw voor werkplaatsen, en een dubbele woning op het gesticht 
Hloeniendaal onder Loosduiuen. Laagste C. W. den Hoed te 
Stolwijkersluis voor f 19.1C0. 

' « • G r a i e u h u g e . Het verrichten van eenige werkzaaamheden aan 
het post- en lelegranfgebouw te Hellevuetsluis. Laagste A. A. E. 
Veenenbos te Brielle voor f 2170. 

'8-wraienbage. Het onderhoud van het post- en telegraafgebuuw 
te ïerneu / . in, van den dag der Kennisgeving vau de goedkeuring 
der aaubesteding tot eu met 31 Dec. 1898. Laagste G . J , Balken-
stein te Tctncuzen voer f 655. 

's-Uraveuhuge. 1. Het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen 
en werken aldaar. Laagste W. P. Teeuwisse, uiet ingevuld; 2. het 
eenjarig onderhoud der werken en gebouwen en van de schietbanen 
in gebruik bij de Normaal schietschool. Laagste J . B. Veenenbos 
voor f 1449; 3. eene verving van kazernegebouwen aldaar. Laagste 
W. K. Wits te Leeuwarden voor f 1795; 4. het eenjarig onderhoud 
der werken en gebouwen te Hoek van holland. Laagste C. Vre
denburg te Hoek van Holland voor f 2359. 

•--Gnivenliuge. Het vertimmeren en herstellen van het ri hts. 
gebouw te Winschoten. Laagste G. Ileikens aldaar voor f 10 <J0 

Groningen. Het verbouwen van het perceel I 263 aan <je 

Hooire der A. voor rekening van den Welrd. Heer P Meei i z , 
firma W. Keizer en Co. aldaar. Laagste A. en R. Jansen i | ,„J 
voor f 14.894 

Haarlem. Het eenjarig ooderboud van werken, gebouwen nz 
aldaar en ouderhoorigheden. Laagste A. Visser aldaar voor f b ,(j. 
2. Eene verving van werken en gebouwen onder bet beheer der 
genie te Haarlem. Laagste C. J . Scholten aldaar voor f 15'J 

Helder. Het eenjarig onderhoud van de werken en kazen, ge
bouwen enz. te den Helder en op Texel. Laagste J. Spruit Pz aldaar 
5 pet. boven tui iel'; 2. eene verving van gebouwen en werker te 
den Helder. Laagste H. Zegel aldaar voor f 1815. 

Hengelo. Het bouwen van vier woningen onder éen dak rooi 
rekening van den heer L. Reudink, zonder bijlevering vau pm, en 
steenen enz. Laagste Vos en Morsiuk te i elden voor f'.996, gegi.nd. 

's-Hertogenbosch. Het leggen van sporen en wissels en liet 
maken van kunstwerken voor de lijn 's Hertogenbosch—Heus -u. 
Laagste .1. van Noordenue te Utrecht voor f 38.900. 

's Uertogenboscll. Het uitvoeren vau onderhoudswerken en ver
anderingen aan de maréebauséekazerne en aan de muzieknis in het 
plantsoen. Maréebauséekazerne. Laagste J. van Rosmalen aldaar 
voor f 923.50; muzieknis. Laagste dezelfde voor f 1161. 

' » H e r t o g e u b o s c b . Het onderhoud van de schipbrug over de 
rivier de Maas, tusschen Hedel en Empel en bijbebooreude werktn, 
van 1 Mei 1S96 tot en met 30 Juni 1897. Laagste H. Gloudenums 
te Berlicum voor f 4992. 

Hoornaar. Het afbreken vau een oud gebouw ea bet daar ter 
plaatse bouwen van eeu woonhuis met annexe schuur in de Lage 
Giessen aldaar. Laagste I). de Ridder aldaar voor f 4497, gegund. 

Klundert. De onderhoudswerken nau gebouwen. Pero. 1. H. I. 
vau Daaleo te Zevenbergen voir f 2677 ; pero. 2. P. C. Vrins 
aldaar voor f 2445. 

Maastricht. Het maken van paalregelwerk enz. langs de boorden 
der Zuid Willemsvaart in de gemeente Weert. Laagste J . Kampers 
aldaar voor f 9693. 

Middelburg. Het bouwen van een concert- en gehoorzaal. Laagste 
J . M . van üitinars en Zn. aldaar voor f 15.249. 

Utrecht. Het verven vau gebouwen, kunstwerken erz. behooren.le 
bij bet Merwedekanaal in de Provincie Utrecht, in 2 perceelen 
en in massa. Massa. Laagste H. E. Hartman te Vianen voor f 4850. 

Utrecht. Het maken van een gebouw voor Je Levensverzeke-
ringsbauk Kosmos. Laagste J. H. de Vos aldaar voor f 23.480. 

Utrecht, Het maken, leveren en stellen van den ijzeren bovenbouw 
van de draaibrug over de Leidsche Tekvliet nabij het stations
emplacement te Voorburg. laagste Konink. Ned. Machinefabriek 
voorh. Begemaun te Helmond voor f 23.480. 

Utrecht, Hei bouwen vau een bouwiuanswoning aao deu 
Maartensdijkscben weg nabij Utrecht. Laagste C. Schieman te 
Jaarsveld voor I 4099. 

Utrecht. ). Het ééujarig onderhoud van de werken en kazerne
gebouwen aldaar op de Bildscne heide en op de Legerplaats bij 
Zeist. Laagste W. van Straten voor f 18.376; 2. het éénjarig 
onderhoud van de werken iu de Nieuwe Hollaudscbe Waierlini' 
vanaf de klop tol en met Vreeswijk. Laagste L . Simon te Jutfaa; 
voor f 18 600. 

Utrecht. Het bouwen van ten afdeeling voor onrustige lijders. 
Laagste E. P W. Dessicg le Gouda voor f 49.770. 

ttestfcnppellv. Het doen van herstellingswerken aan het kerk
gebouw en toren. Laagste J. Dekker aldaar voor f 2681. 

Zierikzee. Het uitvoeren van onderhoudswerken, vernieuwingei 
en herstellingen at»n de gebouwen en andere werken der gemeente 
Zierikzee, in 8 perceelen. Pete. 1, de openbare gebouwen, waarondi 
begrepen zijn de pootten, torens, riolen, stadsbrand-en vroonpadei 
enz., J . van Dijke en Zn. voor f 2437; pero. 2, de kaaimuren, 
tl. C. van deu hinde voor f 1038 ; perc. 3. de beschoeiingen en 
paalwerken, D. van Oorschot voor f 1384; perc. 4, de bruggen. 
W. Anker Wz. voor f 343.99; perc. 5, bet sas en bet sasbuisje, 
D. vau Oorschot voor f 160; perc- 6, het leveren van materialen 
en het uitvoeren van werken voor het onderhouden der havendijken, 
J . van Strien voor f 1629; perc. 7, dn schoolgebouwen voor bet 
middelbaar onderwijs, W. Ank-r Wz. voor f 704; perc. 8, de 
schoolgebouwen voor het lager- en meer uitgebreid lager onderwijs, 
P. Aleman voor f 699, gegund. 

/.iitphen. Het bouwen van een logement met veestalling. Laagste 
H . J. Mulderije en H . Wesselink te Vierakker voor f 6767. 

b e s c h r e v e n d o o r 

A., v a n <XGJT K l o e 
Leeraa r aan de P o l y t e c h n i s c h e S c h o o l te De l f t . 

PRIJS: Compleet ingenaaid ƒ•*ƒ•—• 
„ gebonden „ 21.50. 

S t o o m J a l o u s i ë n 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. 

I. \ <«I PRIJZEN. (73) 
8 . B R U I G O M , Arnhem. 

IM ( l O l t U i l I I N U \ . 
Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder veel waarde op een 

«r 'hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan breed-
; „ studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemers, 

LTrkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenamen en bevatte, 
mk.-n' vorm een ruim overiielit geeft van wat de praktijk hier en elders tot op heden 
i ft uitbewezen of een thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
neen nivfc . . . Tnamieur.) 
voorspellen. . 

H.H. ARCHITECTEN. 
Iemand, P. G. , 5 j . practisch gewerkt, 

en eenigszins bekend met teekenen, zag 
zich gaarne als Volontair op een 
flink bureau werkzaam om zich ver
der iu de bouwkunde te bekwamen. 

Adres onder letter X aan het bureau 

van dit blad. 

Alle soorten van 

Z A G E N 

(I)e Ingenieur.) 

D E G R O E V E N 
V A N 

en 

'WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SÓHNE 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd iu 18**. (55) 
• • F * Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke w ü U gratis en franco toezenden. 

4. VAN DER ENDT & ZoON'S 
Stoom-Boekdrukkerij 

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 

speed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 

d'ukken van 

BESTEKKEN, 
met daarby behoorende 

TEEKENINGEN. 

J. MEUR/ JS 
te A n d e r n a c h a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
IHU.IT- of ZWEMSTEEN; \ . \ -

VAttROTSTKKN, beste en goedkoop
ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

DOOHNIKSCHE EN LU1KSCHE KALK. 
TRAS. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Hiedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

H . M I J T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

e„ LEKKERKERK. 
R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A M S T E R D A M , 
Bilderd!jkkade\09 

B K .4 4p 

u LOODSEN 
van gegolfd ijzer, 

(90) 

KRANEN 

A V 

LIFTED, A <\y 

T. G. TISSOT J". 
AMSTERDAM. SINGEL m\ 

LIEREN, 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

JOSSOiX-CEMElXT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 
( 8 8 ) H A N D E L i u 

BOUWMATERIALEN^ 
P.DOLKiZOON. 

Spiegel- eu Vensterglas, 
ROTTERDAM. 

MOUSSELINEN GEKLEURD-, 
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 K O K I en M E L K -

G L A S . 
BdjP- G O U D A QUINT, te Arnhem, ziet 

het licht: 

De Kunstnijverheid. 
Beknopte handleiding ter ontwikkeling 

van den kunstsmaak met betrekking tot 
het ambacht. Voor Nederland bewerkt 
door A. W. WEI8SMAN. 

Met 97 figuren. 
Prijs f 2.60. In half led. bd. f 3.25. 

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 O K N G L A S en D A K P A N N K N . 

L e n z e n - en P a t r i j s p o o r t g l a z e n . 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

http://alda.tr
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der Mjj. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

onover tro f f en wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132, A m s t e r d a m . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 
op aanvraag. (6) 

Vierde Jaargang No. 19. Zaterdag 9 Mei 1896. 

AIUIIIIÏ.AVKA 
en L IJSTEN, 

volgens b e s t a a n d o f op te g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

tt. W. KOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 

aanvraag gratis. (80) 

Geluidwerende tnsachenvloeren, ondervloeren 
voor lioutceinentdaken, brandvrije 

separntieën en plafonds. 

EXSELSIORP LATEN, 
GEBR. VAN DER VlJGH. Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. i a) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht 
gelnidwereud. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eig u e 

stellers. Voorgeschreven by' particuliere- eu 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonstel l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

LEONARD SLIGGHER, lonnickendam. 

KOMNED G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SC HEEP S BOUW WE RF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoom booten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) VTHECHTSCHE LOOD WIT F A BR1EK 

Zware en lichte Smeewerken n " ™ " 
^ IV K E It 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r - t i H c a a t v a u T ^ l o y d ' J 

eu B a r e a u V e r i t a s . 

AMERIKAANSCHE HUU1 bOORMACHINES EN BOREN 
U i t m u n t e n d fabrikaat en b i l l i j k e pr|j8. (76) 

Utrecht. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, by de Utrechtschestraat, 

VEILIGHEIDS LIFTEN, 
voor 

PerNonen, («oederen, Spijzen, enz, 
Heer dan 2i5 L I F T E N allen, iu Neder 

laud geplaatst. 

J. H. «C Co. hebben steeds ervaren 
monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den kottst moge
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (86) 

LM 'S 

Firma Gt. G H E V E , 
is be ter dekkend, fijner, w i t t e r en beter 

k l e u r h o u d e n d dan eenig ander; 
is bekroond door den NederI. S c h i l d e r s b o n i 

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 , Gem e ent. 
A rchitectenen andere Autoritei ten in hunne 
bestekken v o o r g e s c h r e v e n ; 

wordt, tot w a a r b o r g van echthe id , z u i v e r h e i d 
en g o e d gewicht , nooit anders afgeleverd dat. 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd: 

wordt steeds op de s t r e n g s t e k e u r geleverd, des-
verlangd met certificaat van ooisprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in bet „N. V. d. Da (J 
dd. 31 Jan. 1887;in de „ H u i s - en D e c o r a t i e s c h i l d e r ' dd. 1 Mei 1887; inde 

I n g e n i e u r ' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „ S c h i l d e r " d i . 1 Mei 1889; in de 
O p m e r k e r " dd. 15 Jul i 1889 en 12 Juli 1 8 9 0 ; i n d e . .Ambachtsman d.i. 

Febr. 1890, en iu het „ B o u w k u n d i g W e e k b l a d " dd. 5 Dec. 1891. (93; 

IT 
oo«. i o a „ , en in net „ B o u w k u n d i g W e e k b l a d " dd. 5 Dec. 1891. (j 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentlën ia dit blad korten Tin 1—6 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemui plaatsing wordt slechts tweemaal 
brekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 
J, VAN DER ENOT A ZOON, 

MAASSLUIS. 

Allo a r t v t r t r u H P n in ARCHITECTURA opgenomen 
worden ui-mix geplaatst in DE AMBACHTSMAN, 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 . 

Z E E W A T E R E N M O R T E L S . 

Alvorens naar aanleiding van de iu ons No. van 18 
April j l . aangekondigde brochure van Dr. M I C H A Ë L I S 
over dit onderwerp in nadere beschouwingen te treden, is 
het noodig de aandacht te vestigen op eene questie, die in 
vergaderingen van cementfabrikanten telkens de gemoederen 
iu roering brengt: het verbeteren van Portland-cement door 
goedkoopere stoffen. 

Reeds vele jaren geleden toonde Dr. MI-?HAËLIS door 
talryke proeven op onwederlegbare wyze aan — en werd 
in de ryks proefstations te Berly'n en te Zurich dan ook 
ten volle bevestigd — dat tot stof gemalen lichamen, die 
oplosbaar kiezelzuur bevatten, zooals b.v. gemalen hoogoven-
slakken* als deze binnen zekere verhoudingen aan het 
Portland-cement worden toegevoegd, eene verhooging vun de 
vastheid teweegbrengen. 

In Engeland heeft men in den laatsten tyd ervaringen 
vau gelijken aard opgedaau by' vermenging van Portland-
cement met poeder van Kentisch Rag Stone. In ons No. van 
9 Maart 1895 maakte ik daar melding van in een opstel 
getiteld: „ E e n kijkje in de Engelsche Portland-cement In
dustrie''. De opgewondenheid, die daar onder de • belangheb
benden gaande werd, uitte zich voornamelijk bij monde van 
den heer B I V A K , lid van de aloude, ook hier te lande bij 
name welbekende firma K N I G H T B K V A N & S T U R G E ; de hef
tigheid, waarmede deze tegen het zoogenoemde bedrog te 
keer ging, stak schril af by' de bedaarde ernst, waarmede 
de heer H O L T (firma M A C K V O T H O L T & Co.) de uitkomsten 
van zyne proeven op gemengd cement ten beste gaf. In 
het jaar, dat na de openbaarmaking van het genoemde 
opstel verliep, kwamen mg' geen nadere ber ichte» uk de 
1'ngelsche vakliteratuur in handen, doch korten tyd geleden 
sprak ik een Engelsch P . C. fabrikant, lid eener zeer be
kende firma, en vernam van hem het een en ander omtrent 
uitkomsten van nieuwe proeven, als vervolg op die van 
Mr. HOLT door eenige fabrikanten gezamenlijk ondernomen, 
op in verschillende verhoudingen met poeder van Kentschen 
breuksteen vermengd P. C. Ik acht my niet gerechtigd hier 
openbaar te maken wat ik toen vernam, maar durf wel 
zeggen, dat de resultaten van zoodanigen aard waren, dat 
uien by het vernemen ervan zich onwillekeurig afvraagt, 
„waar moet dit mettertijd heen"? Het is vooralsnog niet 
doenlyk zich eenigermate rekenschap te geven van de strek
king der questie. Met struisvogel-politiek ia zy zeker niet 
van de baan te schuiven. E n toch is de houding, die in 
ingeland M r . B E V A N C B. en in Duitschiand de Vertin 
Deutschtr Portland cement Fabrikanten tegenover haar aan
nemen, door geen beter woord uit te drnkken. Immers wist 
genoemde vereeniging na de eerste bekendmakingen omtrent 

het onderzoek van Or. M I C H A Ë L I S in 1882 (') niets beters 
te doen dan zich tot den Pruisischeu Minister van Openbare 
Werken te wenden met de uitspraak: „ N o r m a l e Portland-
cementen hebben een zoogenaamd verbeterend toevoegsel 
niet noodig, veeleer veroorzaakt zulk een toevoegsel daarby 
een vermindering der vastheid, die byna evenredig aan de 
grootte van de toevoeging is" eu verder: .Het bestuur (der 
Vereeniging) moet helaas de overtuiging koesteren, dat 
dwangmiddelen, die de fabrieken, welke ook voor het vervolg 
onvervalschte waar wenschen af te leveren, iu de hand hebben, 
niet toereikend zyn om de beschreven misstanden te keer 
te gaan; en wel te minder doordien de winzucht, die hier 
de eenige dryfveer is, het zelfs niet versmaadt zich den 
dekmantel der zoogenaamde wetenschap om te hangen, een 
manoeuvre, waarvan de werking in wijden kring buiten 
twyfel staat". 

In het daarop volgende jaar maakte de vereeniging de 
bekende zes stellingen openbaar (*l iu hoofdzaak hierop 
neerkomende, dat goed P.O. door bijvoeging van vreemde 
stoffen niet verbeterd wordt en dat iedere toevoeging een 
begin van mor/elbereidiug is, die niet tot de taak van den 
fabrikant behoort. 

Verder wendde de vereeniging zich tot Prof. Dr. F H K S K N I U S 
te Wiesbaden, ten einde de middelen in de hand te krijgen 
om langs scheikundigen weg bijmengsels in Portland-Cement 
te knnnen aantoonen. Diens onderzoek — ik ineen het 
gerust te mogen zeggen — heeft tot zoo goed als niets 
geleid; het werd dan ook zeker niet gemakkelijker gemaakt 
door de nauwe verwantschap, die er bestaat tusschen P .C. 
en slakkenmeel, de verbeterende stof, waarom het hier 
voornamelijk te doen was. 

Ik voor my heb langen tyd in de meening verkeerd, 
dat het feit, dat vermenging van P.C. met slakkenmeel 
ook zelfs in kleine hoeveelheden, zich in eene blauwe kleur 
op de breuk openbaart, een eenvoudig middel aan de hand 
deed om gemengd P.C. te herkennen; doch ook hiermede 
is het voor goed uit, sedert uit slakkenmeel uitmuntend 
P . C . gebrand wordt, dat gt-lyke eigenaardigheid op de 
breuk vertoont. ( 3) 

Dr. M I C H A Ë L I S is van den aanvang af niet in gebreke 
gebleven de door hem waargenomen, zooveel opschudding 
wekkende feiten op wetenschappelijke wyze te verklaren. 
Deze verklaring komt in het kort neer op het volgende: 

Wanneer Portland-cement met water aangemaakt wordt 
en tengevolge daarvan verhardt, veranderen de molekulen 
door het opnemen van water ten opzichte van elkander 

(') Deutsche Töpfer & Ziegler Zeitung No. 33. 
(t) „ ' nze Bouwmaterialen" blz. 303. 
(') Vergelijk onze Not. van 11 Mei 1895 en 4 en 11 Januari 189G. 
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van plaats. Vele cementen bevatten vrjje a lkal iën en binden 
daardoor snel; in het alkalische water, dat zich al dadelijk 
vormt, wordt kalk in ki ïsstal l i jnen toestand afgezet en wel 
in den loop van het verhardingsproces ongeveer een derde 
van het in het cement voorhanden kalkgehalte. Deze in 
kristallen afgescheiden kalk is niet alleen een slecht bind
middel, zy' heeft veeleer neiging den reeds tot stand ge
komen samenhang der cementmassa te verstoren. Goede 
cementen lijden daaronder niet, omdat daarbjj de samenhang 
intasscheu reeds te groot is geworden en de kalkafscheiding 
langzaam en geleidelijk plaats heeft. A l te kalkrjjke, slecht 
bereide of onvoldoend gebrande cementen daarentegen werken 
(treiben) dientengevolge uit elkaar. 

Vindt na de zich nit het P.C. afscheidende kalk in de 
mortelmassa vrije puzzolaandeeltjes (tras, slakkenmeel, bak
steenpoeder enz. enz.) ter barer beschikking, dan gaat zij 
daarmede onmiddellijk na haar ontstaan hydraulische ver
bindingen aan, vergroot aldus de hoeveelheid bindmiddel in 
de mortelmassa en dienovereenkomstig de vastheid daarvan. 

Langs dien weg kan men dus P.C. dat - j - / 4.50 per 
H L . kost aanmerkelijk verbeteren door er in gepaste ver
houding aan toe te voegen tras van -+- f 0.90 (of ook 
minder) per H L , slakkenmeel van wellicht nog geringere 
waarde enz. 

Kentish Rag Stone is ee» kalkmergel. Dr. M . deelde my 
daaromtrent mede dat hy geen „puzzol laan-qual i te i t" heeft; 
dat hij niet chemisch werkt, maar zuiver physisch en dat 
bij onder omstandigheden, als fijn poeder, in het bijzonder 
bjj enkel P .C. mortel voordeelig kan zyn, wat zonder belang 
is, daar niemand enkel P.C. verwerkt; dat echter bjj zand-
mortels een toeslag van 15 tot 2 5 ° / 0 Kentsche breuksteen 
in het P.C. de vastheid vermindert, hoewel niet zoozeer als 
bijmenging van gelijke hoeveelheden fijn zand. Dr. M . kan 
dus deze stof niet erkennen als een geoorloofde toeslag, 
die zooals echte puzzolanen met kalk sterk hydraulisch ver
harden, maar op zich zelf weinig of geen kalk bevatten. 

Wat ik vroeger van den hiervoren bedoelden Kngelschman 
vernam klopt niet met deze uitspraak. 

De invloed van het toevoegen van tras aan P.C. mortel 
moge vooreerst uit de volgende aan de brochure van Dr. 
M I C H A Ë L I S ontleende cijfers blijken: 

Samenstelling der Trekvastheid, K G . per cM 2 . , na 
mortels. 

Gewichtsdeelen. 
7 

dagen. 
28 

dagen. 
90 

dagen. 
1 

jaar. 

1 Stettiner P. C. . f 
5 normaal zand . ) 

7.23 10.09 11.60 16.00 

1 Stettiner P. C. . j 

1 Plaidter tras . J 9.80 19.15 26.70 30.95 
4 normaal zand . 1 

1 Stettiner P. C. . \ 
0.5 Plaidter tras . ; 11.05 16.90 21.80 27.55 
4.5 Normaal zand. ) 

De proefstukken verbleven eerst 24 uren in de lucht 
en de rest van den tjjd onder zoet water. 

Deze cijfers spreken zoozeer voor zich zelf, dat, ook 
zonder de voorafgegane toelichting, de mogelijkheid om P. C, 
door toevoeging van goed tras te verbeteren daardoor nog ten 
duidelijkste in het oog zou springen vau elk onbevooroor
deeld lezer. Maar men kan nog verder gaan en veilig de 
gevolgtrekking eruit maken, dat het mogelijk zal zijn P C. 
in fabriek of magazijn met vrij v e e ' tras en zelfs tras van 
minder qualiteit te vermengen, zonder dat dit bü de keurings-
proeven door geringere trekvastheid aan den dag komt en 

ook zonder dat het werk er nadeel door zal lijden. Dit is 
zeer zeker eeu voor den solieden handel bedenkelijk en g,. 
heel op zich zelf staand verschijnsel; maar toch acht ik lu 
in het algemeen belang beter het gevaar flink in de oog. ; 

te zien, dan te trachten, zooals vele belanghebbenden tol 
dusver deden, het te ontkennen. 

Keeren wjj thans terug tot ons oorspronkelijk onderwerp 
„Morte l s in zeewater". 

„ H e t lag voor de hand", zegt Dr. M I C H A Ë L I S , „dat de 
verbetering der overmaat van kalk bevattende, hydraulisch, 
bindmiddelen, met toeslagen die hydraulisch kiezelzuur be
vatten, van de allergrootste beteekenis en uitwerking zjjn 
moest voor mortels, die bestemd zyn om aan de inwerking 
van het zeewater blootgesteld te worden, omdat de studie 
van het gedrag dezer mortels in het zeewater mij tot dc 
overtuiging bracht, dat aan de vrije kalk in hoofdzaak de 
schuld te wjjten is, voor het vaak zich begeven en de 
snelle vernieling der hydraulische mortels bij bouwwerken 
in zee." 

Het is licht te begrijpen, dat lichamen, waarin aanzienlijke 
hoeveelheden bijtende kalk vrjj worden, een stot van buiten
gewoon sterke affiniteit in cheraischen zin, al dadelijk geen 
stabiele verbindingen kunnen zyn. De vrije kalk moet zoolang 
reageeren en werken, totdat zjj op de eene of andere wijze 
in een verzadigde verbinding is overgebracht. Bevindt de 
mortel zich in de lucht of in koolzuurhoudend water, dan 
heeft dit door opname van koolzuur plaats; in zeewater 
zjjn het vooral de oplosbare zwavelzure verbindingen, die 
met de kalk op elkander inwerken. Vooreerst zal de volkomen 
vrije kalk zich in calcium carbonaat of wel calcium-sulfaat 
(gips) omzetten; vervolgens, die kalk, welke in den vorm 
der hoogst onbestendige yzeroxyde-verbinding voorhanden 
is; daarop volgt de aantasting van het kalk-alun inaat eu 
eindelijk die van het kalk-silicaat. 

Reeds enkel de vorming van kalksulfaat met 2 equivalenten 
water brengt een aanmerkelijke volumenvergi ooting mede 
en is voldoende om den bjj het opnemen van water ver
kregen samenhang op te heffen Aan deze gipsvorming 
paart zich echter de vorming van kalk-aluminaat-sulfaat, 
die eene volumenvermeerdering op groote schaal en dien
overeenkomstig een volkomen vernietiging vau den samenhang 
eiseht; want deze dubbelverbinding kristalliseert met ten 
minste 30, waarschijnlijk echter met 60 equivalenten water; 
zjj verbrokkelt korrel voor korrel den meest vasten mortel 
met onweerstaanbaar geweld tot een onsamenhangend slib, 
waarin alleen de door calcium-carbonaat-vorming beschermde 
deelen een zekeren samenhang kunnen behouden. 

Hiervoren werd er reeds opgewezen, dat Portlandcement 
op het punt van kalkrjjkheid in eene ongunstige verhouding 
verkeert tegenover zeewater. Reeds bij de proeven te Triest 
genomen bleek de voorrang ten dezen opzichte van het 
Romeinsche boven het Portlandcement in zjjn houding tegen
over zeewater (vergelijk ons No. van 18 April j.1.). De oorzaak 
daarvan is dat in versteend Romeinsch cement al de kalk 
aan kiezelzuur tot een onoplosbaar lichaam gebonden is. 
Dat de Fransche cement-kalk van Teil, niettegenstaande 
haar kalkrjjkheid zich in zeewater betrekkelijk goed heeft 
gehouden, schrijft Dr. M I C H A Ë L I S daaraan toe, dat deze 
(met het oog op hare geringere hydrauliciteit) langeren tyd 
in de lucht moet verharden alvorens zonder nadeel onder 
water gezet te kunnen worden. In dien tjjd wordt dau een 
groot deel der kalk in carbonaat (koolzure kalk) omgezet 
en daardoor aan de aantasting van het zeewater onttrokken; 
voor de practjjk in het groot, mag daarop echter uiet te 
zeer gerekend worden, want zelfs een zeer lang voorafgaand 
verblijf in de lucht kan b.v. bjj betonblokken niet dan een 
zeer oppervlakkige omzetting in koolzure kalk teweeg
brengen, terwyl het inwendige voor aantasting door zee

water vatbaar blijft en de volnuienvermeerdeiing, die dien
tengevolge in het binnenste van den steen kan ontstaan, 
de aanvankelijk verharde korst zal doen uiteenbarsten en 
het geheele blok te gronde zal doen gaau. 

Door gepaste toeslagen, zoo redeneerde Dr. M I C H A Ë L I S 
virder, moest nu alle overtollige kalk vast gebonden en de 
mortel zoodoende veel minder aan reactie onderhevig ge
maakt kunnen worden; dit moest dan, behalve uit de duur
zaamheid, ook zeer spoedig en zeer duidelijk uit de vast-
heidscjjfers blyken. Het gedrag der gemengde hydraulische 
bindmiddelen moest dus de beste toetsteen voor zyne theorie 
en bovendien met het oog op de I ouwkundige practjjk van 
het hoogste belang zjjn. 

Daar de inwerking van het zeewater op hydraulische 
bindmiddelen hoofdzakelijk van chemischen aard is, meende 
|*r. M., om in deze lichting spoedig tot resultaten te komen, 
alles te moeten uitsluiten, wat op eene of andere wjjze aan 
de inwerking van het zeewater in den weg staat; het zou 
met het oog daarop geheel verkeerd geweest zyn voor water 
ondoordringbare mortels aan de inwerking van het zeewater 
bloot te stellen; of mortels, die door het opnemen van kool
zuur eenige uitwendige be«cherming hadden bekomen; veeleer 
moesten volkomen poreuze mortels aangewend worden, waarby 
aan het wederkeerig op elkaar inwerken van zeewater en 
mortel geen hinderpalen in den weg stonden; in elk ander 
geval zou enkel de uitkomst vertraagd en aan de waarde 
der methode van onderzoek afbreuk gedaan zyn. 

De oplossingen, waarvan Dr. M., zich voor zyne proeven 
bediende, waren de volgende: 

1°. Kunstmatig bereid zeewater, per L . de volgende 
zoutgehalten bevattende; 

30 G. Chloornatrium. 
12 „ Magnesiumsulfaat met 7 water (Bitterzout.) 

3 „ Chlooriiiagnesicra ( M g ü l , ) . 
1 „ Calciumsulfaat met 2 water (Gips). 

Toevoegen van alkali-carbunaat werd met opzet achter
wege gelaten, daar er geen reden was om den invloed van 
het zeewater te verzwakken; om echter, evenals in de zee 
het geval is, liet zwavelzuurgebalte constant te doen blijven, 
werden gipspatronen in zakjes in het water gehangen. Het 
water werd eerst dagelijks, toen wekelijks, na 3 maanden 
maandelijks ververscht en iederen dag ter dege omgeroerd. 

2°. Verzadigde calciumsulfaat-oplossing met ingehangeu 
gipspatroon. 

•i". Oplossing van l ° / 0 gekristalliseerd magnesium-sulfaat. 
4°. id. „ 2'70 id. id, 

id. id. id. o . 
t>°. id. „ 1.3"/0 natriumsulfaat (triaubeizout.) 
Heeds L . V I C A T bad natriumsulfaat-oplossingen aangewend | 

en als een zeer te duchten agens op hydraulische bind
middelen erkend. 

Keeds 15 jaren geleden vond Dr. M., dat calciumsitlfaat-
oplnssing met slechts 0.127*/ 0 zwavelzuur (S08) enkel, dus 
volkomen waterdicht P. C. (Stern) volkomen vernielt en 
merkte hy daarbjj op, dat alleen het zwavelzuur eu niet de 
magnesia een verderfeljjken invloed op de hydraulische-
bindmiddelen in het zeewater uitoefent; dat het magnesia 
enkel een bykomend verschijnsel en een van de zichtbare 
teekening dezer vernieling is; ja dat het eer nuttig dan 
scliadeljjk is en de vernieling tegenhoudt door het afsluiten 
der poriën by de afscheiding in den status naseens. 

Iet is echter licht te begrijpen, waarom de uitwerking 
v » n magnesium-sulfaat toch nog veel krachtiger moet zyn 
dan die van calciumsulfaat; het laatste kan enkel aanleiding 
t o ' het vormen der dubbel verbinding kalk-aluminaat-sulfaat 
Beven; het magnesiumsulfaat echter zet ook nog al de vrjje, 
»*Ik, waarmede het in wederkeerige inwerking geraakt 
J a hoogst waai senynlijk ook al de kalk uit de lossere 

kalkrijke verbindingen in gips om. Men stelle zich nu voor, 
dat ten minste een derde der verwerkte cementmassa zich 
in calciumsulfaat met 2 water omzet; men zal dan niet 
anders kunnen verwachten, dan volumen vermeerderingen 
en vernielingen op groote schaal, die cementmortels in 
zeewater dikwyls genoeg aanwjjzen. 

Calciumsulfaat-oplossing echter zet in het byzonder aluinaarde
lij ke Portland-cementen even grondig om ; alleen gunstige bij
omstandigheden — waterdichtheid, opname van koolzuur, 
aangroeisels van dierlijken of plantaardigeu aard en dichting 
van poriën door het cmzettingsproces zelf — hebben de 
meeste in zulke kalkrjjke bindmiddelen uitgevoerde bouw
werken in zee voor volkomen en sneller ondergang kunnen 
behoeden. (Slot volgt.) 

T O Y N B E E W E R K E N V A K O P L E I D I N G . 

Van den aanvang van het Toynbeewerk te Delft af, is 
er in den boezem der vereeniging telkens sprake geweest 
om het vakonderwijs aan den aankomenden werkman in 
den kring der werkzaamheden op te nemen. Doch, zooals 
reeds in ons No. van 2 dezer is vermeld, de geheele zaak staat 
op te losse schroeven om in ernst aan zoo iets te kunnen 
denken. Eerst dan, als eenerzyds de gegoede burgerij en 
ten andere de werklieden zelf meerdoordrongeu zullen zyn 
van het nut dei aaneensluiting, die het Toynbeewerk beoogt, 
kunnen onze pogingen met eenig goed gevolg bekroond 
worden. 

Nu onlangs heeft men den heer A . S C H A L L E K , nadat hij 
met eenige werklieden over onze wenschen aangaande vak
opleiding had gesproken, verzocht eenige vragen op papier 
te brengen, die zij iu overweging zouden kunnen nemen 
en wellicht aan meer anderen in overweging zouden kun
nen geven. 

De heer S C H A L L E R stelde toen de volgende beide vragen 
op en heeft tevens de moeite genomen om daaraan eenige 
beschouwingen toe te voegen. Het komt mij nuttig voor 
daaraan meer bekendheid te geven, da trom laat ik ze hier 
woordelyk volgen. v. D. K . 

lste Vraag. Acht men het in het stoffelijk belang van 
den ambachtsman nuttig de ambachten te brengen op hooger 
peil van ontwikkeling, dan zij thans staan ? 

2de Vraag. Is het wenschelijk voor de opleiding tot het 
ambacht een andere manier als de thans gebruikelijke te 
volgen? eu zoo ja, welke manier acht gij daarvoor het meest 
geschikt en uitvoerbaar? 

Mjjn besch mwing van de eerste vraag is: Onder hooger 
peil van ontwikkeling zal verstaan moeten worden, dat men 
kan leveren: 

a. Beter of deugdelijker werk. 
b. Grooter hoeveelheid werk. 
c. Goedkooper werk. 
</. Meer artistiek of kunstwerk 
De punten a, h en e kunnen worden byeengevat. Zij 

raken alle drie éénze l fde klasse van werklieden, terwyl 
punt d tot een tweede klasse zou kunnen worden gerekend. 

abc. Daar waar het, ambacht alleen werkt tot het vol
doen aan de behoefte der eigen omgeving en concurrentie 
van vreemde werklieden, welke bekwamer zyn, niet is te 
vreezen, heeft een algemeen hoogere ontwikkeling vau den 
ambachtsman voor hem zelf geen stoffelijk voordeel 

Over het algemeen komt vermeerdering of verbetering 
in de productie slechts den consument ten goede, zelden 
den producent. Zelfs het wederkeerig consument zyn geeft 
den werkman weinig. 

Zoodra echter in zyn omgeving arbeid vau hooger waarde 
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wordt gevraagd en uien dien daar niet vindt, zal men werk
lieden van buiten ontbieden, waardoor op zijn minst het 
arbeidsloon voor de omgeving verloren gaat. 

Bestaat er kans om te werken voor den uitvoer, hetzij door 
artikelen te vervaardigen welke verzonden worden, hetzy 
door werklieden uit te zenden om elders te werken, is 
meerdere bekwaamheid en vaardigheid zoo goed als de 
hoofdzaak waarop liet aankomt. 

d. De waarde dezer soort van ontwikkeling hangt meer 
dan die onder «, b, c at' van den smaak van het publiek. 
Weet men zijn talent, hetzij aangeboren of aangeleerd, als 
goed handelaar te gebruiken eu te plaatsen, daar waar 
dit gewild en betaald wordt, dan kan hel zeker voordeelig 
zyn, doch dikwijls zal de keus der te leveren soort van 
werk meer te stade komen dan de kunstwaarde van het 
product. Moet daar in het algemeen reeds sterk op gelet 
worden, zoo zal men dat bij die soort van arbeid in het 
bijzonder moeten doen. Uit een en ander volgt: zoo het 
ambacht vatbaar is om te werken voor buiten de omgeving 
of om door meerdere kennis vreemde werklieden te weren, 
het in het stoffelijk voordeel der werk- of aiubachtslielen 
is, zoo de ambachten op hooger peil van ontwikkeling 
worden gebracht dan zij thans staan. 

Uit vorenstaand volgt het antwoorl ja op het eerste 
gedeelte der tweede vraag. Immers op de thans bestaande 
manier van opleiden is de toestand van heden gevolgd. W i l 
men dus die toestand veranderen, zoo moet men bij de 
oorzaak beginnen. 

Het tweede gedeelte dier vraag is zeker het omvangrijkst 
en ingewikkeldst. De beste opleiding acht ik, zoo zij geschiedt 
op een groote goed georganiseerde fabriek, zooals daarvan 
enkele voorbeelden zyn. Zulk een fabriek kan by goed 
opgeleide werkkrachten dikwerf met hooger loon en lager 
productie-kosten werken dan een fabriek, waaraan de op
leiding weinig of geen zorg wordt besteed. Aangezien wij 
voor de meeste ambachten alhier zulke fabrieken missen, 
moeten wij naar andere middelen omzien. 

In de eerste plaats acht ik onderwys na het verlaten 
der Lagere School noodig. Een cursus als aan onze Burger-
Avond School met 3 jaren is nog zeer onvoldoende. Na 
afloop daarvan kan er mijns inziens met eenige kans op 
succes pas sprake zyn van vakonderricht. Dit zal voor de 
meeste vakken moeten bestaan ten eerste in materialen- of 
warenkennis. Hun samenstelling, eigenschappen, voorwaarden 
van behoud en bederf, hun oorsprong, vervaardiging en 
toepassing zyn van groot belang. 

Ten tweede iu teekenen, al naar de behoefte rechtlijnig 
of uit de hand, steeds naar de natuur ontwerpend. Ten 
derde door het uitoefenen van bet ambacht, wat van 
zelf op winkels of karweien moet geschieden. Of hierin een 
regeling wenschelyk is en kan worden tot stand gebracht 
en hoe die zal werken, wenschte ik van verschillende zijden 
beantwoord te zien. 

A. S C H A L L E R . 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Vochtige muren. 
D 2 Mei '96. 

Den Heere J . A . V A N D E K K L O K S , 
te Delft. 

Uwe bereidvaardigheid om steeds met goeden raad te 

dienen, allen die in de practyk van het bouwvak voor 

moeielykheden staan, geeft ook mij de vrijheid tot U te 

komen met het volgende: 

Dezer dagen werd ik verzocht myn oordeel te zeggen over 

eene leelyke inwatering van eindgevelmuurwerk, gedekt door 

rollagen in Portland Cement (?) en daarmede gepleisterd. 

De voorgevel, met zoogenaamde trapjes gewerkt, is zeer 

erg! Ook hier heeft de zoogenaamde zuinigheid de wysheid 

bedrogen, en zal men moeten besluiten om nu toe te pas

sen, wat men bij den bouw heeft nagelaten, nainely'k die 

pleisterwerken te dekken met overstekende plaatjes hard

steen, voorzien van waterhollen, zooals die gewoonlyk aan 

raamkozyndorpels gemaakt worden. Daardoor kan men de 

oorzaak der inwatering als weggenomen beschouwen. Maar 

de diep omlaag, innig natte gevelmuren, wat daaraan te 

doen ? Zy dienen gedeeltelijk tot wanden van slaapkamers '. 

Aan de natuur de droging door verdamping over te 

laten, zal wel het verstandigst zyn. Zou het echter tot 

wering van verdere vochtopname door slagregen, mist enz. 

ook nuttig geacht kunnen worden die muren uitwendig met 

verdund waterglas te bestrijken? Byv. voor den eersten 

grond 1 maatdeel 33 gradig natronwaterglas op 2 maat-

deelen regenwater en daarna twee malen met een mengsel 

van gelijke deelen waterglas en regenwater. Daar de ge

vels allen van gevoegden baksteen gemaakt zyn, er geen 

krijt <>f wat ook by te mengen. 

Het perceel, in dezen bedoeld, is gebouwd in 't najaar 

van 1893 en by het bovenste metselwerk had men te 

kampen met vriezend weer, wat my zoo in 't voorbygaan 

wel eens deed denken: „ W a t zal dat voor metselwerk 

worden ?" 

My aanbevelende voor de mededeeling van uw oordeel, 
teeken ik my gaarne, 

Hoogachtend, 

Uw dw. dr., 
B. 

Om te beginnen, zou ik U in overweging willen geven, 

naar de juiste samenstelling te informeeren van de specie, 

waarin de gevelmuren gemetseld zyn. Vermoedelijk zal men 

hier weer te doen hebben met het gewone wanhopige geval 

van kalkryken, zandarmen trasmortel, een mengsel, dat de 

eigenschap schynt te bezitten van zeer hardnekkig het 

vocht vast en den muur nat te houden. 

6e krygt er dat niet uit door van buiten den toegang 

voor nieuw vocht af te sluiten; integendeel sluit ge daar

door het vocht in den muur op, zoodat het niet meer kan 

uitdampen. 

Ik zon er eerder toe overgaan de voegen zoo diep mo

gelyk uit te krabben en niet zooals meest gedaan wordt 

met rnggen, maar verdiept (een paar m.M. terug) in te 

voegen met zeer mageren, zandrjjken, poreuzen mortel, b.v. 

2 schelpkalk, 1 tras, 4 zand, zoodat het vocht uit de 

metselspecie erdoorheen kan verdampen. 

Verder zon ik de bepleistering aan den binnenkant, die 

zeker ook wel aardig kalkry'k zal zyn, weg willen hakken 

ook van binnen de voegen zoo diep mogeiyk uitkrabben en 

op nieuw berapen met 2 schelpkalk, 1 tras, 3 en als het 

kan nog meer zand; die beraping zon ik bloot laten staan, 

totdat men waarnemen kan of er verbetering is tot stand 

gekomen. Is dit zoo, dan zal er weldra iets van blyken. 

j i e t afdekken der geveltrapjes met ver overstekende 
rdsteenen platen met waterhollen is in elk geval eeu goede 

« u t r e g e l . Van boven komt de grootste toevoer van water, 
Tord;"' het van den bovenkant van den muur daarlangs 
i ° n t . He' water, dat in druppels tegen het loodrechte vlak 

lf regent, zal op zich zelf minder kwaad doen en voor 
het grootste deel er tegelijk langs afloopen, maar de stroom 

8 n den bovenkant trekt meer in; van daar dat men boven 
langs topgevels in den regel ook het meest en het lang
durigst witten uitslag waarneemt. 

Dezer dagen zei my eeu architect, dat hy dien uitslag 
w e l gaarne ziet, omdat deze voor hem een teeken is dat 
l i e t vocht eruit komt. Dit deed onwillekeurig denken aan 
menschen, die lichamelijk in het geval van Job verkeeren, 
toen bjj op den mesthoop zat. Dan wordt gezegd: „ ' t l s 
gelukkig dat het los komt". Maar ik vraag U is het niet 
heter als er niets behoeft los te komen? De architect heeft 
het in de hand daarvoor te zorgen door rationeelen mortel 
te doen verwerken. Verbroddelt hy' zyn werk, dan kan men 
het U en my niet euvel duiden als het kwaad moeielyk of 
jn het geheel niet te verhelpen is. 

Voor waterglas zou ik alleen zyn als de steen slecht 
•was, maar de mortel goed; dit geval komt echter niet 
.dikwijls voor. v. D. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

D E B . & L . te A m s t e r d a m . Is, ten einde op een 
versch gestucadoord plafond schilderwerk in olieverf te kunnen 
uitvoeren, eene behandeling met kallkolith aan te bevelen, of 
zijn u doeltreffende middelen bekend? 

Als het plafond volgens myne A . V. in yipsmortel is 
uitgevoerd, zal men met het beschilderen niet lang behoeven 
te wachten. 

Is het daarentegen op de meer gebruikelijke wyze met 
overmaat van kalk behandeld, dan zou ik iu uw geval het 
werk liever onbepaalden tyd uitstellen, dan de kans loopen 
van aan uw naam als decorateur afbreuk te doen. Ik geloof 
niet, dat er een middel beslaat om de werking van versch 
kalkhydraat te niet te doen. 

Van kallkolith heb ik persoonlijk geen ondervinding, maar 
herinner my nog niet lang geleden een ongunstig rapport 
daarover gelezen te hebben van eene Leeuwarder commissie 
van deskundigen. 

Opnieuw afpleisteren met gips durf ik ook niet aanbe
velen, want er is my een geval bekend, dat een plafond 
van kalkmortel, met gips en weinig kalk afgepleisterd, de 
harde opperlaag van gips in schilfers losliet, toen deze met 
olie werd doortrokken en de olie, in aanraking komende 
met de grondlaag, de kalk daarvan begon te verzeepen. 

Zou het niet overweging verdienen in zulk een geval 
•al fresco te schilderen? v. D . K . 

AANBESTEDINGEN 
Aanbestedingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen 

n t ,\ M I At; 11 MEI. 
Amsterdam. IS uur. Het gemeentebestuur.- het wegruimen van 

eeu aarden dam met houten waterkeeriog, enz. in de Singelgrachl 
•oor de Weteringbarriére. 

Avereeet (OT.) 1.30 uar. (Qreenwichtijd). De Dedernsraartscbe 
Stoomtramweg-Maatschappij, iu bet hotel Steenbergen : bet bouwen 
Vi'u : >. een woning «oor een kantoorchef; b. een brugwaobters-
*oning, uiet alle daarbij behoorende werken, in de nabijheid van 
u « tramstation bij den Staatsspoorweg te üedemsvaart. 

' ie l . 2.30 uur. De architect O. Formijue, namens den heer D. 
**'JS> in het hotel Corbelijn : bet bouwen van een pakhuis ens. 

Winschoten. 6 uur. Bet gemeentebestuur: hel uitvoeren van 
onderhoudswerken aan de kliukerbeslrating langs de Oosterhaven, 
*au den Stationsweg en van den Zuiderveensterweg. 

DINSDAG IS MEI. 
Aalten (Geld.) 9 uur. Het besluur der Aaltensche coöperatieve 

tuitelibriek, ia de soeiteit op het Blik : het bouweu eener stoom-
zuivella'jriek met stoomschoorateeu. . 

Assen. 10 uur. De kapitein, eerstaanw. ingenieur der genie te 
Zwolle, ten bureele van den opzichter van fortificatiën te Aaseo, 
Kloosterstraat 3.- 1. het eenjirig ouderhoui van de gebouwen eu 
werken te Assen, begr. f 910; 2. het eenjarig ouderboud van 
werken en gebouwen ia de legerplaat» oij Ommen, begr. f 8250. 

Dicpenveeu (Ov.) 11 uur. Het gemeeutebestuur : bet bouwen 
vau eeu steenen duiker in den Waterdijk van s-alland aan de 
Schipbeek ouder de gemeente Diepenveen. 

Ueerenveen. De WelKd. Gestr. Heer Mr. M. Mz. van Heioma : 
«ene belangrijke vertimmeriug aan eeu boerenplaats te Munneke-
buren, in gebruik bij W. Nijholt. 

Leiden. 11 uur. De geuie, in bet geniemagaziju bij de kazerne 
den Doelen s bet éénjarig onderboud der kazernegebouweu enz. te 
Leiden en te Katwijk, onder het beheer der genie te 's Gravenhage, 
begr. f 8990. 

WOENSDAG 13 MEI . 
'8-Graveuhage. I uur. De hoofdingenieur der Tilburgscbe 

Waterleiding H. P. N. Halbertsuia, uameus de heereu Th. A. v. 
d. Broek en G. W van Barueveld Koor Jr., iu het Zuid-rlollaudscb 
Koffiehuis: bet bouwen van deu watertoren, onder bijlevering der 
benoodigde materiaieu, met uitzondering vau de gegoten ijzeren 
buisleiding cn reservoir. 

Kampen. 10 uur. De genie, op het oureel van den hoofdopzichter 
van fortificatiëu, achter ae Nieuwemuur wijk I uo. 37 .- 1. het 
eeciarig onderhoud van de kazeruegebouwen euz. te Kampen, begr. 
f 5600; 2. het eenjarig onderhoud vau hel gebouw van den 
hoofdcursus te Kampen, begr. f 3735. 

Meppol. 8 uur. De architect H . Witzand, namens den beer A. 
Wieisiuga, in 'tcafé vao mej. de wed. Ogterop : het bouwen van 
een woonhuis aau den Stationsweg. 

Lag* Zwalnwe (N.Br.) 12 uur. De architect F. A. de Jongh 
te 's Gravenhage, in de koffiekamer vau C. de Visser: bestek 3. 
het maken van een schuur voor landbouwbedrijf, pl. in. 300 M*. 
oppervlakte ; bestek 3. een dilo schuur, pl. m. 200 M«. oppervlakte ; 
bestek 1 en 5. bet gedeeltelijk amoveeren en restaureeren van een 
woonhuis met 4 arbeiderswoningen. 

Rotterdam. 12 uur. De arcbiteet Muller en Drooglever Fortuyu, 
voor lekeuiug der Rotterdamsche Lloyd, in het Poolsch Koffiehu is : 
den onderbouw eener ijzeren loods aan de Wilbelminakade. 

Wormerveer. Het, gemeentebestuur: het bouweu van een 
stokerij-gesouw euz. óp het terrein van de gemeente-gasfabriek. 

VRIJDAG 15 MEI. 
•s-Hertogonboscb. Het kerkbestuur vau St. Jacob, ten koffiehuize 

van de Wed. Spierings, Hinthamereinde : bet af breken van beslaande 
en opbouweu van nieuwe huizen in de Parocbiestraat. 

Hontenisse (Zeel.) 9 uur. Ten kantore van den hoog welgeb. 
heer baron Collot d'Escury. bet gedeeltelijk afbreken eu weder 
opbouwen van de laudbouwschuur en eeuige bijkomende werken, 
met bijleveriag van bouwstoffen, in de hofstede bewoond door J . 
de Putter, in den Groote Huisseuspolder, gem. Zaamslag. 

Oostbuizen (N.H.) De heer C. E. Dekker, bouwkundige te 
Zaandijk: nel amoveeren van de bestaande en het daarna ter 
plaatse bouwen van een boerderij in de Beemster aan den Oost» 
huizerstraatweg. 

ZATERDAG 16 MEI. 
Groningen. 8 uur. De architect W. P. Ros, namens den beer 

A. Th. Naber, in de Folkingestraat, in hel hotel Kisch : het 
verhouwen van bel perceel K 180 ia de Oude Kijk-in-'t Jatstraat aid. 

MAANDAG 18 MEI. 
Amsterdam. 2.30 uur. (greenwiehtijd). i>e Holl. IJz. Spoorweg-

Maataebappij, in bet centraal personenstation, in het lokaal naast 
de wachtkamer 3e klasse, (ingang vestibule), bestek no. 652 : het 
maken vau eeue uitbreiding en wijziging aan het stationsgebouw 
te Naarden—Bossum, begr. f 8740. 

Callnntsoog (N.H.) Het gemeentebestuur : de aan- en verbouw 
der o. I. school aldaar, begr. f 3500 

Botterdam. 3.30 uur. De architect T. L . Kanter* en la. in 
bet Poolsche koffiehuis aan de Zuidblaak: bet bouwen van een 
winkel en wooohuis aan de Noordblaak no. 97, hoek Keizerstraat aid. 

Tilburg. 11 uur. Het gemeentebestuur: htt opruimen der 
bestaande en het bouwen eener nieuwe brug voor gewoon en 
tramverkeer over de Leij iu den « e g van Tilburg naar Koningshoeven. 

DONDERDAG 81 MEI. 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: bet aanleggen 
van drie rijten hoofden met steen bekleed, tot verbetering vau de 
rijks-zeewerken op bet eiland Urk, prov. Noordholland, begi. f 2500. 
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DUNDEKDAU 28 KEI. 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: bet vernieuwen 
van bestratingen op den Rijksweg van Amsterdam naar de grens 
scheiding met de provincie Utrecht onder Laren, met bijbehoorende 
werkeu, begr. f 2000. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan Int gebouw van het prov. bestuur: het uitvoeren 
van herstellingen aan bet metselwerk van het Zuiderhavenhoofd 
te IJmuiden, met daarbij behoorende werken, behoorende tot de 
werken van het Noordzeekanaal, begr. f 8000 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
Alkmaar. Het verbouwen van een woonhuis aan bet Fnidten, 

onder directie vau den architect G. Looman. Laagste T. P. van 
der Waal voor f 5130, gegund. 

Amsterdam. 1. Het eet.jarig onderhoud van de kazernegebouwen 
enz. le Amsterdam. Qeen inschrijvers; 2. het eenjarig onderhoud 
van de werken van het Noordelijk front der stelling tan Amsterdam. 
Laagste F. van Eecke-en te Purmerend voor f 1186 ; 3. het eenjarig 
onderhoud van de werken van bet Zuidelijk front van de stelling 
van Amsterdam. Laagste C. J. Maks Jz. te Amsterdam voor f 6480 ; 
i. eene verving van gebouwen enz. te Amsterdam. Laagste J . 
L. Lefering te Naarden voor f 2044; 5. bet eenjarig onderhoud 
van de werken en gebouwen te Muiden en te Weesp, bet fort in 
de Zuiderzee aan het Pampus en de kustbatterij bij Durgerdam. 
Laagste N. Mühl te Muiden voor f 7200. 

Amsterdam. Het uitvoeren van eenige herstellingen aan de 
openbare lagere bulpschool le klasse no. 34. op den boek vin de 
Kraijenhoff en 9e Leeghwaterstraal. Laagste O. W. Venemans aldaar 
voor f 4825. 

Amsterdam. Het mtken van artillerie-inrichtingen aan de 
Hembrng, 3e gedeelte. Laagste H. R. Hendriks te Nieuwer-Amstrl 
voor f 36.610. 

Amsterdam. Het bouwen van een ceutraalbu'eau voor den 
burgerlijken stand en de bevolking. Laagste J. M. Pinxter te 
Amsterdam voor f 52 058. 

Beek eu Donk. Het bouwen van een woonhuis voorden WelEd. 
heer G. van Thiel. Laagste A vau Gestel te Geldrop voor f 22.400, 
niet gegund. 

Bergen op Zoom. Het éénjarig onderhoud van de kazernege
bouwen enz. alJaar. Langste M. A. van Loon ald<tar voor f7660. 

BeeUterzvrang. Het bouwen van een groot burgerwoonhuis op 
een vrij terrein aldaar. Laagste Sj. W. de Boer te Lippenhuizen 
voor f 8456. 

Delft. Het verrichten van graaf- en baggerwerken en het maken 
van een ammoniakwater. Laagste D. Stuurman te Delft voor f 6347. 

Enschede. Bet bouwen van twee beerenhuizen, onder beheer 

van den architect G. Beltman A.Gz. Laagste Wed. B. Laninn< i0fc 
voor f 15.491, gegund. 

's-Hertog-eubosch. 1. Het ljarig onderhoud van de werken 
gebouwen enz. te 's Hertogenboscb en ooderbooiigbeden, oi<der 
beheer der genie aldaar. Laagste C. P. Hartman voor f 9299 • 2. 
eene verving van gebouwen te 's Hertogenboscb, onder het belieer 
der genie aldaar. Laagste A. W. P. van Uden voor f 794.94 ; 3, 
bet verbeteren van de Mortelka/.erne en het inrichten van .en 
parkeerterrein, een munitiemagazijn enz. te's Hertogenboscb, onder 
beheer der genie aldaar. Laagste A. J. Aangencndt vooi f 4/S0 
allen aldaar. 

Mnasslnis. Het verbouwen van bet hotel de Moriaan ah. ,r> 

marmer- en steenbouwwerk uitgesloten. Laagste A. Maarleveld te 
Vlaardinsen voor f 6666. 

Middelburg. Het uitvoeren van buiteugewoue herstellingen nan 
den steiger te Stavenisse. Laagste C M. vuo den Hoek te 
Terneuzen voor f 8090. 

Rotterdam. Het bouwen van een villa op een terrein aan den 
O>«tvarkenoordschen weg nabij het station IJsselmonde. Laag.te 
G. van der Linden te Rotterdam voor 12.480. 

Roermond. Het uitbreiden der stallen van de cavalerie. Laag8te 
J. van Gasselt te Venloo voor f 43.000. 

Rotterdam. Het «moveeren der panden nos. 105 en 107 u m 
den Visschersdijk, hoek Keizerstraat te Kolterda ra en bet op die 
plaats bouwen van eeu winkelhuis voor den heer H. Hensen Wz. 
Laagste P. van Lioscboten Pz. aldaar voor f 23.055 (oplevering 
1 November) of f 25.350 (oplevering 8 Augustus). 

Kijswyk. Het bouwen van eene kerk met toren ea pastorie. 
Laagste N. Perquin te Hilligersberg voor f 121.900. 

St. Jacobipiirochie. Het afbreken van het oude en weder 
opbouwen van het nieuwe strandhuis, benevecs het vernieuweu 
van de brug bij bet strandhuis vau de BilJtpollen. Laagste P. du 
Houx le Oude Riltzijl voor bet strandhuis f 7586, voor de brug f 1124. 

Vlissiugi 11. Het eenjarig onderhoud van de werken eu gebouwen 
enz. te Vlissingen en te Ranimekeus. Laagste A. Hanewiokel voor 
f 477') ; het éénjarig onderhoud vau de kazernegebouweu enz. te 
Middelburg. Laagste J. A. Vertregt te Middelburg voor f 3197. 

Willemstad. Het eenjarig onderhoud van de werken enz. te 
Willemstad en Numansdorp. Laagste N. de Vos aldaar voor f 6149 ; 
bet eenjarig onderhoud van de vazernegebouwen enz. te Willemstad. 
Laagste dezellde voor f 1589; het eenjarig onderhoud van de 
werken enz. te Uoltgensplaat. Laagste dezelfde voor f 1495. 

Woerden. 1. Herstellingen aan de sluis la Bodegraven. Laagste 
J. vau Leeuwen te Woerdeu voor f 900, gegund. 2. Herstellingen 
aan de punldeuren voor de Roineinsbrng te Oudewater. Laagste 
J. van Leeuwen voor f 900, gegund. 3. Herstellingen aan de kade 
langs bet Amstelwater bet Woerdensche Vetlaat. Laagste J. Olto 
te Wileis voor f 664, gegund. 4. Herstelliugen aan bet Gemeeue-
laodshuis te Woerden. Laagste R. van der Vring aldaar voor 
f 67.50, gegund. 5. Verfwerk aan de gebouwen op de sluis te 
Hekendorp. Laagste H. Verweij te Langeruigeweide voor f 27, geg. 

A D V E R T E N T I E N . 

VOOR 

MO NI ER-W ER KEN 
te AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N. L A N O R É. 

C e m e n t - I J z e r w e r k e n 
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. 
BKAM)VHIJ£ KELDERS. 

KANTOOR: 
3e Weteriiiydwaraatraat 36, 

WERKPLAATS: (95) 
.1 \ A < . r A H i.ij deu Omval (WeesperzJJde). 

P . D 0 L J U Z 0 0 N 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Catheriraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri; 
RUW S P I E G E L - . 

W I T - , K R I S T A L , - , B R O K I en M E L K -

G L . A 8 . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
G B B O O K N G L A B en D A K P A N N K K . 

Lenzen- en P a t r ij s p 0 0 r t g I a ze n. 
(89) 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. 

SCHUEPSBOUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Bagger-eu 
Öpoorwegmateriaal. 

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 x L t v a u L l o y c l V 

en B u r e a u V e r i t a s . 

9 Mei 1896. A R C H I T E C T U R A . 

ÜTRECHTSCHE 
^em entsteen Tegelfabriek 

v .„ A. DE MOR.IE, Utrecht, 

c E M E N T T E G E L S , PUTTEN. 
RINGEN, enz. 

AMSTERDAM. 
Bilderdijkkadel09 

B O T I K R D A M , 
Hieuv HavenU» 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
D E R 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 
(88) HANDEL in 

BOUWMATERIALEN. 
Gedeeltelijke Bereiding. 

CREOSOTEERING. 
BURNETTEERING. 

K Y A N I S E E R E N 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C. Gips Gzoon, 
D O R D R E C H T . (71) 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTING 

I I . L E N S I N K , 
A R N H E M , 

levert pasklaar gekyaniseerd 
(rot- en zwamvrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
R ROEI BA K KEN, VLOEREN, 

VLOERRIBBEN, enz. enz. 
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BOUWKIJNOrG' TE*EKE NAAR, 
in staat naar schetsen, bestekteeke-
ningen uit te werken en volkomen op 
de hoogte met detailleeren. Salaris 
100 a 150 per maand, naar bekwaamheid. 

Adres lett. MM, bureau van dit blad. 

J . VAN DER ENDT& ZOONS 
Stoom-Roekdrukkerij 

is er geheel op ingericht om alle soorten 
van DRUKWERKEN met den meesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

P Ü L F Ö R B ' s V B C H T V E B F 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, 
VOCHTIGE MUREN. BEKROOND met gouden medaille, Gezondheids-Ten-
toonst. Londen 1S84. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij 
gebruik van deze VERF. Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60, f 3.15 en f 6.25, 

bö J. VAN DER MEULEN, Mr. Schilder, N. Lel iestraat 17, Amsterdam, die 
zich tevens met de toepassing belast. Agenten J.P. LAERNOES Pzn. te Vlissingen, 
P. KRIJGER & ZOON te Middelbar en B. DE KAM Jz., 20 Ruijschstraat, Amsterdam. 

(79) 

W . J . W E I S S E N O , 

NieuwendUk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert genkte DUIMSTOKKEN, twee 
«n vijf METERLATTEN, "Stalen MEET-
KETTINGEN, BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
LOODEN, PEILSTOKKEN, PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
TeekiiibehoefteuenOptischcIiistrnnienten 

E Q U E R R E S , PRISMA'S E N Z . 

•ORIKSEIE IN LUIKSCHE KM 
TRAS. 

I ' o r t l a n d - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Kledermendieer Lavakeien en Deksteenen. 
J mco levering door het geheele Rijk. 

II. L l i J T E X , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

en LEKKERKERK 

en LOODSEN X < J 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 

^ Draagbaar Spoor, 
T. G. TISSOT J". 

(90) 

KRANEN 
en 

LIEREN, 

AMSTERDAM, SINGEL 170 

Alle soorten van 

ZAGER 
61) 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SÖHNE 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
&W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wn] U gratis en franco toezenden. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
•T. A. 

beschreven door 
v a n dor- K l o e 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 
PRIJS: Compleet ingenaaid fis.—. 

gebonden ., 21.50. B E O O B D E E 1.1 N G E N. 
Is het voor den jongen ingenieur on opzichter van bijzonder veel waarde op eeu 

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 aannemer» 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk tor hand nomen, dat in zoo aangenomen en bevatte-
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier eu elders tot op lieden 
heeft uitgewezen of een thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doon 
voorspellen. (Oc Ingenieur.) 
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der Mn. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zi jn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132, A m s t e r d a m . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Geluidwerende tusschen vloeren, ondervloeren 
voor lioutcementdiiken, brandvrije 

separatieen en plafonds. 

E X SE LSIORPLATE N, 
GEBR. VAN DER ïIJGH, Amsterdam 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (9a) 

Kenig, 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 Prys . 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

De Portland-Oement-Fabriek 
Dyckerhoff & Sohne 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn' 
Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

Cassel 1870. 

Medaille van verdienste 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

Diisseldorf 1880. levert haar erkend en uitinuiiteiiil fabrikaat, met garantie 
. . , . . . . 4, . . Hoogste onderscheidinr. voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. j d e n 

Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. Internationalen WedstrjjJ 
(84) Magazijnhouders in de voornaamste steden. Arnhem 1879. 

Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

H u i z e n e n B l o e m e n k a s s e n . 

Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 
LAGE IMII.I/.I V (73; 

S . BKUIGO.il, Arnhem, 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, by de ütrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 
Verstrekken plannen en belasten zich 

net de uitvoering van COMPLETE 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

F a b r i e k s - l n r i c h t i n g r e n . 
REFERENTIES van reeds uitgevoerde 

INSTALL A TIES van verschillenden aard, 
worden op aanvrage verstrekt. (86) 

LEONARD SLIGGBER, Monnickendam 

AMERIKAANSCHE HOU I büüRMACHINES EN BOREN» 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

jlaandelijksrhe prijsopgaaf, zonder 

r«»onieurs en Exporteurs van M a c h i n e n ë n , 
M o 

verbinding van eenige M E T A L E N enz., volgens de prijscourant van J O H N B I B C H & Co. ltd., 

Londen, 10 & 11 Queen Street Place, Mei 1896. Levering franco bnori Londen 

id. 
id. 
ii. 

id. 

id. 
id. 

van af 
spanten ge-

„•KI.MZER per 1000 K«. 

piaatüzer voor scheep»- en 
brekenbonw . . . 

; d , 0 o r raasten, enz. „Bes t . 
Ketel; laten „Best". . 

id, „Best best". 
id. „Bost best best" . 
id. „Ex t ra triplo best 

ï ( „ , r zeer moeielijk flenswerk 
Geril..le vloerplaten 
York-diire ketelplalen (Low-

,„ ir) van af . • • 
Id. id . (Andero merken) 

, i 0 ck • en kraalijxcr voorscheeps-
e n bruggenbouw . 

Best" hoekijzer . 
Best best" id. 

1' ij/er . 
Kraal T ijzer . 
jj_ tol knieën cn 

bogen moer: . . 
Klinknagelijzcr, gewoon . 

id. • 
id. „best best" voor kctclw, 

Staefljzer, Welsh . 
Schotsch f a. b. Glasgow 

Qewoon North Staffordshire 
Best id . • 
Superieur id . . 
Smith Staffordshire, Marked 

ban. Met brands . 
„Lowmoor" 
Yorkshire, andere merken 

Spijkcrslnven . . • • 
Zweedsch staafijzer, gewalst . 

id, id. gehamerd 
Belt; id. No. 1 f.n. b. Antwerpen 

, Spijkerstaven id. id. 
Goutijzer id . id . 

" I üzer, van af 
Draadnagels No. 5—7 

(per 100 K G . ) . 
Baii.lij/.ei, gewoon . 

superieur 
Baalband N . '20, breed 22.2 m M . 
Export hlik . 
Blik „Working up" kwaliteit . 
Qegalv. gugiili'd bl-k No 24 B G 

id. id. id . No. 26 id. 
id. plat id. No. 20 id . 
id. id. ,,'iest best", kolld ge-
Wfllal en uitgegloeid No.24BG 

Oehiiiiierile staven . 
Hielstukken, ruw beimeed 
Steven id. id . i d . vanaf 
Krukassen, Afgewerkt 
Sili, ,|is„chr(iel'aBson,ruw afgedr 
\V«U ij/.cren stoompijpen 
Hulpstukken daarvoor . 
Getiukken ij/.ercti gaspijpen . 
Hul|..tukken daarvoor 
(gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
Wals IJz.ketelp., schuin geweld 
Ledikant pijpen . . . 
Gegoten ijzeren sokbttizea 

id. ' id. sokken en spie-
einden uitgeboord en afgedr. 

Iiestreken met Or. Aligns 
Smiths oplossing, meer: 

Qesmeed rnnsterij/.ei 

RBW- of G I E T I J Z E R 
per 1 0 0 0 K G . 

Bel ich O . M . B . N o . l • ^ 
Oarisherrie N o . 1 . . 

ld. N o . 3 . . 
"lei land No . 8, voor 

gietwerk . 
id. No . 4, voor 

S •I'.ij/.er-boreiiling . 
1 " rl . hematiet No . 1 

id. i d . No.S 
K

 v • lucht-houtskool 
No, 1 voor gietwerk. 

Koude lucht-boutskool 
No. 5 voorsmecdyzor-
bereiding , 

P'ildilstavon en blokken J £ 
•"-"o mangaan 80 pCt 

ld 

"3 a 

dulden. 
59,77 
65,6 0 
77,27 
88,93 

104,97 

116,63 
64,14 

221.59 
198,28—233,26 

58,31 
64,14 
75,87 
61,23 
67.06 

29 16 
«7.06 
72,90 
84,56 
59,77 
58,31 
67,06 
72,90 
84,56 

96.22 
215,76 
204,09 

69,98 
96 22 

102,05 
56,85 
61.23 
59,77 
56,85 

8,45 

69,98 
75,81 
78,73 
84,56 
99,13 

I 15,1 7 
132,66 
113,72 

131,21 
186.60 
198,27 
419,86 

606,47-991,34 
233,26-279 ,91 

70 

46,65 

1,45 
64,14 

27,70 
29.45 
28.29 

2J.32 

21,87 
28,58 
28,15 

102,05 

96.22 
46,65 
145,78 

S M E L T I J Z E R eu 
S T A A L per 1000 K G . 

Scheeps- en brugplaten . 
Ketelplaten . . . . 

id. vuurkast kwaliteit . 
Staafstaal . . . . 
Baaiband 
Staalblik 
Zacht i d . om op te werken 
Hoek- cn kraalij/.er . 
Kraal 1' ijzer 
I staal 
Spoorstaven, zware 1 i . d. naas-

id. middelsoort J to haven 
id. lichte | h. d. fabr. 

Tramrails . 
Gereedschapstaal, gewoon 

i d . speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal i d . 

DRA Al l per 1000 K G . 

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 id. 
Getrokken staaldraad vooromhei-

ning, uitgegl.engeol. Nos. 0 8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikkel heiningdraad 2 draads. 

Id. i d . 4 draads. 
Id. thickset 2 „ 
Id. i d . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

KOUD K O P E K . 

Chil i staven per 1001) K G . 
Gietelingon B S . id . . 

id . taai (Toughcake) i d . 
Staven, (daten eu dubbeling l d . 
Draad per K G . 
Oesotdterde pijpen ld . 
Pijpen zonder naad id . . 

G E E L M E T A A L per K G . 

Staven . 
Duhholing 
Soldeerwerk 

MESSING per K G . 
Gewalst messing 
Uladmessing . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpijpeti 

id . coiidonsorpypun 
Draad . 

TIN per 1000 K G . 
Bngelsch in staven (in kisten 

van 203,21 K G . ) . 
id. id. best gezuiverd. 
id . gletelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 

Gulden. 

62.68 
64,43 
74,35 
71,35 
81,64 
90,3 • 
102,05 
59,77 
65,60 
58.31 
55,10 
56,85 
58,31 

87,47—104,97 
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 

145,78 

154,51 

99,13 

530,66 
600,33 
588,77 
65:), 12 

0,76 
0,82 
0,84 

0,54 
0,51 
0,54 

0,65 
0,68 
0,73 
0,70 
0,87 
0,65 

752,25 
763.91 
74(),l'ill 
653,12 
408,20 

ZINK per 1000 K G . 
Zuiver buitenlandsch 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

L O O D per 1000 K G . 
Bngelsch pig . 
Spaanseh id . . 
Bladen cn staven 
Waterpijpen 
Gaspijpen. 

S T E E N K O L E N p. 1000 K G 
South Wales stnomkolen l e k w 

l d . id . 2e n 
Lancashire id. le n 

l d . id . 2e H 
Newcastle id. lo n 

l d . id. 2e 

C E M E N T p. vat v. 181.41 K G . 

Portland . . . . . 
Romeinsch . . . . 
Viilcaan* ot voegcemcnt. 

V U U R V A S T E S T E E N per 
1 0 0 0 stuks. 

Sehotsche 
South Wales . 
Kiezel . . . . 
V E R F S T O F F E N p. 100 K G 
Loodwit gemalen . . 

I d . aan stukken 
Menie zuiver . 
Oranje menie . 
Loodglit . . . . 
Zuiver zinkwit 
Itahtjen's schccpscnm p o s i t i e 

Sims' i d . 

OLIËN per l iter. 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte i d . 
Terpentijn 
Kaapolic . . . . 
Colza . . . . 
Katoenzaadolie 
Reutel „ 
Olijf „ . . 
Ossenpoot „ 
Spermaceti „ No. I 
Palmolie per 100 K G . . 

T E E It en P E K . 
; StocKholuier teer por vat 
j Archangel „ „ 

Kooltcer „ 
Pek, Zweed nolle per 100 K G 

; „ \ \ as „ „ „ 
j „ Engelsche ., „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ amhei „ „ „ 
„ geel „ „ „ 

MACHINE P A K K I N G p . K G . 
Pakking met elastiek hart 
Tuck's pakking 

Id. genuine 
LI. triple . 
Id. metallieke 

Asbest pakking (best) 
Beldam's pakking 
Asbest millboard per 100 KG. 

MOKKEN per ÏOO K G . 
ANTIMONIUM p. 1000 K G . 

S C H R O E F B O U T E N en 

Bouten met vierkanten kop en moer, diatn. j j " ^ 1 ' 
lang hencden 50.8 m M . . . . ƒ 

„ 50.8 tot 76.2 „ . . . . 
„ 76 2 „ 114.3 „ 
„ 114.3 ,. 152.4 „ 
„ 152.4 m M . cn «laarhovon . . . . 

Mot zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 K G . meer. 
Vierkante moeren , getapt . . . . 
Zeskante id . id . . . . . 
Gegalvaniseerde ilekbouten 
Volgpliiatjcs ƒ 18.66 per 100 KQ. 

K L I N K N A G E L S per 100 K G . 
Gewone brug- of scheupskwalieit . . . 12.24 1 1.37 10.79 
„Bes t " . . 12.5.) 11.66 11.08 
„Bes t best" 13.70 12.83 12.24 
„Bost best" ketelklinkhouten. . 14.58 13.41 12.83 

Hulden. 
183,69 
134,12 
209,93 

132,66 
129,75 
141,44 
147,24 
145,78 

5,98 
g 5 . 4 0 

S 6.56 
.3 6,27 

I O V 5,40 
~ 4.82 

3,56 
5,04 
9,48 

21,89 
32,59 
36,1. 

20,99 
16,91 
28,00 
19,63 
28,00 
69,98 
28,00 

0,23 
0,24 
0,23 
0,26 
0,24 
0,24 
0,49 
0,43 
0,39 
0,45 

29,65 

14,81 
10,3 7 
5,93 
7,58 

1 4 , -
6.12 
3.86 
8.26 
4,45 

1,68 
1,58 
2,98 
5.87 
3.27 
4,57 
5,22 

65.32 

1 / ft/ 1% 3/ /« 
7/ It 1 «7. 1' 1 

12.7 15.88 19 2 2*' 25.4 28.6 31.75 
18.95 15.74 14.00 14.00 1 1.00 14.00 14.00 
17.49 15.16 13.4 1 13.41 13.41 13.41 13.41 
16,08 1 t.2'.i 12.S3 12.83 12.83 19.83 1 2. S3 
15.16 13.70 12,24 12 24 12.24 12.24 12.24 
14.00 1 2.S3 1 1.95 11.95 11.95 1 1.95 1 1.95 

Met zes kante moer / 1.7 5 per 100 K . l i meer. 
16.77 14.87 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 
21.96 18.36 17.20 17.20 17.20 17.20 1 .20 
20.99 19.24 

10.79 
11.08 
12.24 
12 83 

10.7'j 
11.08 
12.24 
12.83 
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J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

Z E E W A T E R E N M O R T E L S . 

(Slw.) 

De onderzoekingen van Dr. M . liepen hoofdzakelijk over 
de volgende hydraulische, bindmiddelen: twee soorten Port
land-cement, waarvan het eerste (a) nabij de onderste, het 
andere (6) nabjj de bovenste grens van het kalkgehalte 
ligt, kalk van Teil (c) en Romeinsch cement uit Heieren 
d). De scheikundige samenstelling dezer materialen was 

als volgt: 
WnterkHlk RonteMt*eli 

Pi.-rliaLd cen.ent. v. Tril. eemtbt. 
a. b. fi. d. 

Kiezelzuur. . 21.712 .'0 21.331 °i ' i i 23.88 "L 23.881 
Aluinaarde . 5.805 8.918 n 2.57 » 9.709 

IJ zeroxyde . 2.949 „ 2.695 n 0.88 n 4.052 

Kalk . . . 64.851 n 63.776 n 69.15 n 44.263 
Magnesia . . 1.030 n 0.805 „ 1.60 » 3.992 
Kali . . . 0.74* n 0.777 0.14 w — 

Natron. . 0.160 n 0.101 0 07 n — 

Zwavelzure kalk 2.468 n 1.631 » 1 09 n 7.203 
Restant . 0.357 i> 0.123 1. — * 6.381 

100.080 ° / 0 100.157 u / 0 99.38 0 / 0 99.481 ° / 0 

De tot dusver verkregen uitkomsten zjjn in de achter
staande tabellen I en II samengevat. Voor de in tabel I 
bedoelde proeven werden staafjes gebezigd van 10 cM. 
lengte en 5 c M 2 . doorsnede; deze verhardden de eerste 24 
uren aan de lucht in een vochtige, maar voor koolzuur 
ontoegankelijke ruimte; vervolgens werd de eene helft der 
staven in een voortdurend verzadigd gehouden gipsoplossing 
iu hermetisch gesloten flesschen overgebracht; de andere 
helft werd in een 1 ° / 0 magnesiumsulfaat-oplossing in even-
tens gesloten flesschen bewaard. 

Het zeewater, dat voor deze proeven werd gebezigd, was 
kunstmatig bereid in de hiervoren opgegeven verhouding. 

De proefstukken uit kalk van Teil , volgletter C. ver
aardden eerst 28 dagen in een gesloten vochtige ruimte 
aan de lucht, vervolgens 8 weken aan de lucht, onder da
delijks besprenkelen ten behoeve van het opnemen van 
koolzuur. 

De proefstukken van de in tabel II volgletter A—L) 
met i*) gemerkte reeksen werden, voordat zij in het zee
water gingen, 8 weken lang in de lucht bewaard, met be-
"prenkeling als voren. 

De proefstukken volgletters K, L en M, bleven 7 dagen, 
al de overigen 24 uren in de lucht in een gesloten met 
'•ochtigheid verzadigde ruimte liggen, alvorens onder water 
««zet te worden. 

De tjjdperken van beproeving worden gerekend vau één 

dag voor het onder water gaan at. De getallen zjjn ge
middelden uit 10 proeven. 

De proeven volgletters G—M vormen te /.amen een 
nieuwe, Oct. 1895 aangevangen reeks, die 3 jaren zal duren. 

Uit de beschouwing der vastheidsgetallen in tabel II 
blijkt onmiddellijk, dat het zeewater in alle mortels, die 
vrij wordende kalk bevatten, een aan het toenemen der 
vastheid tegenovergestelden invloed uitoefent; twee proces
sen dingen met elkaar om den voorrang, het hydraulische 
verhardingsproces en het kristallatieproces; in den regel 
treedt het laatste als overwinnaar uit dezen strijd op en 
veroorzaakt de volkomen vernietiging van de door het hy
draulisch proces verkregen samenhang. 

Van de P. ('. proefstukken 1 : 5 in zeewater, tabel II 
/>' middelsten regel, vertoonde er een na 90 dagen reeds 
zichtbare kenteekenen van vernieling; het was zoodanig 
getrokken en gescheurd, dat het bjj het inspannen reeds brak; op 
de breuk vertoonde het eenige mM. diep een neerslag van 
maguesiahydruat. Hij de beproeving na een jaar bleek, met 
eene enkele uitzondering, deze neerslag bjj alle proefstuk
ken tot 5 mM. diepte te zjjn gevorderd; hetzelfde was bjj 
de stukjes B ondersten regel waar te nemen. Opmerkelijk 
is daarbjj dat de proefstukkeu, die aan het opnemen van 
koolzuur blootgesteld waren geweest, haast nog sneller ver
nield werden, [*) waarbjj de gekoolzuurde buitenhuid opge
licht en opgerold werd; vergelyk de reeksen A en Ü na 
1 jaar; de reeks L) maakt eene uitzondering daarop ; al 
de proefstukken van deze reeks waren volkomen gaaf en 
vertoonden ook niet de geringste afscheiding van magnesia 
op de breuk 

De getallen sprekeu voor zich zelf; de bijmenging van 
tras (in het algemeen van werkzame l'iizzoiaueu) bjj de 
met kalk overladen hydraulische bindmiddelen, Portland 
cementen eu hydraulische kalken, kan de vastheid der daar
uit bereide mortels van het twee- tot het drievoud ver-
hoogen en ze tegen zeewater bestand maken. Met betrek
king tot de verhoogiug der vastheid springt dit ook dui
delijk in het oog; beste Puzzolanen bevatten ten minste 
evenveel werkzame hydraulefactoren als best Portland cement; 
het kan dus niet vreemd schijnen, dat uit de vereeniging 
dezer stoffen een hydraulische mortel van dubbele sterkte 

(*) De verklaring van dit feit meent Dr. M. daarin te mogen 
zoeken, dat de mortel door hel opnemen urn koolzuur poreuzer 
en dienovereenkomstig meer toegankelijk voor de zoutoplossing 
wordt, zoodat deze lichter tut. het inwendige door kan driugeu. 
Hel kalknydrosilvaat bcviudt zich ten minste in colluidaleu toe
stand. Door koolzuur omgezet, zal zich kristallijn kalkcarbonaat 
vormen eu het kiezelzuur zich samentrekken: legeuover i eu colLi-
dalen toestand moet dit carbouatatieproces klaarblijkelijk eeu veel 
minder dicbleu mortel opleveren. 
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T A B E L 1. 

Volg 
No. 

7 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Samenstelling der mortels. 
Gewichtsdeelen. 

In verzadigde gipsoplossing. 

Begin van 
ontaarding. 

Volkomen 
vernieling. 

In 1 ° / 0 magnesiumsulfaat-
oplossing. 

Begin van I Volkomen 
ontaarding. | vernieling. 

4 P. C. (Stern) waarin minder j 
dan 6 % aluinaarde (a). . j 6 maanden | 1 jaar | 6 maanden | 

10 Kwartszand. 
jaar 

2 P. C- alsvoren J 
2 Plaidter tras J (Na 2 jaren volkomen onaangetast). 
10 Kwartszand 

4 P. C. alsvoren 
1.2 Kiezelzuurhydraat (wind-

droog) 
13 Kwartszand 

(Na 2 jaren volkomen onaangetast). 

4 P. C. alsvoren . . . . . 
1.1 Gebrande kaolin v. Zettlitz ( (Na 2 jaren volkomen onaangetast). 

12.7 Kwartszand . . . . ' 

4 P. C. 6 met ca. 9 ° / 0 aluin-. . 
aarde (Langs natten weg bereid) j 6 maanden j 1 jaar ' 6 maanden | 9 maanden 

10 Kwartszand ' 

2 P. C. alsvoren 
2 Plaidter tras I (Na 2 jaren volkomen onaangetast). 
10 Kwartszand. . . . . . ! 

t,.̂ 'C" alsyo,en • • • i 3 maanden | 6 maanden I 4 maanden I 6 maanden 16 Normaalzand J 1 1 

4 P. C. alsvoren . 
1.2 Kiezelzuur hydraat . 
13 K w a r t s z a n d . . . . 

4 P. C . alsvoren 
1.1 Gebrande kaolin v. Zettlitz 

12.7 Kwartszand . . . . 

4 P . C . met ca. 9 °/ 0 aluin
aarde (Langs drogen weg bereid) 

10 Kwartszand 

(Na 2 jaren volkomen onaangetast). 

(Na 2 jaren volkomen onaangetast). 

3 maanden | 9 maanden I 3 maanden j 9 maanden 

2 P. C. alsvoren . . . . . 

2 Plaidter tras J (N* 2 jaren volkomen onaangetast) 
10 Kwartszand 
2 P. C. alsvoren 
16 Normaalzand 

4 P . C . alsvoren . . 
1.2 Kiezelzuurhydraat. 
13 Kwartszand. 

| 3 maanden | 6 maanden | 3 maanden 

(Na 2 jaren volkomen onaangetast). 

6 maanden 

4 P. C. alsvoren . 
1.1 Gebrande kaolin 
12.7 Kwartszand . 

(Na 2 jaren volkomen onaangetast). 

100 Beiersch Romeinsch Cement 
36 Water 

I 
I 
| (Na 2 jaren volkomen onaangetast). 

4 R. C . alsvoren 
10 Kwartszand | (Na 2 jaren volkomen onaangetast). 
13 Water , 

100 Bosnisch R. C. 
36 Water . . . 

— | 18 maanden | — 

4 R. C. alsvoren . . . . 

10 Kwartszand J (Na 2 jaren volkomen onaangetast.) 
13 Water 
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19 , 4 kalk v. Teil 
i 12 Normaalzand 

j (Na 2 jaren volkomen onaangetast). 

20 4 Kalk v. Teil 
20 Normaalzand 

j 1 jaar 1 -- 1 1 jaar | 

21 5 Kiezelzuurhydraat . . . . 
12.5 Vette kalkbrij met 32 ° / 0 

gloeirestant 
20 Kwartszand 

j (Na 2 jaren volkomen onaangetast). 

22 6 Gebrande kaolin 
16.5 Kalkbrtf alsvoren . . . 
28.5 Kwartszand 

j 14 dagen | 1 maand | 8 dagen | 1 maand 

23 4 Kiezelzuuranhydride. . . . j ^ a 2 jaren volkomen onaangetast). 
19 Kalkbrü alsvoren . . . . ' 

T A B E L I I -

h 
B Sameustelling der mortels. 

Gewichtsdeelen. 

Verbljjf 
in: 

Trekvastheid, KG. per cM' na 

V
ol

gl
et

t Sameustelling der mortels. 
Gewichtsdeelen. 

Verbljjf 
in: 7 dagen 18 dagen 90 dagen 

1 
1 jaar. 

A 
1 Stettiner P. C. (a) . . . . J 
5 Normaalzand j 

zoetwater 
zeewater [ 

id. (*) 

• 

7,23 
6,00 

15.93 

10,09 
7,54 

15,25 

11,60 
10.40 
15,28 

16,00 
16,00 

6,50—18,00 

B 
1 P. C. (6) met 9 % Aluinaarde j 
(langs drogen weg bereid). . j 

zoetwater 
zeewater 1 

id. (*) 

10,50 
7,86 

17,05 

12,68 
6,91 

17,75 

15,00 
9,10 

15,89 

16,70 
11,20 

2,00—15,00 

C 1 Kalk van Teil (c) . . - . 1 
5 Normaalzand i 

zoetwater ' 
zeewater j 

id. 0 
3,81 
4,96 
7,75 

5,17 
6,50 
6,97 

8,38 
10,86 
9,89 

13,25 
15,20 
12,50 

D 1 Romeiusch Cement (d) • • } 
5 Normaalzand \ 

zoetwater 
zeewater 

id. (*) 

2,86 
6,27 

13,12 

5,11 
9,22 

13,50 

9,68 
11,43 
14,66 

14.43 
14,12 
15.44 

E 
1 Stettiner P.C. (a) . . . • j 

4 Normaalzand ' 

zoetwater 
zeewater 

9,80 
11,80 

19,15 
28,00 

26,70 
35,70 

30,95 
39,50 

F 
1 Stettiner P. C. (a) . . . . j 

4.5 Normaalzand 1 

zoetwater 
zeewater 

11,05 
10,10 

16,90 
19,55 

21,80 
23,65 

27,55 
24,59 

G 1 P. C. (0) alsvoren . . . . - { 
5 Normaalzand 1 

zoetwater 
zeewater — 

8,80 
6,35 

10,25 
7,55 

H 
1 P. C (6) alsvoren . . . . zoetwater 

zeewater 
10,40 
21,65 

16,85 
24,55 

— 

I 
1 P. C. [b) alsvoren . . . . zoetwater 

1 zeewater — 

10,10 
20,45 

16,55 
24,60 

— 

K 1 Kalk van Teil (c) . . . . 1 zoetwater 
1 zeewater 

— 
2,97 2,39 — • 

L 
1 Kalk van Teil (c) . . . . 1 zoetwater 

[ zeewater — 11,75 21,57 

M 
1 Kalk van Teil (c) . . . . 

6 Normaalzand 
1 

1 zoetwater 
j zeewater — 10,30 1 20,10 

— 
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«misprui , daar het P. C. genoeg overtollige kalk bevat om 
de Pu/./.olanen volkomen tot hun recht te brengen 

Blijkbaar zyn die toeslagen, welke ryk aan hydraulisch 
kiezel/uur en arm aan aluinaarde zgn, de voortreffelijkste 
en is daarom toevoeging van kaolin by zee werken af te 
raden 

Zoo mag dan wel beweerd worden, dat door Dr. M . 
wetenschappelijk en practiscli het bewijs geleverd is, dat 
hydraulische bindmiddelen, die meer kalk bevatten dan toe
reikend is voor het vormen vau stabiele hydrosilicaten en 
-aluiuinaten — en alleen de kalkarme verbindingen zyn 
als stabiel te bestempelen; en wel in te hoogere matt*, 
hoe armer aan kalk zy zijn —- voor zeewerken niet 
aangewend mogen worden. 

Daar nu de volgens het voorschrift vau Dr. M. gemengde 
bindmiddelen niet enkel veel duurzamer en sterker maar 
ook zeer veel goedkooper mortels opleveren, is het in het 
algemeen belang deze gemengde bindmiddelen in den uit
gebre ids te» zin toe te passen en, nu dooi' hein onze kennis 
ven-ijkt en de oorzaak van het tie vaar duidelijk aangetoond 

is, het gebruik van te kalkryke hydraulische bindmid
delen zonder verbetereuden toeslag voor zeewerken niet j 

verder toe te laten. 

De oplossing van het vraagstuk staat bovendien zoo gun- j 
stig mogelyk; alles blijft om zoo te zeggen bij het oude, i 
alleen wordt eeu oordeelkundig gebruik gemaakt van de van j 
oudsher proefhoudend gebleken en daarom aanbevelings- i 
waardige raortelvormers, de eigenlijke 1'uzzolaueu, waaronder 
er geen een hoogere plaats bekleedt dan het echte tras. 
Daar dit echter hier gepaard wordt met het sterke en 
krachtig verhardende Portland cement, zyn ook andere, met 
minder aanvangs-energie uitgeruste Puzzolanen wel te ge
bruiken. 

De zuiver theoretische berekening, zoowel als ook prac-
tische, snel uit te voeren proeven, zullen in elfc geval weldra 
in het klare brengen welke mengsels de beste zyn. 

(reen combinatie zal wel in alle opzichten zulke groote 
voordeelen aanbieden als tras of aan tras gelyke 1'uzzolaneii 
en Portland-cement, want geen mortelmengsel zal wel met 
betrekking tot prys en vastheid, aanvangs-energie en duur
zaamheid tegen den verwoestenden invloed van het zeewater 
dit mengsel overtreffen. 

Dat het verbruik van P. C. daaronder zou lijden is even 
onjuist als indertijd de ongegronde vrees, dat het voermans-
bedrjjf door den aanleg * van spoorwegen zou afnemen; 
evenals toenmaals, zal ook hier juist het tegendeel plaats 
hebben. 

De a priori voorspelde en reeds voor de verharding in 
zoetwater zonneklaar gebleken verbetering der kalkryke 
hydraulische bindmiddelen door gepaste bijmenging van 
stoffen met tot binding geschikt (hydraulisch) kiezelzuur (en 
aluinaarde) heeft voor de verharding in zeewater eene de 
stoutste verwachting overtreffende toepassing gevonden en 
de onware voorstelling van het bestuur van den D. Cement-
Fabrikanten-Verein van 1882 te schande gemaakt. 

„ W e l k e houding de verbruikers tegenover het vraagstuk 
der middelen tot bijmenging willen nemen", zegt Dr. M I C H A Ë L I S 
aan het slot zyner verhandeling, „ is niet mijne zaak, hoe
wel ik nog altyd hetzelfde standpunt inneem : dat de fabrikant 
het best in de gelegenheid is, in verband met de geaardheid 
van zyn fabrikaat de doelmatigste mengsels samen te stellen 
en ook met behulp zyner toestellen op de meest volmaakte 
wyze uit te voeren, want uit het vorenstaande blijkt duidelijk, 
dat elk hydraulisch bindmiddel andere verhoudingen van 
toeslagen eischt, welke eenerzyds van de hoeveelheid kalk 
in het bindmiddel en ten andere van de hoeveelheid werkelyke 
hydraulefactoren in het bijmengsel afhankelijk zyn. Daarover 
mogen de verbruikende besturen, technikers enz. zelf oordeelen." 

„ V o o r z e k e r zou deze arbeid van nog grootere waarde 
geweest zyn, als ik nog eenige jaren met het openba;, . 
maken gewacht had; maar zoowel myn leeftijd als ,j„ 
grootscue zeewerken, die in de naaste toekomst in verschil, 
lende Staten onderhanden genomen zullen worden en honderd, i 
millioenen kapitaal in beslag zullen nemen, hebben mij 
aanleiding gegeven, reeds nu mijne ervaringen bekend te 
maken. De mannen der wetenschap en der practyk luogrji 
nu myn arbeid herhalen, scherp onderzoeken en met ra , 
verder brengen en volmaken." 

My, den steller van dit overzicht, zy' het aan het sint 
daarvan vergund myn hoogen eerbied uit te spreken voor 
de werkzaamheid van Dr. M I C H A K M S , op dit gebied, een 
werkzaamheid, die niet alleen in zyn eigen leven, maar in 
het geheele wezen der Portland-cementindustrie, der P. C. 
wetenschap mag men wel zeggen, een zoo groote plaats 
inneemt. Dat ik in het bovenstaande in zoo mime mate 
zyne woorden tot de mijne heb gemaakt moge voor hem 
van myne waardeering het beste bewys zijn. 

v. i i . K . 

E E N R I V I E R - T O O V E N A A R . 
De baggermolen-revolutioni8t in het ingenieurswezen. 

Tien voet in de minuut 
is zijn snelheid door zware zandbanken en hij kan 

gemakkelijk groote rivieren en dergelijke 
stroomen tot diepe waterwegen maken. 

(Naar de Evening Press van Grand Rapids, Michichan, 
van 14 Apri l j.1.) 

Washington 14 April. Een omwenteling in het ingeni
eurswezen van belangrijke waarde voor het menschdom is 
dezer dagen teweeggebracht door een jong man van Chicago. 
Zyn naam is L I N O O N W . B A T K S . Wat hy gedaan heeft kan 
in enkele woorden beschreven worden, maar elk woord is 
vruchtbaar voor den handel. 

Hy heeft het vraagstuk opgelost, van het uitdiepen van 
ondiepe rivieren, zooals de Grand River, zoodat tallooze 
stroomen, die nu voor den handel onbruikbaar zyn, groote 
verkeerswegen kunnen worden voor goedkoop goederenver
voer. Hy heeft het vraagstuk opgelost van het uithollen 
van kanalen tegen voldoend lage kosten, om het Nica-
ragua-ontwerp en meer andere plannen van dien aard te 
doen slagen, om twee z e e ë n met elkaar te verbinden. Hy' 
heeft het onderhouden van eene bevaarbare geul in de 
Misissippirivier verzekerd. 

B A T E S is nu te Washington om de 86000 dollars premie 
te ontvangen, die de Regeering hem beloofde voor zyn 
merkwaardig werk op de Mississipi met zyn hydraulisch 
baggerwerktuig. De machine is de uitvinding van B A T E S . 
Toen de leden van de Mississippirivier-comraissie haar over
namen, meenden zij met een verbetering te doen te hebben, 
maar het was een omwenteling. 

De nieuwe machine dringt door een zandbank heen met 
een spoed van 5 tot 10 voet per minuut. Zy sny'dt haar 
weg in een vasten dam uit en laat een geul van 40 voet 
wydte en 20 voet diepte achter zich open. Om er een 
denkbeeld van te krygen moet men zich een straat voor
stellen van 40 voet breedte van huis tot huis. Als men 
dan anderhalve verdieping hoog kykt, heeft men de geul 
voor zich, die dit monster voor zich zelf uit den vasten 
bodem fnitsnüdt. Natuurlijk zon het deze verbazende massa 
werk niet gedaan krjjgen zonder hulp van het water, 
waarin het arbeidt. Dat is het geheim van de geheele uit
voering. 

In het front van de machine zyn zes inneempypen, met 
den mond naar beneden gekeerd. Rondom elke dezer pypen 
is een met messen voorziene cylinder, die altyd door in 

e'ing W 0 1 - d t gehouden, zoodat de messen het zand door-
„yd. u en opwerpen en met water vermengen. Dit proces, 

^o t,t men zich voorstellen, gaat aldoor rondom de inneem-
pijpei en binnen die pypen wordt het door elkaar geroerde 
/and en w * t e r opgezogen door de werking vau door stoom 
gedreven centrifugaalpompen. 

jl u kan licht begrypen wat het gevolg is. Groote dichte 
gtroomen los materiaal dringen met grooten spoed de pype:i 
j„ He ingenieurs hebben de snelheid tot op een haar uit
gerekend. Zy weten precies welke spoed in de pypen noodig 
is om het zand zwevende te houden. 

Haar wat wordt er van het zand, dat het halve dozyn 
pijpen uit de bank loswoelt? Het wordt, op een duizend 
voet van de plaats waar het lag, afgezet. De pijpen loopen 
door de dryvende reus heen en op een vijfde van een mijl 
van het roer of van een der zijden af tot elke plek waar 
men het verlangt. Het werken met de baggermachine kost 
ongeveer 10000 dollars per maand. 

A A N B E S T E D I N G E N 
Janiientedingen worden tlecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 18 MEI. 
Boskoop (Z.H.) 18 uur. De architect H. J . Nederhorst Jr. te 

SloUvijkersluis, namens den WelEd. heer C. Frets in liet café 
het Wapen vau Boskoop: hel bouwen van een beerentauis aan de 
Aclilerkade aldaar. 

(iinnekeu (N.Br) 0 uur. De archi eet A. Verlegh te B-eda, 
voor den heer A. Oomeu te Heusdenliout, gem Qinueken, in liet 
kodiebuis bij J . Sterken» aldaar : liet bouwen vau eeo woonhuis 
met stal op eeu perceel grond, gelegen westzijde van den steenweg 
ter plaatse voornoemd. 

DINSDAG 19 MEI. 
Amersfoort. 2 uur. Heeren executeuren der naiatenscbap wijlen 

deu heer C. Scheltus Js., in de Vergulde Zwaan vao den beer 
C. Schimmel: het vergrooten «au het woonhui» wijk G, ur. 270o 
aan deu Soes'erstraaiweg aldaar. 

Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bureel Plantage-I.iju-
baansgraebt no. 1 : 1. het bouwen van eene bergplaats voor den 
vervoerbaren outsmettingsoveu, voor brancards euz. bij bet hospitaal 
aldaar, begr. f 1400; 2. bet bouwen van eene zaags-dloods bij de 
mil ii UI re bakkerij aldaar, begr. f 1500, beide onder bet beheer der 
genie aldaar. 

(«orinchem. 10 uur. De geoie ten zijnen bureele, stadhuis : 1. 
het herstelhn van bekleelingsmuren te Oorinchem, begr. f 800; 
2. bet herstellen van de kelderverdieping vau den toren in bet 
fort bij Vuren en vernieuwen van een fornuis aldaar, begr. f 1650; 
3. her. doen vau herstellingen en vernieuwingen van onderscheiden 
aard aau de werken der Nieuwe Hollandsobe Waterlinie, tusschen 
Lek en Waal-Merwede, begr. f 1150; 4. bet herstellen van be-
Meeding», en andere muren te Woudrichem en io bet fort aan 
den Uppelschen dijk, begr. f 1200. 

's-Uravenhage. 10 uur. De genie, op het bureel bij de 
Frederikskazerne.- het doen vau herstellingeu eu verbeteringen aan 
militaire gebouwen te 's Gravenhage, onder bet beheer der genie 
aldaar, begr. f 8100. 

(•runingen. 12 uur. Het prov. bestuur: 1. het verdiepen vau 
de Dusterhaven te Groningen ; 2. het doen van verfwtrken aan de 
ltun»iwerken en gebouwen, bij onderscheidene kanalen behoorende, 
'1 'i perceeleo. 

Kampen. 10 uur. De geuie, ten bureele vau den hoofdopzichter 
•au fortificatiën, achter de Nieuwemuur, wijk I no. 37 aldaar .-
bet herstellen van daken en goten aan de kazerne en het hospitaal 
«u bet vernieuwen van trappen, bordessen, bouten vloeren en 
dublielingea in de kazerne te Kampen, begr. f 3150. 

Kiundert (N.Br.) 11 uur. Het bestuur vao het waterschap 
BI' 'lendaal ea io Uitwatering gecombineerde polder», in de 
S*a-herberg: de vernieuwingen en herstellingen aan bet Haven-
hoofd, de uitwateringssluis, keersluis en schutsluis (klein Sa») aan 
de N'oordscbans onder Klundert. 

'•••tterdam. 12 uur. De directeur der directe belastingen enz. 
'ijnen bureele: het onderhouden eu herstellen van de rijks-

gebouwen der invoerrechten aan den Hoek van Holland, van den 
der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en 

">et »1 December 1898. begr. f 4210. 
"otterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: bet maken van de 

uitbreiding van school no. 4 aan deu Schulpweg in Je voormalige 
gemeente Charlois, en eenige daaruit voortvloeiende werkzaamheden. 

Rotterdam. 2.3 ) uur. De architect T. L . Kinters en Zn., io 
het Poolsche Koffiehui» aau de Zuidblaak Bldaar : het bouwen van 
een winkel- en woonhuis aao de Noordblaak no. 97 hoek Keizer-
straat le Botterdam. 

WOENSDAG 20 M E I . 
Uarsiiigcrhorii (N.H.) Het bestuur van het Witle Krui», afd. 

Barsiugerhorn, bij de:i secretaris Dr. Tb. W. Heeker : het maken 
vau een tegenwalerbak, bij de Ned. Herv. kirk te Haringbuizen. 

Bergen op Zoom. 10 uur. De genie, in het Nederlandsch 
koffiehui» bij den heer J . J . Uzelooy: het herstellen van bet 
dok enz van de mareohaussee-kuzerne te Axel, onder jbeheer der 
genie aldaar, besrr. f 135 5. 

Deventer. 11 uur. De genie, in bet hotel de Keizer: bet doen 
vau herstellingen en vernieuwingen aan militaire gebouwen te 
Deventer, onder het beheer der genie te Zutpbeu, begi. f 4450. 

Delft. II uur. De gsuie ten zijnen bureele, Korte Geer no. 11 : 
bet doen van herstellingen en verbeteriugen aan militaire gebouwen 
enz. aldaar, onder bet beheer der genie te 's üraveuhage, begr. f '700. 

Dieren ('ield.) 4 uur. De architect E . Lofvers: hel bouwen 
van een woonhuis op eeu terrein tegeuover bet station aldaar. 

.Maastricht. 2 uur. De genie, op bet bureel «au den hoofdopz. 
van fjrtificatièu op den Maagdendri s : 1. het herstellen van daken 
van het wapenmagazijn en herstellen en vernieuwen van vloeren 
in militaire gebouwen te Maastricht, legi. f 2750 ; 2. bet inrichten 
van 10 woningen voor gehuwden iu de blokken 1 en 11 der 
Hrusseische barakken te Maastricht, begr. f 6250, beide onder het 
beheer der geuie te Nijmegen. 

Ti lburg. 11 uur. Het gemeentebestuur : het opruimen der 
bestanu'le en het bouwen eener nieuwe brug voor gewoon en 
tramweg»erkeer over de Leij in den weg van Tilburg naar Konings
hoeven. 

Utrecht. 10 uur. De genie, op bet bureel Damlust .• het eenjarig 
onderhoud van de werken in de Nieuwe Hollandsabe Waterlinie, 
van af de Klop tot en met Vreeswijk, begr. f 17.900, onder het 
beheer der genie aldaar. 

Venlo. 9.30 uur. De geiie, op het bureel van den hoofdopz. 
van lortificatiën te Veulo : 1. bet hers'elleti van daken eo goten 
van en aaubrengen of vernieuwen van vloeren, bestratingen, rabatten 
en riolen in eu bij de kazeruegebouweu eu stallen te Veulo, begr. 
f 3100 ; 2 bet doen van voorziemogeu aan eu bij militaire gebouwen 
te Venlo, begr. f 2950, beide onder het beheer der geuie te Nijmegcu. 

DDNDERDAG 21 M E I . 
's-Gravenuage. 2 uur. Het gemeentebestuur • bet verrichten van 

verfwerk aan verschilleude bruggen, pompen, urinoirs, straatnaam
borden en plantsoenbekken. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van bel prov. bestuur : bet bebarden 
van deu weg langs de westzijde van bet Noordhollaudscb Kanaal, 
tusschen Akersloot en Alkmaar. 

's-Hertogenbosch. 11 uur. Het prov. bestuur: bestek A. bet 
aflbreken der houten bruggen iu den provincialen weg van Vugtit 
naar St. Micbiels-Gestel, nabij het gehucht Halder ; bet maken van 
den onderbouw eener nieuwe brug over het Halsche Water eu bet 
verrichten van grond- en andere bijkomende werken, begr. f6930; 
bestek B. bet maken en stellen vau den ijzeren bovenbouw voor 
de nieuwe brug over het Halsche water in den provincialen weg 
van Vugbt naar St. Micbiels-Gestel nabij het gehucht Halder, 
begr. f 7500. 

V R I J D A G 22 M E I . 
Arnhem. 11 uur. De genie, op het hotel Sluis, Oude Stations

straat aldaar: het doen van herstellingen en vernieuwingen van 
onderscheiden aard aan en bij militaire gebouweu aid., begr. f 6200. 

Naarden. 10 uur. De genie, op zijn bureel: het doen van 
herstelliugen en vernieuwingen van gebouwen eu werken te Naarden, 
begr. f 5150. 

Vlissingen. 2 uur. Het gemeeutebestuur: bet gedeeltelijk vullen 
en ophoogen van 3 strateu te Vlissingen met zeezand. 

Zorgvlled (Wateren Dr.) 2 uur. Het gemeentebestuur van 
Diever, in het logement te Zorgvlied : eene aan- en verbouw v.<n 
bet schoolgebouw te Wateren. 

Z A T E R D A G 28 M E I . 
Goriuchem. 10 uur. De genie, op het bureel (stadhuis).- het 

doen van verbeteringeo vau ondergeschikt belang uan werken 
eu gebouweu der Nieuwe Hollandsche Waterlinie, tusschen Lek 
eu Waal—Merwede, onder beheer der genie aldaar, begr. f 2000. 

DINSDAG 36 M E I . 
Utrecht. 2 uur. Da maatschappij tot exploit, van staatsspoorw., 

aar. het centraalbureau iu het Moreelse Park, bestek no. 709 : bet 
maken van eene dubbele wachterswoning met eenige diverse werken 
op het station Harmeien, begr. f 4600. 
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V K I J I U U 29 M E I . 
's-(J ra vc ullage. 1 uur. Het ministerie «au walerslaat, lian-lfcl 

en u ij verluid : het herstellen cn verbeteren van de rijkstelegraaf-
lijuen langs den s'aatsspoorweg tunscben Utrecht en Amsterdam, 
begr. I .085. 

M A A N U A G 1 J U N I . 
Delft. 2 uur. De commissie voor de gemeente-gasfabriek, aan 

bet kantoor der fabriek : 1. bet bouwen van ee.i meterbuis, van 
een coudeusorgebouw, van afsluitmuren en van een loopbrug; i. 
bet leveren eu stellen vau . mieusors eu het uitvoereu vin eeuige 
bijkomende werken. 

VKIJ.lAfal 5 JUNI. 
Middelburg. 11 uur. i i . ; ministerie vau waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur: bet herstellen, 
verlengen cn \erbreedcn van strandhoofd no. 22, aau dc Oude 
Hoeve aan de noordzijde van het eiland Schouwen, behoorende 
lot de zeewerkeu in Zeeland, begr f 1900. 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
Amersfoort. 1. Het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen 

enz. te Amersfoort. Laagste W. vau Aciilerb-rgb aldaar voor 
f 8888.88 ; 2 bat eenjarig onderhoud der werken in de ürebbelinie. 
Laagste dezelfde voor f 1399 ; 3. eene vervlug van kazeruegebouwen 
te Amcrsloort. Laagste Pn. Smit aldaar voor f SS/.50. 

Holnes. |]ct maken van een dwaisheliing euz. Laagste J. Kamsteeg 
te Qiesseodam voor f 46.866. 

Bredu. I. Het houwen vau eeu woonhuis voor den directeur 
der gemeente-reiniging aan dei? Tramsingel bij de mestvaalt. Laagste 
L . Cbabot aldaar voor f 6610, niet gegund; 2. het maken en 
stellen van 3 openbare waterplaatsen. Laags e ,1 A. Willemse aid. 
voor f 10-20, niet gegui'd ; 3. het leveren cn plaatsen van twee 
cemeutsteeuen beerputten met leidingen voor privaten van de 
eerste openbare school aau de Houtmarkt. Laagste Th. Kessels 
aldaar voor f 242, gegund ; 4. het leveren van 220 kub. meter 
kiezi Izmd voor de vov'padeu. Laagste dezelfde voor f 444. 

Delft. Dc uilvoeriug vau onderhoudswerken van Delfland, volgens 
bestek uo. 59. Laagste voor: perc. 1, F. D. Burghout te Hof van 
Delft voor 100, perc. 2, A. van der Loo te Kslhel voor f 1450, 
perc. 3, 1). Zaudbergeu te Vrijenban voor f 20, perc. 4, J. van 
der Heul le Maassluis voor f 490, perc. 5, J . de Baan te Maasland 
voor f 544, perc. 0, Wed. G. S. Hofman te Naaldwijk voor f 887, 
perc. 7, J . dc Baan voor f 444, perc. 8, A. Bontenbal te Schipluiden 
voor f 480.50, perc. 9, G. vau der Vlugt te Maasland voor f209, 
perc. 9a, A. Korevaar te Hardinxvehi «oor f 4078, perc. 10, P. 
van der Voort ie Waleriugeu voor f 367, perc. 11, F. L. Luiten 
te Naaldwijk voor f 144, perc. 12, P. van der Voort voor f 90. 

Enschede. Met vergrooten eener fabriek te Enscnede, ouder 
beheer van den architect G. Beltman AGz. te Euschede. Laagste 
G. Heukriede voor f 9S74, gegund. 

's-Grnvenhagc. Het oouwen van 6 bewaarderswoningen hij de 
stra'gevangeiiis te Utrecht en daarmede in vnrband slaande werken. 
Laagste C. vau 't Hulleuaar te Alkmaar voor I 14.990. 

'8-Gruvenlinge. Het maken en stelltn van een ijzeren licbtopstand 
bij Zijpe, gemeente Bruiuisse en van een ijzeren lichiopstand op 
Rozenburg, tegenover Maassluis. Laagste T. M. Blom te Haarlem 
voor f 2975. 

's-Gravcnli.-ige. Het vervangen van een gedeelte klinkerbestrating 
door keibcstrating op den Rijksweg der le klasse no. 4 van 
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's Gravenhage tot de Hoornbrug. Laagste L . de Boo te Vrij, 
voor I 2139. 

'« •Gravenhage . Het vervar-gen van grindverharding door 
kerhest • ating op den Rijksweg der 2e klasse no. 4 van Goidscha-
naar 'sGraveudeel. Laagste B. de Waerd te Nuuwenhooru voort i 

'a-GruTenkuge. Met bouweu van een heerennuis,een winki 
met afzonderlijke bovenwoning, stal en koetsbuis aan den I 
deuhoutscheu weg. Laagste J. van den Elshout tc Scheven, 
voor f 27.600. 

'rJ-Graveubuge, Het bijspannen van draden en het wijzign 
intercommunale telephoonlijueu tusschen Botterdam en Nieuwe:, 
Laagste G. J. Tierolf te Roosendaal voor f 1109. 

'a-Graveubage. De aanleg van eeue telephooulijn met 
dradeu langs deu staatsspoorweg tusschen Groningen en de Duit 
grens bij Nieuweschans en bet uitvoeren van daarmede iu ver 
rtaaude werken. Laagste J. J. Sn wijn Dz. te Leeuvardeu voor f. 

' s -Graveul i»ge . Het herstelleu cu verbeteren der njkstelet 
lijn langs deu staatsspoorweg tusschen Mozeudaal en Vlissii 
Laagste J. den Boei tc Goes Voor f 672. 

Harderwijk. 1. Het. écujarig onderhoud van de kazernegebouwen 
enz. tc Harderwijk, onder beheer dtr genie te Amersfoort. 1 a .-,t e 

C. D. van Munching aldaar voor f 2680; 2. bet doen van mor. 
zieniugen van onderscheidm aard aan en bij militaire gebouwen 
te Harderwijk. Laagste H. van de Toorn aldaar voor f 2220. 

UellevoetsLiis. 1. Het eenjarig ouderhoud van werken en 
gebouwen te Hellevoetsluis. Laagste W. van Lienden voor f 5*uü; 
2. bet eenjarig onderhoud van werken en gebouwen te Bricllc. 
Laags'e A. M. Veenenbas voor f 4830; 3. eeue buiten- en bium n-
verving te Hellevoetsluis. Laagste A. van Altena te Hooge Zwaluwe 
voor f 1089. 

Joure. Het amoveeren van de Tolhuishrug te Joure eu liet 
daar ter plaatse maken van een gemetselden onderbouw met 
bijkomende werken. Laagste Job. II. Bosnia aldaar voor f 2181. 

Maastricht Het éénjarig ouderhoud vau de kazernegebouwen 
enz. te Maastricht, onder het beheer der genie te Nijmegen. 
I.ancsle J. Ummels aldaar voor f 4180. 

Middelburg. Het maken van drie vakken keibestrating op den 
Oostelijkeu dijk van het kanaal van Tcrn<-uzen, ouder de gemeente 
Westdorpe Laagste A. Tholeus Dz. te Terueuzen voor f 5490. 

Nijmegen, le. Het ééujarig onderhoud van de werken eu 
kazeruegebouwen euz. te Nijmegen, Lent en 1'aunerden. Laagste 
J. van Ginkel voor f 5325; 2e. het éénjarig enderhoud van de 
Waaikazerne ca. en van een gedeelte der kazerne bij het Valkhof 
te Nijmegen. Laagste dezelfde voor f 5342. 

Rauwerd. liet af sreken van de oude eu het bouwen eener 
nieuwe stelpbuizinge onder Grouw, in huur bij S. Stastra, onder 
beheer van den architect H. Gros te Rauweid. Laagste K. Bininga 
te Roordnhuizum voor f 7400, gegund. 

RjjswUk. Het bouwen van een woonhuis. Laagste C . Klapwijk 
te Rijswijk voor f 13.897. 

Urk. Het bouwen van eene openbare school met 12 lokalen, 
volgens ontwerp van den beer R. de Boer van der Leij aldaar. 
Langste C . Schriere te Boornbergum voor f 36.273. 

Wierden. Het bouweu van een heerechuis te Wierden. Laagsle 
M? Schipper te Wierden voor f 8338 (oplevering 15 Sept.) of 
f 8048 (oplevering 15 Nov.) 

De Wijk. Het bouwen van een stoomznivelfabriek te de Wijk. 
Laagste R Rozendal te Hoogeveeu voor f 6887, gegund. 

Zutpheii. Het éénjarig onderhoud van de kazeruegebouwen en», 
op de legerplaats bij Milligen. Laagste II. J. Buitenhuis te Nun-
speet voor I' 7190. 
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A D V E R T E N T I E N. 
j no i i i i: li v >i. 
(Nieuwe Haven 118 

A M S T E R D A M . 
Bilderdijkkade 109 DOOilKSCHE EU LUIKSCHE KALK, 

TRAS. « B f U 
P t ) i t l n n d . C e m e n t , ^ # V » * J "Of J) Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

II. LUIJTEN, 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

e.. LEKKERKERK. 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
DUB 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 
(88 ) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN 

D E G R O E V E N 

/ M E U R I JS 
te A n d e r n a c h a/d R ij n, 

leveren sedert 1 8 5 1 : (83, 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op Htrenejste keur, verder: 

IHU.II of ZWEMSTEEN; LA-
VAC* ROTST I.EN, beste en goedkoop

ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 

Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, en/ 

p lOLk&ZOON. 
S iegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Evgelsch Qeruit~, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

WIT- , KUIST A L - , BKOKI en M K 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 . 

GBBOQKN G L A S en D A K P A N N E N . 

L e m e n - en P a t r i j s poor tg lazen 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

I I E I U F r l l S E I ^ 

e» L O O D S E N A < < / 

van gegolfd ijzer 

LIFTEN 
(90) 

KRANEN 
en 

ijzer, A > i >' 

r V V LIEREN, 

taf* Spooi, 
T. G. TISS0T J". 

AMSTERDAM, SINGEL 119 

D E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek 
„ S I N T J O R I S " 

BAKKER t 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, Z U I G - , P E R S - en S T O O M P I J P E N , 
V E L O C I P E D E - , R I J T U I G - , B I L J A R T - en L I N T Z A A G B A N D E N , T R A M B U F F E R S , 
P A A R D E N H O E F - B U F F E R S en R A N D E N , M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, H O S P I T A A L D O E K , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, T O C H T B A N D voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t W R I N G R O L L E N , enz.enz. B e k r o o n d 
m e t Z i l v e r , te Amsterdam 1 8 8 3 , en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885 . ( 8 5 J 

Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PRIJZEN. (73; 
S . B R U I G O M , Arnhem, 

U a B B O F S M E ö E H I J . 
E E I r> E I V . 

Machine-, Stoomketel-en 
Constructiefabriek. 

Sr.HKKPSBOUWWKRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

St oombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJJ7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E R S , 

UZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
mt'f c e r t i A c n x L - t v t i i i L l o y d ' s 

en B n r e a n V e r i t a s . 

en L U S T E N . 
volgens b e s t a a n d o f op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

R. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs courant op 

aanvraag gratis. (80) 

J . YAN DER ENDT & ZoON S 
Stoom-Boekdrnkkerij 

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 

BESTEKKEN. 
met daarbjj behoorende 

TEEKENINGEN. 

Uitgaaf van 1. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O M E BOUWMATERIALEN, 
b e s c h r e v e n d o o r 

•T- A., v a n d e r K l o e s , 
Leeraa r aan de P o l y t e c h n i s c h e S c h o o l te De l f t . 

PRIJS: Compleet ingenaaid fis.—. 
w „ gebonden „ 21.50. 

R E O O R D E E L I N « E N. 
. . . . Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder veel waarde op een 

voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan breed
voerige 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 lieden 
heeft uitgewezen of een thoretiach on«err.oek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 

„ (De Ingenieur.) 
voorspellen. . . . v ° 

. . . . 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). 
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Carbolineum „KRIMPEN' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

onover t ro f fen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS & Co,, 
Keizersgracht 132 Amsterdam. 

Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Alle soorten var 

Z , ! E I 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
•lechts in At fijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&SöHNE 
te Remscheid-Vieringhausen (Rbeinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
Wl*W Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wy L' gratis en franco toezenden 

Gevraagd: 

IG TEEKENAAR i 
in staat naar s c h e t s e n , bestekteeke-
ningen uit te werken en volkomen op 
de hoogte met d e t a i 11 e e r e n . Salaiis 
100 a 150 per maand, naar bekwaamheid 

Adres lett. M M , bureau van dit blad 

JAN HAMER ÓL C o . , 
Heerengracht 583, by de Utrechtschestraaf, 

A M & T & i t I ) A M . 

Engelsche Stalinrichtingen. 

EXSELSIORPLATEN, 
EBA. VAN DER vIJGH, Amsterdam, 

Geluidwerende tusxclienvloeren, otidervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafond». 

Fabriek van vuurvaste War d- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. ( »2 ) 

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 bjj particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Jirochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonstel l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

LEONARD SLIGCBER, Monnickendam. 

Vierde Jaargang No. 21. Zaterdag 23 Mei 18%. 

« . . - n u . ,l ijzeren (86) 

SPlr2STwr»PEN'lAMERIKAANSCHE
 H O U T B Ö O R M A C H I N E S E N B O R E N , 

Mtr, NiCllltlire MUM, | aitmuntena- fkbrik.ai en MIIHIie prfls. (76) 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amieitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Ailvertentlën in dit blad kotten van 1—6 regel» 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letter» naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt «lechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers • 
J. VAN DER ENDT & ZOON, 

MAASSLUIS. 

Allo a<1ve>rt«ntl*n in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, MetaeUar», 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 . 

B L I K S E M A F L E I D E R S O P I J Z E R E N T O R E N S 

lu het Centralblatt der Bauverwaltung van 14 Maartj . l . 
geeft de heer O. H O P P E te Clausthal het onderstaande ais 
zjjn meeuing te kennen in zake bliksemafleiders op ijzeren 
toreus in den trant van dien, waarvan in ons No. van 25 
April j . l . sprake was. 

Sedert F K A K K L I N (1749) is er in het vraagstuk van den 
bliksemafleider, wat de hoofdzaak betreft, even weinig ver
andering gekomen als in de ïaspni i i ig en de keiinis van 
den bliksem zelf, die met zyn geluids-, licht-, warmte-, elec-
trische en magnetische stralen de voorstelling is van het 
geweldigste, maar altijd nog weinig opgehelderde natuur
verschijnsel, dat wy kennen,-iVel neemt men tegenwoordig 
volgeus G A Y - L U S S A C (1823i/de hoogte, waarop de opvang-
stangen boven het platte onliggende terrein moeten uitste
ken grooter dan F U A N K I . I N jdit deed, die liet voldoende achtte 
als zy maar een weinig bwen den schoolsteen uitstaken; 
wel beveelt men in den laatsten tyd volgeus M E L S K N S te 
Brussel het vermenigvuldigen van de onderdeelen des blik
semafleiders, zoowel wat betreft de opvangspitsen alsook 
de afleidingen naar den bodem heen, maar ie bijzondere 
omstandigheden, waaronder de bliksem als zoodanig ontstaat, 
waarom hy het lage gebouw van hout daaronder aan den 
voet van den berg treft en het hooge gebonw van y/.er 
hoog er bovenop, waar de onweerswolk zoo even nog langs 
trok, versmaadt, kent men niet. Hieraan zal in elk geval 
niemand twijfelen, dat onder overigens volkomen gelyke om
standigheden de bliksemstraal eerder den hoogstaanden toren 
zal opzoeken, dan het lager houten gebouwtje. Maar zyn 
er wel precies gelyke omstandigheden en geldt ook hier 
het spreekwoord rUitzonderingen bevestigen den regel''? 
Naar ik vermeen, mogen wij deze beide vragen met „neen" 
beantwoorden en moeten wij bekennen, dat wij nog zeer 
weinig van de omstandigheden kennen, waaronder in dit 
geval de natnurlyke bewegingen naar onfeilbare wetten ge
regeld worden. Voorzeker volgt de natuur bepaalde wetten, 
maar de mensch kent ze helaas niet of legt ze verkeerd 

•uit. Daarom moet elke bydrage tot de herkenning welkom zyn. 
Wat is de bliksem P Waar is hij ontstaan? Waar woont 

hjj'? Beweegt by zich enkel langs de kortste baan, van den 
geringsten wederstand? Gaat hij van de wolken uit naar de 
narde of omgekeerd van de aarde uit naar de wolken, of 
wel heeft de uitwisseling van de electrische „vloe is tof" tus
schen wolken en aarde ergens in de lucht plaats? Is het 
peil van het grondwater de grens, die de bliksem moet 
bereiken, of hoe diep en op welke wyze dringt hy in het 
-''gemeen in den aardbol in ? Werkt de straal, wiens energie 
wellicht vele honderdduizenden paaidekrachten telt, alleen 
"1' zyn weg of tracht hy zyn invloed ook over geringereu 

of grooteren afstand over zyne omgeving uit ? Bevat hij X 
of zelfs Y en Z stralen, die ons schaduwbeelden van muizen 
en handen opteekenen. als wij de photqgraphiekast niet voor 
de stralen gevoelig papier in liet hel door den bliksemstraal 
verlichte venster opstellen ? zouden wy beden ten dage mis
schien mogen vragen. Deze en andere vragen doemen voor 
ons op, maar op de beantwoording daarvan kunnen wij niet, 
althans niet in dit opstel ingaan. In elk geval is het echter 
noodig, iets over den aard en de werking van den bliksem
straal te zeggen, als dit opstel eenigermate aan het daar
boven geplaatste hoofd zal beantwoorden. 

De onderstaand geopperde onderstellingen zijn in over
eenstemming, zoowel met de in de natuurkundige kabinetten 
uitgevoerde proeven, alsook met de ervaringen, die door 
de onderzoekers van het onweder in het algemeen en in 
het byzonder door den schrijver zelf door zorgvuldige waar
neming van eenige gevallen van inslaan van den bliksem 
werden opgedaan. Het zai echter blijken, dat zijne waar
nemingen en ineeniiigen hier en daar werkelijk van de al
gemeen heerschende afwyken. 

Het ontstaan van den bliksem en het gevaar voor den 
bliksem op een bepaalde plaats. 

Een niet vrye, b.v. met -f- electriciteit geladen onweerswolk 
(lig. 1) werkt verdeelend op hare omgeving, trekt de : 
e lec t i ï e t e i t aan en stoot de -{- electriciteit af (Influentie. In
ductie). Zy zal dezen invloed ook op de aarde uitoefenen, 
over het oppervlak waarvan zij heentrekt. Is laatstgenoemde 
een slechte geleider der electriciteit (droog en metaalvry), 
dau zal de afgestooten gelijknamige, hier de -f- electriciteit, 
zich niet ver van het aardoppervlak verwijderen en dns byna 
even sterk afstootend op de gelijknamige wolken- (-f-) elec
triciteit inwerken, als de : electriciteit der aarde aantrek-

kend werkt; zoodoende is de uitwisseling (bliksem) tusschen 
wolk eu aarde zeer onwaarschijnlijk, zelfs al is de afstand 
tusschen beide gering. Op deze plek van het aardoppervlak, 
mitsgaders de erop aanwezige voorwerpen '.b.v. een Ijzeren 
toren T , lig. 2) is niet veel gevaar voor den bliksem, daar 
zelfs de in den tnp van het voorwerp opgehoopte : elee-
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triciteit door de -f- electriciteit der aarde is gebonden, zoo
als de haakjes ( } aanduiden, en dus geen zoo hooge spanning 
kan verkrijgen als voor het ontstaan van den bliksem wordt 
vereischt. Om deze reden zon in dit geval een bliksemafleider 
overbodig, in elk geval zelfs eer schadelijk dan nuttig zyn, 
als hij niet tot in voortreffelijk geleidende (water- of me-
taalrijke) aardlagen reikt. 

In dg. 3 is een valsche bliksemafleider voorgesteld, die 
niet tot in het grondwater voortgezet is. Hier zal de blik
sem reeds eerder ontstaan als in lig. 2; maar de ontlading 
zou waarschijnlijk niet sterk zyn. Door fig. 4 is een goed 

Ti 4. 

ÖKooej | aii metcLaCcuum 

=5=-- W 

uitgevoerde bliksemafleider aangeduid, vooropgesteld dat 
men by W W het grondwater heeft kunnen bereiken. De 
spanning der -:- ecletriciteit in de spits der opvangstang 
zou nu weliswaar sterker zjjn dan bjj fig. 3, maar er zou 
een voor den toren onschadelijke uitwisseling met de wolk 
plaats vinden, zelfs al volgde er ook een sterkere ontla
ding, daar de electriciteit tusschen wolk en grondwater 
een voortreffelijke geleiding, of beter afleiding, aantreft. De 
sterkere spanning in de spits bjj fig. 4 zou overigens het 
onafgebroken uitstroomen der - r electriciteit naar de -{-
electriciteit der wolk heen en dienovereenkomstig het ont-
spa nnen der wolk tengevolge hebben; de onweerswolk zou 
zich geleidelijk ontladen. 

Geheel anders is het echter, als de aardkorst tot diep 
in den bodem water- of metaalrijk is en dus de electrici
teit goed geleidt. Iu dit geval zal de met de wolk gelijk
namige -f- electriciteit tot op grooten afstand weggestooten 
en de nu geheel vrye ongelijknamige electriciteit zooveel 
mogelijk naar de wolk heengetrokken worden (fig. 5). Het 
streven tot uitwisseling der tegenover elkaar staande, aan 
elkaar tegenovergestelde electriciteiten w o r d t d o o r g e e n 
a f s t o o t e n d e w e r k i n g a l s b o v e n v e r z w a k t . De 
spanning tusschen de -f- E der wolk en de vrije•-. E van. 
het aardoppervlak is nu verreweg grooter als te voren. 
De meegaande wolk (-f- E) volgt 
misschien de aantrekkende werking 
van de : E der aarde en nadert +\ ,«#* 

laatstgenoemde (overeenkomstig de •Vt* 
gestippelde lijn in tig. 5', evenzoo f a ; 
als de bü de laboratoriumproeven •ifi.<|' zd-C **' 
onder den naam van „e lec tr i scne 4 | l - ^ ^ 

spin" bekende holle, aan rijden " F ,'~ 
draden opgehangen (geladen) pa- - i ^ ^ ó | t p L ^ e _ t ^ . P - c ^ 
pieren bul den geladen conductor — | 1 
der electriceermachine. De uitwis- f 
seling .bliksem) volgt onder alle + 
kenteekenen van een sterke, gevaarlijke ontlading. 

In 't algemeen trekken wij daaruit het besluit: E e n 
g e l e i d e n d e (water - en me t a a l r i j k e ) b o d e m is 
b ij z o n d e r g e v a a r l i j k op h e t p u n t v a n o n w e d e r s 
en k a n a l l e e n o n s c h a d e l i j k g e m a a k t w o r d e n 
d o o r v o o r t r e f f e l i j k e b l i k s e m a f l e i d e r s v a n 
v o l d o e n d e d o o r s n e d e , w a a r v a n de m e t a l e n 

g r o n d p l a t e n v a n g r o o t o p p e r v l a k z o o d i e , , 
z y n a a n g e b r a c h t , d a t z (j o o k i n h e t d r o g 
j a a r g e t i j d e v o o r t d u r e n d i n h e t g r o n d w a t e 
l i g g e n . Zoo is het te verklaren (en daarop wei 
boven reeds gewezen), dat op h o o g e bergen staand 
hooge met veel yzer uitgeruste gebouwen (de ijzerrijk 
windmolen bjj Clausthal met naar boven gerichte nzere 
wieken b.v.), in weerwil van de daarover heentrekkend 
zwaar geladen onweerswolken, niet door den bliksem ge
troffen worden; en daarentegen aan den voet van denzei; 
den berg op waterrijke bodem staande, lage vakwerkge 
bouwen, die, behalve de ijzeren kamerkachel, slechts zee 
weinig ijzer bevatten, door den bliksem uit dezelfde wolk 
getroffen werden, die kort te voren over de eerstgenoemd 
hoog gelegen voorwerpen heen gedreven was (fig. 6) ( ' i 

De hier bedoelde windmolen speelt in het algemeen voo 
de oplossing van het vraagstuk van den bliksemafleider een 
belangrijke rol en kan in het bijzonder zeer goed met een 
uzeren toren, die boven de omgeving uitsteekt, vergeleken 
worden. Bouwmeesters van zulke torens zullen zich door 
die vergelijking wellicht genoopt zien ter plaatse zelf en 
aan de hand van gedane plaatselijke waarnemingen en 
ervaringen, hunne inzichten omtrent aanleg en inrichting 
van bliksemafleiders te komen opfrisschen. Want juist de 

aldaar bijeengebrach
te ervaringen strek
ken zich uit over een 
tijdruimte van meer 
dan 200 jaren. In 
elk geval blijkt hier 
zeer duidelijk, dat de 

.{.^o-ui-bliksemafleiders niet 
om zoo te zeggen 
naar het patroon van 
F R A N K L I N gemaakt 

behooren te worden, 
zooals tot dusver al

gemeen geschiedt, 
maar dat de deskun

dige op grond van eigen ervaring voor elk bijzonder geval 
heeft uit te maken of het aanbrengen van een bliksemaf
leider wel raadzaam is. 

(') Schrijver doelt bier op (voorvallen uit de werkelijkheid en 
verwijst naar zijn geschrift „Oberirdische und unterirdisebe Wir-
kungen eines Biitzstrahlrs" Sonderabdruck aus der Leopoldina. 
GROSSES Buchhandiong (Clausthal). 

(Slot volgt). 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Lampekouaeii. Spouwmuren. Samenstelling 
Van mortels. 

Naarden, 5 Mei 1896. 

Geachte Heer J . A . V A N D E R K L O E S . 

Vergun mij het antwoord van de „Huisvrouw", in Uw 

No. van 2 Mei j.1., op de vraag van B . te Zwolle, een 

weinig te verbeteren. 

Het woord liniën door B . genoemd is foutief en moet 

zijn „lignes"; het enkelvoud ligne is volgens K B A M E B ' S vreemden 

woordentolk de uitdrukking voor een oude Fransche maat 

voor „lijn" of ' / u duim. (') 

Vervolgens is uit de opgaven op blz. 608 van B E R N O U L L I ' S 
Vademecum te berekenen dat een ligne = ruim 0,00225 M. 

De maten van 14 en 16 lignes uitmetende of passende 

3 Mei 1896. A R C H I T E C T U R A . 163 

op branders welke ik onder dien naam ken, kom ik tot 

de conclusie dat deze nagenoeg overeenstemt met de middellijn 

v ; i " de baitenschacht, waardoor de katoen schuift, gemeten 

aai: het ondereind van den brander. (*) 

Vat de vraag betreft van B. in genoemd blad omtrent 

domslaande muren, zy' het my vergund een en ander mede 

te deelen van hetgeen ik dienaangaande heb opgemerkt; 

dit kan voor B. misschien eene reden zy'n het toe te passen. 

Ouderscheiden gebouwen, welke alle onder dezelfde con

ditiën, wat ligging, constructie, enz. betreft, verkeeren, zyn 

voorzien van spouwgangen. Deze spouwgangen staan van 

boven door ventilatiekappen (welke niet gesloten kunnen 

wmden) en beneden door met deurtjes gesloten gaten iu 

verbinding met de buitenlucht. 

Nu viel het mij op, dat zonder uitzondering die gebouwen, 

waarvan de z. g. spouwdeurtjes uit onkunde geruimen 

tijd gesloten waren geweest, de muren erg vochtig waren, 

terwyl van die gebouwen, waar genoemde deurtjes open 

stonden, van vocht geen sprake was; hierbij deelde men my 

nog mede, dat de thans door my droog bevonden gebouwen 

niet worden gebruikt, aangezien ze vochtig waren. Dit 

afkeuren of onttrekken aan de bestemming is echter zeker 

geweest in een tyd, toen de spouwgangen om die gebouwen 

gesloten bleven. Hoe het echter ook zy, ik ga de deurtjes 

vervangen door roosters, waardoor ik niet van de onkunde 

der gebruikers afhang. 

Het is in elk geval voor B een weinig kostbare proef 

het eens te probeeren, indien hu slechts voor goedeu aan

voer van lucht beueden en afvoer van boven zorgt; daarby 

zou ik het liefst de spouw met de buitenlucht in gemeenschap 

brengen ter voorkoming van tocht of soms niet gewenschte 

temperatuursverandering of vermeerdering van vocht in de 

lucht van de vertrekken. ( s) 

Ten slotte zij het my vergund een paar vragen tot U 

te richten. 

le. Moeten de mengverhoudingen van metselspeciën volgens 
Uwe A. V. ook wijziging ondergaan bij het gebruik van 
heidezand (daargelaten dat het minder goed is als rivierzand); 
m. i. wordt de mortel door het gebruik van fijner zand 
minder poreus en zou ik geneigd zijn de hoeveelheid zand 
'e verminderen. Is deze opmerking juist, hoe moeten dan de 
v-rhoudingen zijn? of is het iets anders? (*) 

2e. Tegen mijn beweren, dat muren van b.v. 1 M. dikte 
vochtig zijn door het gebruik van te veel kalk in den mortel 
wordt aangevoerd, dat dit vochtig zijn in het leven 
a 'nepen wordt doordat de vochtdeelen, die bij den bouw in 
het hartje van den muur opgesloten zijn, door de groote 
dikte van dien muur geen uitweg hebben om te verdampen. (5) 

Bestaat er reeds ondervinding dat de door U aangegeven 
>'•' rtels gebruikt voor dergelijke muren niet aan dit euvel 
I 'en? v«) 

Met voorlichting in Uw blad zult U in deze zeer ver-

1 uten, Uw Dn. 

S. 

( ) E r is hier geen kwestie van taalfouten; dat Duim = 

Zoll a Pouce en Lyn = Linie = Ligne zullen de meeste 

lezers van dit blad wel weten, maar de bedoeling van B 

was, als ik het goed begrepen heb, dat de afmeting der 

lampekousen niet met het aangegeven getal lynen overeenkomt. 

(*) Volgens S daarentegen zou dit wel het geval zijn. 

( s) In het geval van B . is de raad van S. zeker gemak

kelijk op te volgen. Maar dit neemt niet weg, dat spouw

muren, die nog ventilatie noodig hebben, zeer slecht aan 

het doel beantwoorden en zeer zeker in verkeerde specie 

gemetseld zyn. 

(4) Met heidezand heb ik nooit proeven genomen, wel 

met duinzand; vermoedelijk is het verschil tusschen beide 

niet zoo heel groot. 

1 Liter duinzand weegt evenveel als 1 Liter rivierzand, 

namelyk 1.5 K G . Doet men achtereenvolgens van elk der 

beide soorten 1.5 K G . in een Litermaatglas en laat men 

daarin van onderaf langzaam water op komen, dan bevindt 

men in beide gevallen dat by 0.42 Liter water de lucht

ruimten tusschen de korrels zyu opgevuld, m. a. w. het 

water aan den rand van de maat komt. 

Of nog eenvoudiger, giet 0.42 Liter water in een Litermaat 

en giet daarin voorzichtig 1.5 K G . zand in uit, dan zult ge 

tot hetzelfde resultaat komen. 

Men kan dus niet zeggen, dat het eene zand een poreuzeren 

mortel zal geven dan het andere, maar by rivierzand zullen 

de poriën minder talryk en grooter zyn dan by duinzand. 

Zoowel op de gelijkmatige menging als op de toetreding 

van lucht in den verwerkten mortel zal het eerste gunstig 

werken en daarom zal in het algemeen grof rivierzand 

beter aan het doel beantwoorden dan fijn duinzand. 

Ik zie intusschen geen reden om ten behoeve vau bet 

laatste de in my'ne A. V. aangegeven verhoudingen te 

wyzigen. 

By fijner zand zal langer dooreenwerken, „ b o u w e u en 

herbouwen" noodig zyn dan by grover. 

Dat echter het verschil niet zoo uitermate groot is en 

ook met duinzand wel degelyk by uitstek goed en droog 

metselwerk te verkrijgen is, blijkt genoegzaam uit den brief 

vau X te X , (waarom durven de menschen toch hun naam 

niet noemen?) in ous No. van 30 Maart 1895. 

(5) Zeer juist; dit moet by dikke muren nog erger zyu 

dan by dunne. 

(8) De door mij voorgeschreven mortels verwerken (binden) 

het water in zich zelf. Vandaar de bij uitstek droge muren. 

Vergelijk den brief van den heer K L O O T in ons No. van 

25 April j.1. v. D. K . 

Hiissitüelie lleimasten. 
Waarde heer V A N D E R K L O E S ! 

In het laatste nummer van uw weekblad worden vragen 

gesteld omtrent de Russische heiiuasten, die tegenwoordig 

in vry groote hoeveelheden worden ingevoerd. 

Iu de laatste paar maanden zyn onder my'ne directie een 

lOOOtal dezer palen geslagen en zullen in de eerst volgende 

drie maanden minstens een 2000tal wordeu ingeheid. De 

palen zyn 12 tot 12' / 2 meter lang, meten op 50 cM. van 



164 A R C H I T E C T Ü R A . 23 Mei 1896. 2 3 Mei 1896. 
A R C H I T E C T Ü R A . 

165 

den kop (en ook aan den kop) - j - 23 cM. in doorsnede ( ^ 

70 cM. omtrek) en aau den top minstens 15 cM. doorsnede 

(-f- 45 cM. omtrek). Slechts enkele palen zyn aan den kop 

boven de maat, en ook zeer weinigen, misschien 2 ° / 0 , onder 

de maat van 70 cM. omtrek. De palen zyn kaarsrecht; de 

enkele, die het niet zyn, hebben een gebogen vorm 20 

cM. pijl ; doch van knoesten, bajonetten, enz. is geen sprake. 

Men noemt de palen „grenen", het hout is echter niet wat 

wjj onder grenen verstaan; eindeliiigs gezien, zou men 

dikwerf aan het twijfelen geraken, èn oin de dicht op elkander 

liggende jaarkringen,') èn om het vettig gevoel; ook de gele 

huid geeft een idee van „grenen". Klooft men den paal 

echter, dan ziet men dadelijk dat de masten „vnren" zijn. 

Of deze masten aan te bevelen zijn? 

Dit hangt af, van de bestemming der fundeering en 

van de eischen, die men stelt. 

Voor iu(jn werk komen de palen achter elkander t'n ééne 

rij te staan. In den paalkop wordt 20 cM. hoogte uitge-

lipt, waarna op de kepen platen van l o / 1 0 , staande worden 

gesteld en met ijzeren raoerbouten aan de lippen bevestigd. 

De belasting der palen is zeer gering. Stuit is geen ver

eischte; tocli moeten de palen zóó lang zijn, dat zü door 

het inklinken van den grond niet mede genomen worden. 

W y stellen ons tevreden met 60 cM. zakking in de iaatste 

30 slagen (blok zwaar 600 KG. ) . 

Voor de uiervoren omschreven fundeering zyn deze Rus

sische palen boven de inlandsche te verkiezen. Met ééne 

stelling zijn per dag van 11 uur, 20 tot 30 dezer masten 

in te heien, niettegenstaande de palen 2.75 tot 3.00 Meter 

uit elkander komen te staan, zoodat de heistelling voor elke 

paal versteld wordt. Zóó „ z u i v e r " zyn de palen „ te houden",dat 

afwijkingen van 10 cM. naar rechts of links niet voorkomen. 

Wy' heien op 3 cM. langs gas- en waterleidingbuizen, 

zonder ze te raken, wat met inlandsche palen onmogelijk 

is; die nemen wel eens een draai van 10 cM. Voor dit 

werk ben ik dus met de Russische palen in mijn schik. 

Zijn zij echter onder alle omstandigheden aan te bevelen ? 

Niet gaarne zou ik hierop een bevestigend antwoord 

willen geven. 

De palen hebben weinig spint; ten minste als men het 

witte hout aan den bast spint wil noemen; zij bestaan 

over de volle dikte uit gelijksoortige houtvezels, zijn geheel 

gaaf, in tegenstelling met de bovenlandsche, die dikwert 

een aangestoken kern hebben, doch de vezel der Russische 

palen is „ a k e l i g langdradig" en „bros" 8 . Voor onze gewone 

>) „Fijnjarigheid", geringe dikte der jaarkringen is geen uil-
sluitend keunierk van grenenhout. Deze vuren of vuchten palen, 
waarvan de lieer SANCHES de goedheid had mij een afgezaagd eind 
te zenden, zijn bet beste bewijs van bet tegendeel. Aan de schors 
herkent men onmiddellijk de boomsoort. De „men" die dit hout 
„grenen" noemt, is hier weer dauig in de war. 

-) Dat „men" door de „gele huid" in dc war wordt gebracht, 
ligt eenvoudig daaraan, dat de vureu palen, die uit Duitsckland 
onder de benaming „bovenlandsche dennen" worden aangevoeld, 
om de eene of andere reden daar te lande altijd van de schors 
outdaan worden, 

'•) Langdradig eu bros; zijn dat geen met elkaar in strijd zijnde 
dingen F 

huizen zal het hout op zich zelf genoeg draagvermogen 

bezitten, dat de Russische masten daarvoor niet behoeven afge

keurd te worden. Voor walbescuoeiingen en dergelijke werken, 

zou ik ze niet willen hebben, want „ t u s s c h e n wind en 

water", zullen zij spoedig tot rotting overgaan. 4) 

Bij zware belastingen, waar men de palen „ o p stuit" wil 

hebben, zullen ze mijns inziens ook niet bevallen. Ik vree, 

naar hetgeen ik ondervonden heb, dat om „op stuit" te 

komen men spoedig den paalkop murw zal slaau, en kort 

daarna zal de Russische paal van boven tot onder „door 

splijten". 
E r zijn er, die met de palen absoluut „op stuit'', d.w.z. 

op eene vaste laag willen komen. Anderen achten dit niet 

noodig en vertrouwen op „de aankleving", terwijl weder 

anderen zweren bij „een dikke punt". Over het algemeen 

is men best te vreden, met 15 cM. zakking, bij de laatste 

30 slagen met een blok van 500 K G . 

Een 12 Meters gladde, rechte Russische paal, geslagen 

met een blok van 600 K G . gaf de navolgende zakkingen: 

95, 80, 75 en 70 cM. terwijl een 10 Meters inlandsche 

paal met 15 cM. punt en 28 cM. boveneinde, naast de 

Russische, met hetzelfde blok ingeheid, zakkingen gaf van 

75, 70 en 50 cM. Ik geloof dat men met een inlandsche 

paal b.v. op 13 „op stuit zal komen" terwijl een Russische 

op 15 meter nog flink zal blijven zakken s ) . 

Mij wordt medegedeeld, dat de Russische palen 6 cents per 

Meter duurder zyn dan de inlandsche, terwyl weder anderen 

opgeven „een flinke inlandsche van 10 Meter is even duur 

als een Rus van 12". Deze prijsopgaven van aannemers zyn 

echter niet betrouwbaar. Die heeren zeggen in den regel 

wat hun belang medebrengt! 

De slotsom myner redeneering is: in bijzondere gevallen 

zyn de Russische palen te verkiezen: in gewone gevallen 

zou het mij onverschillig zijn of ik een inlandsche of l.'u 

sischen paal hei, mits ik AV niet meer voor behoef te 

betalen. Voor zware fundeeringen geef ik den inlandsche 

grenen palen den voorkeur. 

Mocht er later aanleiding toe zyn, dan kom ik op deze 

zaak terug. Adieu, t. a v. 

D A N I E L I. S A N C H E S . 

Samenstelling van mortels en beton. 
Veenhuizen, 7 Mei 1896. 

Den heer J . A . V A N D H R K L O E S , 
te Delft. 

Zeer Geachte Heer. 

Uw ondubbelzinnig antwoord aan de heeren A . O. & Zn. 

te Alfen a/d R. op een daarboven gestelde vraag in Uw 

weekblad van 18 April j l . , noopt my de volgende vraag 

tot U te richten: 

is het enkel de rubriek "metselspecie, die U beschouw! 
wenscht te zien als in bovenbedoeld antwoord wordt aanbe
volen, of zijn er in „Onze Bouwmaterialen" meer rubrieken, 
op ivelke uwe raadgeving van toepassing dient te wezen. 

,Si t ieder is iu staat alles wat ge in den laatsten tyd schreeft, 

te vergelijken met vroeger geschreven stukken; daarom zou 

]„>t niet van belang ontbloot zyn, indien ge bovengestelde 

vraat: wildet beantwoorden. 
Heleefdely'k afwachtend, 

UEd. Dw., 
J . B. 

Er komen meer dingen in voor, die niet meer van dezen 

tjjd zijn. Behalve op de mortels heeft dit vooral betrekking 

op liet beton; van stampbeton vindt ge er b.v. niets in; 

reeds in het voorbericht vau O. B. werd daarop gewezen, 

yet is in den tegenwuordigen tyd bijna niet mogelyk een 

boek over technische onderwerpen te leveren, dat eene 

blijvende waarde heeft voor de toekomst. Hoe ouder een 

werk wordt, hoe meer de leemten en fouten erin in het 

oog springen. 

Doch mijne A . V. zyn immers voor elk verkrijgbaar en 

wie geen tyd of lust heeft om te vergelijken, die kan dit 

gerust achterwege laten. Mijn antwoord aan A . O. & Zn. 

is dacht my, duidelijk genoeg. v. n. K . 

Vochtige muren. 
Volgens nader van B. ontvangen bericht moet voor de 

vochtige muren, bedoeld in ons No. van 9 dezer, mortel 

verwerkt zyn van 2 deelen kalkdeeg, x / 8 tras, 3 zand. In 

aanmerking nemende dat 2 deelen kalkdeeg overeenkomen 

met 4 deelen drooggeblnschte kalk, dan zit er ongeveer 

viermaal te veel kalk in. 
Nu er tel'cens van den eenen kant berichten inkomen om

trent de deugdelijkheid der iu mijne A. V. aangegeven magere 

trasmortel» en omtrent droge muren daarmede verkregen, en 

aan den anderen kant omtrent natte muren tengevolge van 

te kalkry'ke mortels, zou men zeggen dat toch eindelijk ook 

de rijks-autoriteiten er aan zullen moeten gelooven; doch 

ik geloof niet dat zy deze correspondentiën lezen. 
v. D . K. 

AANBESTEDINGEN. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

H . M. C , t e W a a 1 w ü k. 

Zoudt U mij een middel aan kunnen wijzen om op een 
gemakkelijke manier te beletten, dat het gras tusschen de 
Btraatsteenen groeit? Uitkrabben is maar voor veertien dagen. 

Kokend water. Of nog beter, bevorderen van drukte en 

verkeer. Te Rotterdam b.v. groeit geen gras tusschen de 

8traat8teenen. v. D . K . 

') Dit zal zeker alle vurenhout doen, 't zij Duitsch of Russisch 
r') Ik vermoed Jat de heer S. bier te veel geneigd is tot gene. 

raliseeren. v. i>. K. 

K o n . N e d . G r o f s m e d e r i j , L e i d e n . Is er een elas-

'' cement bekend, geschikt om op een houten vloer aange-
bi •lit te worden, dat bij het vervoer erover van zware 
' •' niet scheurt en ondoordringbaar is voor bijtende vochten. 

Eventueel zouden wij gaarne vernemen : samenstelling, be-

* - teling, wijze van aanbrengen en wanneer het na het 

•••brengen in gebruik genome» kan worden. 

Mjj is zulk een cement niet bekend, misschien een der 

is wel? v. i). K . 

Aanbestedingen worden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 
H i i M H t 25 MEI. 

's-liruteubiige. liet amoveeren van eeu huis met seiiuur aan 
deu Zuid-Oosl-ttuitensingel no. 231 aldaar. 

DINSDAG 26 M E I . 
Amsterdam. IS uur. liet gemeentebestuur: het verven vau 

eenige bruugeu ia de gemeente. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het verrichten van 

hersiellir gen aan de Overloomsche schutsluis. 
Amsterdam, 12 uur. Het gemeentebestuur: Let bouwen van 

een houtloods langs de Noord-Oostzijde vau de verlengde Spoorweg-
haven bij de Houthaven. 

Amsterdam, 12 uur. Het gemeentebestuur: het maken van 
ouder- eu Doveobouw, inbegrepeu Uet opstellen van twee dubbele 
ijzeren ophaalbruggen, ter vervanging vau de bestaande houten 
bruggen no. 3,7 en 3 l ü over de Zoutkeets- en Realengrachten. 

's-G ra venhage. 12 uur. De minis: er van financiën : het onderhouden 
eu herstellen vau de gebouwen uo. 37 en 38 op hel Buitenhof te 
's t.raveubage, waarin o. m. gevestigd zijn de kantoren van de 
hypotheken eu van het kadas'er, van deu dag der kennisgeving 
vau de goedkeuiing der aanbesteding tot. eu met 31 Maart 1899. 

Hengelo (Or.) De architect W. Eliinga, in het koffiehuis van 
Q. J. Nijliuis Uz. te Hengelo, voor rekening van deu heer J . ten 
\ aanhol: aldaar : het bouwen vau vier aaiicengebouwde woningen 
met stalling enz,, op een terrein gelegen aan deu ttornscbeu 
straatweg aldaar. 

Moutfoort (Utr.) 10 uur. Het gemeentebestuur: perc 1. het 
veruieuweu eu iuhangeu van een stel sluisdeuren in de schutsluis, 
benevens bet doen van eenige herstellingen aan den slagdorpel, 
hel piintstiik de complalen enz. ; perc. 2. hel vernieuwen co verleggen 
vnn oestratingen, bet makeu van rioleering en zinkputten, bet 
herstellen vau een tuinmuur, het opboogen van het schoolterrein 
eu andere werkeu ; perc. 3. bet veruieuweu vau den voorgevel van 
bet waaggebouw, benevens eenige verdere herstellingen. 

Rotterdam. 12 uur. De ingenieur-architect J . S. C. van der 
Wall, in ca'é Fritscby aan de Maaskade: het maken <au een 
admiuistratie-gebouw en het verlengen van de machinefabriek, de 
ketelmakerij en de loods voor scheepsbouw bij de fabriek Industrie 
van den heer P. Smit Jr. 

WOENSDAG 27 MEI . 
Amsterdam. 11 uur. In het gebouw der Maatschappij tot 

bevordering der bouwkunst, Marnixstraat 402 : het maken der 
bouten eu steeuen fundeering voor een kantoorgebouw gelegen aan 
de Keizersgracht 473—479 bij de Leidsche straat voor tekening 
der firma Merrem en la Porte aldaar. 

Dordrecht 11 uur. De arenitect W. H . Veth, namens zijne 
principalen, iu het koffiehuis Koophandel en Zeevaart vau J . C. v. 
d. Horst aan de Groenmarkt aldaar: deu opbouw van 20 dubbele 
arbeiderswoningen op een terrein, gelegen aan de Noordzijde der 
Lijnbaan, gemerkt no. 5. 

Ilani'leiii. 10 uur. De genie ten bureele, Kinderhuisvest no. 5 7: 
bel doen van herstellingen en veruieuwingeo aan militaire gebouweu 
enz. te en bij Haarlem, onder bet beheer der genie aid., begr. f 7500. 

Neuzen. 11 uur. De genie in het hotel de Nederlacden bij de 
weduwe Susijn : het li 'rstelleu van de bruggen vóór front 4 en 5 
en op de Oost- en Westteeren aldaar, onder bebeer der genie te 
Bergen op Zoom, begr. f 1350. 

DONDERDAG 28 M E I . 
Edam (N.H.) 12 uut. Dijkgraaf eu heemraden van den Polder 

de Zeevang, in het Heerenlogement: le bet verrichten van eenige 
werkzaamheden aan den Zeevangs Zee- eu Keukendijk, met bijleveriug 
van de benoodigde materialen ; 2e. het maken van eene nieuwe 
kade of kapglooiing aan het buitenland gen. de Oosterkoog ter 
lengte van 4U0 Meiers. 

Naarden. 10 uur (greenwichtijd). De geuie: bet uitdiepen van 
de grtcliten der vesling Naarden, ter verbetering van inundatie-
middelen in de Nieuwe Hollaudsche waterlinie, begr. f 3000. 

Schiedam. 2 uur. Het gemeentebestuur: de uitbreiding der 
openbare school aan de St. Anna Zusterstraat aldaar met drie 
schoollokalen. 

Zierikzee. 1.30 uur. De gemeentebesturen tan Dreischor eu 
Nieuwerkerk, in hel koffiehuis het Huis vau Nassau : deu aanleg 
van een verbindingsweg met bijbeboorendc werkeu, iu dc gemeente 
Dreischor—Nieuwerkerk. 

\ l ï l . l l i VI. 29 M E I . 
Amsterdam. 10 uur. De geuie, op het bureel Plautagc-Lijn-

baansgracht 1 : het leveren vau materieel der ir.esie voor het. ia 
staat van verdediging brengen van werken in de stelling van 

http://ir.es
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Amsterdam (gegalvaniseerd gegolfd plaatijzer), ouder het beheer 
der pei.ie le Amsterdam, begr. f 10 000. 

Delft. 12 uur. Het gemeentebestuur: het uitvoeren van eenige 
werkeu, in verband met de voorgenomen demping van een gedeelte 
gracht ; bet vernieuwen van eene steenen boogbrug eu het vernieuwen 
en herstellen van diverse kademuren. 

's-tiravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, hanuel 
en nijverheid: het spannen en ophangen van vier draden aan de 
bestaande palen langs het Merwede-kanaal tusacben Utrecht en 
Amsterdam, begr. f i.HfiO. 

Ruinen (Dr.) 3 uur. Het bestuur der coöperatieve vereeniging 
in 't logement Oosterhuis : bet bouwen vau eene stooin-zuivelfabriek 
en aanverwante werken, aanw. 's morg. 11 uur. 

ZATEltUAti 30 XEI. 
Deventer. 12 uur. De architect Q. te Kiele VVz., namens de 

naaralooze vennootschap Kerste Nederlandsche Kijwielenfabriek 
voorheen li. Burgers, in bet koffiehuis van J . T. van Poorten, 
bet bouweu van een rijwielenfabriek met aanhooging van het 

bouwterrein aan deu Rozengaaiderweg bij het station der Boll, 
spoorweg aldaar. 

's-Mravenhage. 2 uur. Het ministerie van justitie : de verbouwing 
en vergrooting van het Rijksopvoedingsgesticht voor jongens te 
Alkmaar, begr. f 32.000. 

Peize (Dr ) 3 uur. Iu het logement van J . Ensing aldaar : het 
bouwen vau eeu bandkracht-zuivelfabriek aid., aanw. 30 Mei te 2 uur. 

11 A W I M i . 1 JUNI. 
Delft. 2 uur. Dn commissie voor de gemeente gasfabriek, ten 

kantore: het bouwen van een meterbuis, van een condensorgebouw, 
van afsluitmuren en van een loopbrug, aauw. 28 Mei 's m. 11 uur. 

Delft. 2 uur. De commissie voor de gemeente gasfabriek, ten 
kantore: bet leveren en stellen van condensors en bet uitvoeren 
van eeuige bijkomende werkeu, aanw. 28 Vlei nam. 1 uur. 

AFLOOP Y l l l AANBESTEDINGEN. 

Aalten. Het bouwen vau een fabrieksgebouw aldaar. Laagste 
A. Ubbing te Bredevoort voor I 0470, gegund. 

Amsterdam, Het maken vau eene uitbreiding en wijziging aan 
bet stationsgebouw te Naarden—liussum. Laagste T. Eybers te 
Apeldoorn voor f 8S75. 

Amsterdam. Het bouwen van een bergplaats bij hel hospitaal. 
Laagste L . de Neef I.z. te Amsterdam voor f 1549; bet bouwen 
van een zaagselioods bij de militaire bakkerij. Laagste W. P. 
Teeuwisse te Amsterdam voor f 8630. 

Amsterdam. Het wegruimen vau een aarden dam met houten 
waterkeering enz. in de Singelgracht vóór de Weteriugbarrière. 
Laagste C. J . Hofman aldaar voor f 1344. 

Arnhem. Het verbouwen van het gemeentehuis en de woning 
voor den concierge, het bouwen van een raadzaal en het verrichten 
van verschillende werken. Laagste J . Bossmann aid. voor f 97.926. 

Assen. 1. Het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen aldaar. 
Laagste E. Ubels aldaar voor f 1665 ; 2. het eenjarig onderhoud 
van de legerplaats bij Ommen. Laagste VV. ter Haar te Avereest 
voor f 2248. 

Avereest. a. Het maken van een woning voor een Kantoorchef; 
b. bet maken van een brugwaebterswoning met alle daarbij beb. 
werken, in de nabijheid vau bet tramstation bij den staatsspoorweg 
Dedemsvaart. Laagste K. A. Uakkert aldaar voor f 5447. 

Diepenveen. Het bouwen van een duiker aan de schipbeek 
onder de gemeente. Laagste J. de Lange aldaar voor f 435. 

's-Hmvenhage. Het bouwen van den watertoren, zonder bijlever , 
van de gegoten ijzeren buizenleiding en reservoir. Laagste P. j. 
Versteijnen te Oisterwijk voor f 43.773. 

Heerenveen. Eene belangrijke vertimmering aan een bo^renp: m 
te Munnekeburea, in gebruik bij W. Nijholt. Laagste K. H a r n 
te 't Meer voor f 380S, bet werk is niet gegund als zijnde boven 
de begrootiag. 

Helleroetslnis. 1. Het herstellen van kaaimuren, gebouwen . 
inrichtingen, behoorende onder de directie der marine aldaar. 
Laagste tl. van Leeuwen aldaar voor f 7977 ; 2. het uitvoeren 
van schilderwerken aan diverse gebouwen en inrichtingen on .er 
de directie aldaar. Laagste H. van der Linde aldaar voor f 8. 

's-IIcrtogeuboscb. Het herstellen van den rijksweg van let 
Sleeuwijksche veer naar Breda, onder de gemeenten Raamsdouk 
en ( osterüonr, van storm- en winterachade. Laagste P. H. Koran, rs 
te Raainsdook voor f 3724. 

Hillegersberg. Het bouweo van een buitenkoffiehuis aldaar. 
Laagste N. Poos te Rotterdam voor f 29.965, gunning aangehouJ, n. 

Kampen. 1. Het éénjarig onderhoud van de kazernegebouw, a. 
Laagste H. van Dijk Hz. aldaar voor f 5285 ; 2. bet éénjarig 
onderhoud van het gebouw van den hoofdcursus. Laagste A. Buijert 
aldaar voor f 3180. 

Lelden, Het eenjarig onderhoud van de kazernegebouweu enz. 
te Leiden en te Katwijk. Laagste With, van der Drift le Leiden 
voor f 9980. 

Losser. Het vergrooten der school te Dorp, alsmede van het 
menbileeren dcrzelve. Het vergrooten van genoemd perc. Laagste 
J . Vossebeld te Enschedé veor f 5565. Het meubileeren. Laagste 
O. Ankoné te Oldeozaal voor f 893. 

Middelburg. Het verrichten van eenige bestratingen op dtn 
rijks grooten weg der le klasse no. 3 op Zuid-Beveland. Laagste 
C. de Wilde Az. te Kattendtjke voor f 1699. 

Rotterdam. Den onderbouw van een ijzeren loods op bet terrein 
aan de VVilbelminakade aldaar. Laagste H. J . Nederhorst te Qouda 
voor f 2*.232. 

Rotterdam. Het maken van een uitbreiding aan de school no. 
4 nan dec Schulpweg te Cbarlois. Laagste N. van der Laan te 
Rotterdam voor f 8898. 

Rotterdam. Het onderhouden eu herstellen van bet gebouw-
der invoerrechten te Hoek van Holland. Laagste C. VreedenDurg 
te Hoek van Holland voor f 4343. 

Kucphcu. Het herstellen der metselwerken van den gemeente-
toren. Laagste A. de Waal te Roosendaal voor f 300. 

Schiedam. Het maken van een strekdam, twee dwarsdammen 
en aanlegsteigers in de rivier de Maas nabij bet Westerbavenhoofd 
(voor het terrein der heeren van Deventer en Zn.) Laagste A. 
Kraaijeveld te Sliedrecht voor f 18.695, toewijzing aangehouden. 

Tilburg. Het bouwen van een heereohuis, stal en remise aldaar. 
Laagste wed. F. v. d. Schoot aldaar voor f 20.885, gegund. 

Utrecht. Het maken van de grond- en kunstwerken, het 
uitbreideu en wijzigen van sporen en wissels, het maken, verplaatsen, 
wijzigen en opruimen van gebouwen en inrichtingen en het ver
richten van diverse werken ten behoeve van de uitbreiding van het 
station Boxtel. Laagste M. C. van Wijngaarden te Oudewater voor 
r 62.300. 

Wormerveer, Het maken van een stokerij-gebouw met bijkomende 
werken ten behoeve der gemeente-gasfabriek aldaar. Laagste 3. 
Scbreuders te Alkmaar voor f 9900. 

Zutphen. Het eenjarig ondernoud van de werken, kazeruegc-
bouwen enz. Laagste H. Koordeman aldaar voor f 5770.70 

AD V E R T E N T I E NT 

KYAMISEERIMRICHTIMG. 
H . i i ; \ 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 
( ro t - en z w a m v r i j ) ( 8 1 ) 

H.i-lc i >\ < l ken. -< 'huttlllgeil. 
BROEIBAKKEN, VLOEKEN, 

VLOI uitiuiti v en», enz. 

D Ü I M I EN LUIKSCHE K1LK. 
TRAS. 

P o r t l a n d > C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

1W. LUI J TEN, 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

en LEKKERKERK. 

ROTTERDAM, 
Nieuwe Haven 118 

AMSTERDAM. 
Bilderdijkkade 10» 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

DUS 

JOSSON-CEMENT 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS 
(88 ) HANDEL in 

B O U W M A T E R I A L E N . 

AANBESTEDING. 
0p Zaterdag 30 Mei a.s. zal door 

4 e fl ren J. D. W. BERGHUIJS & 
C„. . rrden Aanbesteed: 

riet bouwen van een over
dekte Opslagplaats voor Steen
kolen, Kroot ongeveer 1600 >i '.. 
0j> een terrein van de H. IJ. S.-Mij., 
aan den Cruquiusweg nabij de Nieuwe 
Vaart, te Amsterdam. 

Bestek en Teekening zjjn vanat 20 
Hei, egen betaling van f 1.---per stel, 
verkrijgbaar ter Drukkerjj van M. J. P. 
VAN SANTEN, Rokin 29, Amsterdam. 

Inlichtingen geeft de Architect 
II. G. JANSEN, 

Amsterdam, Van Eeghenstraat 1. 

C, WASSER & Co, - Rotterdam. 
Hoofd-Agenten der Eiehler's Kraan-

smeer en Smeer-preparaat voor pakkingen. 
— Sander's Ia gezuiverde Mineraal 
oliën en Consistentvetten — Van Baer 
le's gekamde Poetskatoen en Poetsdoeken 
— Klint|e's Leder- en Drijfriemen 
Fabrikaat. — Maueraberger's houten 
Rienischjjven. 

Subngenteii gevraagd. 
W . J . W E I S S E N O , 

Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 
fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf METERLATTEN, Stalen MEET-
KETTINGEN, BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
L00DEN, PEILSTOKKEN, PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSER000ZEN, 
Teek i'ii behoeft enen Optisrhel nst rumeutcn 

EQUERRES. PRISMA'S ENZ. 

Gevraagd: 
TEEKENAAR, 

in staat naar schetsen, bestekteeke
ning en uit te werken en volkomen op 
de hoogte met de t ai llee r en. Salaris 
100 a 150 per maand, naar bekwaamheid. 

Adres lett. MM, bureau van dit blad. 

Nederlandsche Maatschappij 
VOOR 

M O N IER-W E R K E N 
té AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N. L A N O R É. 

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. 

BRANDVRIJE KELDERS. 
KANTOOR: 

3e Weteringdwarsstraat 36, 
WERKPLAATS: (95) 

•tv AI-TA II by den Omval (Weesperzijde). 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CKEOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
k V w i s i i ; i ; i : \ 

en Gemengde Bereiding 
HOUTHANDEL. 

C. Gips O.zoon, 
D O R D R E C H T . (71) 

M D GROFSMEDERIJ. 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEPSBOUW WERF 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. 17) 

Zware en lichte Smeëwerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met <•«•!-( i i i <: i .11 t .111 T j l o y d ' s 

en B u r e a n V e r i t a s . 

Alle soorten van 

ZAGEN 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
•lsclita in de .fijnste nuahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SOHNE 
to Remschetd-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in IStt. (66) 
Vraag de geïllustreerde Prjjscourant 
wij U gratis en franco toezenden 

IVERKAPP1NGEN 
en LOODSEN A < / 

|t>a» gegolfd ijzer, J^^^f 

\ V (90) 

LIFTEN, A O KRANEN 

LIEBEN,| 

^ Draagbaar Spoor 
T. G. TISSOT J R . 

AMSTERDAM, SINGEL 119 

P.DOLk&ZOOIY 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL-, 

W I T - , K R I S T A L - , B B O K I en M E L K -

G L A S. 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

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. 

Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

LAGE PRIJZKN. (73) 

8 . B R U I G O M , Arnhem, 

We! 

P ü L F O R D ' s V Ö C H T V E R F 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, 
VOCHTIGE MUREN. HKKROONR niet tonden medaille, Gezondheids-Ten-
toonst. Londen 1884. Hetengeleii van muren voor het behangen vervalt bij 
gebruik van deze VERF. Verkrijgbaar in bussen ad /' 1.00, f 3.15 en /' 0.25, 
bjj J . VAN DER MEULEN, Mr. Schilder, N. Lel iestraat 17, Amsterdam, die 
zich tevens met de toepassing belast. Agenten J . P. LAKRNOES Pzn. te Vlissingen, 
P. KRIJGER <fe ZOON te Middelbar en B, DE KAM Jz., 20 Ruijschstraat. Amsterdam. 

(79) 
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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 Koloniën 

G. 31. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132. A m s t e r d a m . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Vierde Jaargang No. 22. Zaterdag 30 Mei 1896. 

3elnid weren de fcasschcitvloeron, ondervloeren 
voor hotiti'r-ineritdiiken, brandvrije 

aeparatieën en plafonds. 

EXSELS IORPLATE N 
CEBR. VAN DER VlJGH, Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondpla<en 
volgens nieuw Systeem. , o) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dj. ht 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschil]. n u e 

dikten. Steeds grooten voorraad. Directe li ve
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. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

COUDEN JiEDAILLE. 

Breslan 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Cement-Fabriek 
Dycherhoff & Söhne 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn* 
Cassel 1870. 

Medaille van verdienste I 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

Diisseldorf 1880. I< \( 11 hnnr erkend en uitluisuteiitl fabrikant, met garantie 
vuur i l r grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. 

(84) Magazynhouders in de voornaamste steden. 

Hoogste onderscheiding 
in den 

Internationalen Wedstrjjl | 
Arnhem 1879. 

UTRECHTSCHE 
C e m e n t s t e e n T e g e l f a b r i e k 

van A . D E M O R I K . Utrecht, 
C E M E N T T E G E L S , P U T T E N , 

RINGEN, enz. 

JAN HAMER Óc Co., 
Heerengracht 583, by de Utrechischestraat, 

A M S T E li I > \ \l. 

B O Y L E ' H P A T E N T 

L uchtpompventilators 
en Schoorsteenkappen 

Duizenden met het meeste succes geplaatst 

Iedere ventilator is van het be
kende handelsmerk en ome firma
naam voorzien, zoodat geen fabri
kaat zonder deze merken uit onze 
handen komt. (36) 

LEONARD SLIGGHER, fflonnickendam 

AMERIKAANSCHE H0U7 BOORMACHINES EN BOREN, 
ii i l iii li u i e n d fabrikaat en b i 11 i jk«' p r i j s . (76) 

I 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan vaii het Genootschap Architecture et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentlën io dit blad kosten ran 1—5 regel* 
80 cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

Allo «Mlverienllrn ia ARCHITECTURA opgenomen 
worden iratii geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, 8medec, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

P R A C T I S C H E V O O R B E R E I D I N G T O T D E 

S T U D I E V A N W E R K T U I G K U N D I G 

I N G E N I E U R . (*) 

In het eerste jaarverslag der Polytechnische School, over 
1864—1865, werd het volgende geschreven over den cur
sus in werktuigbouwkunde. 

„ B y deze lessen deed zich zeer levendig het gemis gevoelen 
„van algeraeene voorbereidende practische kennis, die aan het 
„juist begrip der te behandelen onderwerpen in hooge mate 
„bevorderlyk zgn zou, en het best zou kunnen verkregen 
„worden, indien de jongelieden, alvorens hunne studiën in 
„de werktuigbouwkunde aan de Polytechnische School aan 
„te vangen, een of .meer leerjaren in eene werktuigfabriek 
„doorbrachten". 

Deze zinsnede was ontleend aan het verlag van den 
ondeigeteekende aan den Directeur. 

By het Programma der Polytechnische School te Aken, 
voor den cursus 1870 —71, werd uitgegeven: „ A l l g e m e i n e 
„Kathsehl i lge für Diejenigen, welche ein Polytechnikun» be-
„snellen wollen". 

Daarin staat: „ (Ad 3) Das practische Arbeiten betref
fend', onder anderen: 

„ D a s s im Allgeineinen es nützl ich ist vor dein Studium 
„wenigs tens ein Jahr practisch zu arbeiten, ist wohl iinbe-
„ s n i t t e n , voransgesetzt dass in dieser Zeit die Schulkennt-
„uisse nicht blos conservitt, sondern namentlich in Mathe-
„ ma tik nnd Zeichnen befestigt werden". 

Het geheele stuk is te lang, om hier te worden overge
nomen, maar bespreekt de velschillende bezwaren en voor-
deelen, aan de practische voorbereiding verbonden. 

Wat myn ervaring aangaat, zoo acht ik d« vrees vnor 
het verliezen van reeds verworven kundigheden in wiskunde 
overdreven. Wat men goed geleerd heeti raakt niet zoo 
spoedig verloren : alleen het uit. het hoofd geleerde verdwynt, 
maar heeft ook geen waarde. Wat men wezeniyk begrepen 
heeft, biyt't bewaard. 

In de sedert verloopen jaren is de noodzakelijkheid van 
piactische voorbereiding in Duitschland meer en meer erkend. 
Zie hier het bewy's uit het bekende werk: „ D i e Maschinen-
Elemente" von O. B A C H , Stuttgart 1881. Vorwort: 

„wei l ein im Interesse der Industrie erfolgreiulies Studium 
»des Mascbinenbanes von den jiingen '1 echuiker voraussetzt, 
„dass er woiuögl ieh eine zwei-jahrige practische Thiltigkeit 
„in der Werkstatt hiuter sich bat". 

Voorts in eane noot, toegevoegd by de 5e uitgave in 1895: 
„Hiermit sind sonach die Abituriënten, welche sich dein 

(* Zie dit weekblad, Ziterdag 25 April 1 S>96, Correspondentie. 
„Onderwijs en opleiding", door ns KONING, C. I. 

„Mascli inen Ingenieurswesen widmen, veraulasst, vor Ein-
„tr i t t in die Hochscliule mindesteus ein % Jahr practisch zu 
„arbei ten" 

„Ueber die j ü n g s t e n , audi die Werkstatt-Thatigheit be-
„rührenden Beschliisse des Vereins Deutscher Ingenieure, 
„betreffend die Ausbildung der Ingenieure nnd die Ingenieur-
„laboratoriën, welche aussprechen, dass die VVerkstatt-Thatig-
„ke i t mindestens ein Jahr daueren, vor lieginn der Fach-
„studiën beendet sein soil und als Zulassungsbediiigung 
„zu den Staatlichen wie Vkademischen Abschlussprufdngen 
„zu forderen ist, vergleiche dessen Zeitschrift 1895, S. 
„ 1 2 1 2 u. f. ins besondere S. 1215. Ausspruch Zift'. 9, fer-
„ner S. 1272, Ziff. 14; uberdies S. 417 n. f. namentlich 
„ S 418, rechte Spalte unter I)" 

'Door deze verwyzigingen is ieder in de gelegenheid dit 
onderwerp verder na te gaan. Het medegedeelde is onver
taald gebleven, als bewys vaa nauwkeurige teruggave, maar 
dit zal byna voor geen lezer bezwaar opleveren 

Men is blijkbaar in Duitschland erop uit oiu een mid
denweg te zoeken tusschen de uitsluitende practische oplei
ding in vroeger jaren in Engeland gebruikelyk en de uit
sluitend Akademische opleiding, zoolang in Duitschland gevolgd. 

Het is raadzaam by de hervorming der opleiding onzer 
ingenieurs hierop te letten. Mochten de niet werktuigkundige 
Ingenieurs zich blyven bepalen by de uitsluitend Akade
mische opleiding, dan loopeu zij kans in den strijd om het 
bestaan verdrongen te worden door die Ingenieurs, welke niet 
enkel theoretisch, maar ook practisch gevormd zy'n. 

Het kenmerk van een ingenieur is. dat zich iu hem 
vereen gen de theorie eu de practyk. Want het is juist 
die vereeniging, die bevoegd maakt voor de taak iu het 
werhelyfce leven. 

DKLPT, 21 Mei 189l>. A . H U E I ' . 

B L I K S E M A F L E I D E R S OP I J Z E R E N T O R E N S 

(Slot) 

Iu vroegere opstellen heeft de sehryver o.a. doen uitkomen: 
lo. Dat de windmolen, het onderscheidingsteek en van 

Clausthal en Zellerfeld op het hoogste punt van de naaste 
omgeving der beide zustersteden staat; 

2o. Dat de hoogste yzeren deelen vau den windmolen 
boven dit hoogste punt nog 30 M. uitsteken en dat de 
eigenaar het raadzaam bevonden heeft by opkomend on weder 
de vang zoo sterk aan te halen, dat de yzeren wiek te lood 
naar boven staat (tig 6) ; 

3o. Dat de windmolen iu zyu draaibaren kap, dus juist 
in zyn bovenste deelen groote hoeveelheden yzer bevat en 
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dat verder aaneenverbonden massa's y'zer in de gedaante 
van as8enkussens, raderen enz. van boven tot onder doorloopen; 

4o. Dat de windmolen naar het zeggen van den geloof-
waardigen eigenaar (den heer BOSSK) zich niet zelden 
volkouien binnen den kring van de werkzaamheid der 
onweerswolken bevindt; 

5o. Dat alsdan de ijzeren deelen zoo sterk met electriciteit 
geladen blijken te zyn, dat de molenaars b.j aanraking met 
het metaal, die juist by stormachtige onweders niet te 
vermjjden is. sterke met schokken gepaard gaande electri'che 
vonken bekomen, en er zich ook St. Elmusvuren aan de 
uitstekende deelen vertoonen, volgens zeggen ter grootte 
van een manshoofd; kortom, dat de windmolen, zoo te 
zeggen van binnen door de onweerswolk met hooggespannen 
(vrye) electriciteit sterk geladen is en dus in de volste 
mate eeu verschijnsel aantoont, dat steeds aan den bliksem 
voorafgaat; 

6o. Dat daar ter plaatse al meer dau 200 jaren lang 
een molen heeft gestaan, eerst, naar Duitsche manier als 
bokmolen ^boven den nok van het huis staande en in zyn 
geheel draaibaar), tegenwoordig naar Hollandsclien bouw
trant (op een vaststaanden sterken onderbouw met draai
bare kap); 

7o. Dat de wind
molen op zeer drogen, 
niet geleidenden bodem 
staat, daar in de on
middellijke nabijheid 
het peil van het grond
water op 10 M. diepte 
nog niet bereikt wordt ; 

8o. Dat de wind
molen tot op den dag 
van heden nooit een 
bliksemafleider heeft 
bezeten ; 

9o. Dat de wind 
molen nooit door den -
bliksem getroffen i s ; ~ "I | — - -

I Oo. Dat daarentegen uit tie onweerswolken die dicht 
over den windmolen heengetrokken waren, kort daarna 
veel lager, aan den voet van de BremerhOhe op waterrijken 
bodem staande huizen door den bliksem getroffen en zwaar 
beschadigd werden; 

II o. Dat de eigenaar van den molen op grond van 
eigen en zyuer voorouders langdurige ondervinding zyn 
molen in geen geval van een bliksemafleider zou willen 
voorzien „omdat hij zich geen gevaar voor inslaan op den 
hals wil halen." 

Het onder 5 en 7 vermelde heeft den schrjjver doen ver
moeden, dat de windmolen in hetzelfde geval verkeert als 
een op een ge ï so leerden voet staand zelf goed geleidend 
voorwerp, waarvan de electriciteiten als er een geladen 
conductor bjj gebracht wordt door „influentie" worden ge
scheiden. Door proeven zou dau mouten uitgemaakt worden, 
dat de windmolen in de naar de (•-(-) onweerswolk toege
keerde kap : electrisch, daarentegen in het fundament -f-
electrisch is. 

Bliksemafleiders op ijzeren uilkijktorens' 

Na al deze hij meent zonder onbescheiden te zyu te 
mogen beweren: zorgvuldige en betrouwbare'waarnemingen 
en ervaringen, komt de schrijver tot de volgende slotsom: 
Wanneer de verdere omstandigheden bij ijzeren uitkijktorens 
met de bij den bedoelden windmolen aangetoonde overeen
stemmen, dan zou hij ze volstrekt niet met een bliksem
afleider willen voorzien. Staat daarentegen de toren, ongeveer 

als de onmiddellijk aan de Seine gebouwde Eiffeltoreu, j Q 

de nabijheid van een rivier of onder in een waterryk dal 
dan zou hy' er in elk geval een bliksemafleider op aanbrengen' 
K irtora de deskundige moet in elk op zich zelfstaand geval 
onderzoeken en besluiten, en b.v. er met zorg navraag naar 
doen of de plek voor den bouw of wel boomen in , | e 

nabijheid vroeger reeds wel eens door den bliksem werden 
getroffen. 

Wanneer b.v. een ijzeren uitkijktoren, uit het fundament 
waarvan naar ouder heen een ijzeren biiisleidiug loopt tot, 
aan een waterpoel, die door een kleine '.eek gevoed wordt 
dan moet zulk een toren van een met zorg uitgevoerden 
tot in den waterpoel, reikenden bliksemafleider worden voor-
zien. De poel zou b.v. tot een waterpassen vyver, zooveel 
mogelyk verwyd en uitgediept, desnoods met turfmolm, bla
deren, hout en graszoden, zoo mogelijk met roet en asch 
vermengd, bezet en verder met waterlievend laag struikgewas 
(wilgen, riet en andere water- en moerasplanten) zoo dicht 
omgeven worden, dat de zonnestralen ook in het warmst 
van den zomer den poel niet kunnen doen uitdrogen ; kortom 
er moeten geene middelen worden verzuimd, die het mogelijk 
maken de grondplaat van den bliksemafleider in een bodem 
neer te laten, die waarborgt dat de (ook ter zyde aange
brachte) opvangstangen van den bliksemafleider ,fig. 7) op 
volkomen betrouwbare en duurzame goedgeleidende verbin
ding blyve met een uitgestrekte waterryke aardlaag. He-
metselen van den poel met watermortel zou zeer te verwer
pen zyn. In het algemeen geldt hier, zoo ergens, het spreek
woord, „ W a t voor den een deugt, deugt niet voor alle 
anderen". 

Het hiervoren gezegde en door schetsen toegelichte loopt, 
zooals schryver opmerkt, geenszins op een nieuwe ontdek
king uit, maar is voor zoover hy weet nog in geen theo
retisch werk over bliksemafleiders vermeld en wordt by' 
het aanleggen vau bliksemafleiders ook niet in acht geno
men, 's Schrijvers opmerkingen hebben in hoofdzaak ten 
doel, op grond der aan natuur- en werktuigkundigen meest 
bekende natuurwetten, zonder veel geleerdheid, op den aan
zienlijken i n v l o e d v a n de g e a a r d h e i d des b o d e m s 
te wijzen en de overtuiging te vestigen, dat het open 
vraagstuk, of het in het algemeen en onder alle omstan

digheden doelmatig is, een op een zeer slecht geleidenden 
bodem staand gebouw door een bliksemafleider met dieper 
liggende, goed geleidende (vochtige en metaalrjjke) lagen 
in goed geleidende verbinding te brengen, nog op oplossing 
wacht door zorgvuldige proeven, aandachtige waarneming 
en langjarige ondervinding. Zeker zou het gewenscht zijn, 
dat een zorgvnldig onderzoek van de bodemgesteldheid bij 
alle voorwerpen, die blijkbaar door den bliksem getroffen 
zyn, zoo mogelyk van overheidswege werd ingesteld, ten 
einde de wegen van den bliksem te leeren kennen en den 
deskundige voortaan in staat te stellen reeds bij het ont
graven der fundeeringspnt met eenige waarschijnlijkheid 
uit te maken of het doelmatig zal zyn het gebouw na zyn 
voltooiing met een betrouwbaren bliksemafleider te voorzien, 
dan wel of het raadzamer is geheel van het maken van 
een bliksemafleider af te zien. Het is niet goed en ook 
niet van dezen tyd, dat wy van de have en goed vernie
lende bliksemstralen en hun wonderbaarlijke wegen en wer
kingen bijna nog minder afweten dan van de wegen en 
gevolgen der X stralen van R Ö N T G E N . 

De heer H O P P E had het bovenstaande in Februari J.1. 
reeds geschreven en voor den druk gereed gemaakt, toen 
hy kennis kreeg van de meeningen der heeren UNOKR en 
F I N K in ons No. van 25 April j.1. vermeld. 

Den eerste, die een bliksemafleider op den Poppenberger 
toren ounoodig acht, omdat uit metingen gebleken zou zijn-
dat de geheele toren een goed werkende bliksemafleider is, 

die den bliksem onmiddellijk in den vochtigen ondergrond 
afvoert, wijst hy er op, dat zulke metingen alleen afdoende 
zouden zyn, als zij hei haaldol ijk op den top van den toren 
genomen waren, terwyl een zware onweerswolk dreigend 
daarboven hing. Dan zou echter zoo'n toren, die feitelijk 
een goed werkende bliksemafleider is, voor de daarop staande 
personen zeer gevaarlijk zyn, juist omdat de opvangstang 
ontbreekt, die deu bliksemstraal naar een bepaald punt heen 
trekt. De kroon van den toren zou daar de met de wolk 
gelijknamige electrieiteit in het vochtige aardryk is afge
voerd) met vrije electriciteit van gelyke spanning als die 
der wolk geladen zyn. De bliksem moet by genoegzame 
nabijheid van de wolk onfeilbaar in den toren slaan. Maar 
waar? Immers de opvangstang ontbreekt. 

De heer H O P P E eischt onvoorwaardelijk, ook voor ijzeren 
torens, die met den vochtigen ondergrond in goed gelei
dende verbinding staan, een degelyken bliksemafleider, die 
zoo goed als eenigszins mogelijk is met het ijzerwerk 
van den toren is verbonden. Was daareufegen de onder
grond niet g e l e i d e n d , dan zou hy voor het daarop 
staande gebouw, 't zy ijzeren toreu, kasteel, kerk, windmo
len of woonhuis, een afleider eer schadelijk dan nuttig 
achten, als de groudplaat ervan niet in het grondwater 
gelegd kon worden. 

Tegenover den heer F I N K wyst hy er nog eens uitdruk
kelijk op, dat niet de hooge stand, de groote hoogte en 
bet, materiaal het gebouw gevaarlijk voor den bliksem ma
ken, maar wel de voortreffelijk geleidende (water- of metaal-
rykel bodem, waarop het staat. 

K L E U R I G B E S C H I L D E R D E M E U B E L E N . 

(Naar het Duitsch van L . C. A N D E S . ) 

„Boerensmaak," zoo luidde het oordeel over de werkelijk 
dikwijls in de meest tegenstrijdige en schreeuwendste kleu
ren beschilderde kisten, kasten en koffers onzer Duitsche 
voorvaderen en vau de tegenwoordige Slavische volksstammen; 
„modern" en „smaakvol" noemt men de voortbrengselen van 
dergelyken aard, waarvan wy' tegenwoordig enkele voor
beelden in boeren-pronkkamers, hier en daar ook in een 
keuken aantreffen. Meubelen en huisraad, deur- en wand-
betimmering in blank hout, met bonte versierselen ot bloemen 
beschilderd of in bonte kleuren geverfd hout vinden wy als 
voortbrengselen van onvervalschten boerensmaak, voornamelijk 
daar waar het gebruik van harde houtsoorten of de ver
siering met snywerk in oubruik is geraakt en groote vlakken 
vau gemeen hout voorkomen. Maar ook op voorwerpen van 
huiselyk gebruik van hard hout, van rijk houtsnijwerk voor
zien, zien wij bont schilderwerk, zoowel bij de Midden- en 
Zuid Duitsche boeren als by de Slavische natiën; wij zien 
rozen, tulpen en violieren als versiersel op gladde vlakken 
van dennenhout en ook bonte heiligenbeelden of christelijke 
symbolen ertusschen ingevoegd. En hoeveel kostbaar hout-
snijwerk, dat voor godsdienstig gebruik dient, vinden wy 
met bonte kleuren beschilderd, met goud en zilver versierd, 
in onze kerken ? Als wij deze voorwerpen om hun schoonheid 
en eigenaardigheid bewonderen, waarom zouden we dan niet 
trachten ze overeenkomstig onzen tegenwoordigen smaak ge
wijzigd weer in onze huishouding in te voeren. Iu ieder 
geval waren zulke eenvoudig in hun natnurkleur gebleven 
of hei-geverfde meubelen veel mooier, dan de wijzen van 
versiering, die ons dikwijls op huisraad van allerlei soort 
als nabootsing van eiken, noten, mahagonie of palissander 
onder oogen komen. Daar, waar onze zoogenaam Ie „verfijnde 
smaak", die van dennenhout, notenhout, mahagonie of zelfs 
porselein maakt (porselein lak), nog niet doorgedrongen is, 
vinden wij nog voorwerpen, die het hout in zyn natuurlyke 

kleur vertoonen; ja, ik heb in Zwitserland in menige plaats, 
vooral op aanzienlijke hoogten, schutwerk van pijnhout en 
dennenhout gevoiiden, die zonder aanwending van vernis of 
lak in hun natuurstaat een eigenaardige bekoring uitoefenden. 

Onze smaak, die aau den eenen kant steun zoekt by oude 
voorbeelden, aan den anderen kant bonte kleuren en afwis
seling huldigt, kan zich zeer goed vereenigeu met bonte 
beschilderingen der meubels, schotwerken, kasten enz. en 
evenzoo maken doorschijnende verven op deze voorwerpen 
ook een zeer goed effekt. 

Alsnu tot de behandeling van ons onderwerp overgaande, 
moeten wij al dadelijk opmerken, dat de behandeling met 
verf in hoofdzaak in twee verschillende groepen te verdeelen 
is en wel: 

lo. blyft het hout iu zyn natnurkleur meer ot minder 
zichtbaar en wordt met een donkere doorschijnende kleur 
overdekt, gelakt, geboeud of beschilderd, of 

2o. het hout wordt met een kleurstof overdekt, wordt 
dus geverfd en deze ve*rf dient tot grond voor verdere 
versiering. 

Moet het weefsel van het hout uitkomen, dan is het on
voorwaardelijk noodig, dat de timmerman zyn werk zeer 
zorgvuldig uitvoert, dat hy mooi hout uitkiest, dat noch 
scheuren noch harskanalen heeft en dat er by het schuren 
geen dwarskrassen ontstaan, die zich by het behandelen met 
lazniirverf', vernis of lak donker kleuren en dan storend 
werken. Waar het hout in zyn natuurlijke of iets donkerder 
kleur meer moet uitkomen, is het gebruik van lakverven 
enkel beperkt tot het vullen van door de constructie of het 
snywerk aangegeven velden, omlijstingen, randen, terugsprin
gende profielen, tot het aanbrengen van klem lijnen eu van 
vlakke ornamenten. 

In dit opzicht bieden ons de gothische houtarchitectuur 
en de landelijke houten gebouweu menig navolgenswaardig 
motief aan en ook de kunstnijverheid heeft reeds dikwijls 
voor kerkelijk en wereldlijk schrynwerkerswerk, in het bij
zonder ook meubels, kleuren in verbinding met de warme 
natnurtinten, vooral van bet dennen, beuken, pijnhouten, 
ahorn of essenhout toegepast. 

De soms goudachtig glinsterende kleur van het hout, zoo
wel als de fraaie natuurlijke vlammen en aderen, die door 
eeumaal bestryken met vernis voor den dag komen, vormt 
gewoonlijk een zeer geschikten ondergrond voor versiering 
in kleuren en veroorlooft daarby ook nog het gebruik van 
levendige en ongebroken kleuren, zonder gebroken kleuren 
geheel uit te sluiten. 

Wat echter aan een dergelyke kunsttechniek een aan
zienlijke waarde geeft, is de indruk van ontwijfelbare echt
heid, zonder den bedriegelyken schyti van ander materiaal 
of van moeitevollen aibeid. Hier is geen opleggen met een 
dunne laag kostbaar hout, geen geschilderd valsch inlegwerk 
noodig, om een aangenamen indruk van kunst te geven. 
Hier is kleur werkelyk kleur en het hout., dat er onder te 
zien is, is door en door het eigen materiaal. Wy verwerken 
daarom natuurlijk hout, geven daaraan door vernissen een 
warmen, door een zwak gekleurd maar doorschijnend vernis, 
een donkerder kleur eu brengen daarop oruamentwerk of in 
bijzondere omstandigheden ook beeldschilderwerk aan, zetten 
de kanten in sprekende kleuren af, passen naargelang van 
omstandigheden ook de houtbrandtechniek toe en bereiken 
een prachtig effekt, zonder dat het werk er schreeuwend 
van kleur of boersch uitziet. Slecht materiaal en slecht werk 
zyn in ieder geval de hoofdoorzaken, dat het verven en 
beschilderen daarvan meer algemeen ingang gevonden hebben, 
de verf verbergt alle fouten van materiaal en werk in de 
onsoliede onderlaag, zoowel als het altyd dure opleggen met 
fineer. Maar daargelaten nog, dat de uitvoering der hout
nabootsing, vooral op het land, meestal niet in overeen-
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stemming is met de eischen der getrouwheid aan de natuur, 
laat zich niet begrijpen, waarom uit goedkoope materialen 
dure gemaakt behoeven te worden. 

Bij de tweede groep van schilderwerk op meubels enz. 
bedekken wij het weefsel van het hout met eene laag verf 
en brengen hierop bont schilderwerk aan. Hier is het vooral 
te doen, om in de keus der tinten smaak te ontwikkelen 
en geen kleuren te kiezen, die een kouden, droevigen indruk 
maken. De grondkleur moet, als het kan, helder, grijs, blauw, 
roodachtig, geel- ot groenachtig zijn; het beste zijn kleuren, 
waarvan het niet twijfelachtig is, of zg in het algemeen 
naar een bepaalde grondkleur overhellen. De grondlaag 
moet dan hare versiering bekomen door een passende, spre
kende roode, blauwe of andere kleur, die in zeer kleine 
partijen voorkomt, dus in lijnen, rozetten, paarlenryen enz. 
Bü grauwe tinten past iedere levendige kleur, alleen moet 
men haar gedempt, niet schreeuwend nemen, b.v. nooit zuiver 
vermillioeu of zuiver blauw, maar het laatste met zwart 
of donkergrijs, het rood met bruin gemengd. Kan het voor
werp meer kleur verdragen, dan neme men boerenmeubelen 
tot voorbeeld, die men nog overal kan vinden 

B Ö T T C H K R zegt met recht: een schrijnwerker, die iets voor 
zijn werk voelt, zal het afgewerkte stuk niet aau deu schil
der afgeven, om dezen erop te laten smeeren wat hem 
invalt; hij zal zijn werk nagaan en ervoor zorgen dat het, 
als het af is, er zoo uitziet als hg het zich voorgesteld 

•heeft. E n om dit te kunnen, moet hg zich ook met het 
verven bemoeien. Voor den verver is weliswaar de hout
imitatie voordeeliger, omdat hg minder zuiver dan bjj blank 
verfwerk behoeft te werken en omdat hg er meer voor be
taald krijgt dan voor glad verfwerk; decoratie in kleuren 
is hy soms niet eens machtig en hn is er niets door gesticht, 
als hem dit opgedragen wordt. 

Het is daarom in de eerste plaats de taak van onze 
vakscholen, om het vraagstuk der behandeling en versiering 
van zulk meubelwerk in het oog te houden en altijd daarop 
weder opmerkzaam te maken, dat de geliefkoosde verande
ringen van het karakter van het oorspronkelijke materiaal 
niet meer in overeenstemming zyn met den tegenwoordigen 
tyd, maar ook het publiek moest zich voornemen, niet meer 
alle voorwerpen zoo te aanvaarden, als de handwerkers ze 
goedvinden af te leveren. f ff ieck's Gew. Ztg) 

O N D E R Z E E S C H E B O O T E N . 

Ital ië heeft thans vier onderzeesche booten gereed en 

één in aanbouw. Frankrijk evenwel heeft er aanspraak op 

in deze richting het verst te zgn, doch het behaalde suc

ces kan niet groot genoemd . worden, aangezien men nog 

geen grootere snelheid dan li i 8 knoopen kon berei

ken. Een andere groote moeilijkheid is gelegen in het zien 

onder water. De heer L A N K S S A U deelt hieromtrent mede, 

dat hg aan boord van de Goubel, 6 meter diep, in de 

haven van Cherbourg, om te zien, goed kon zien, doch dat 

hij op een afstand van 3 a 4 Meter niet den omtrek vau 

schepen kon waarnemen. 

v. N. (Engineering 1 Mei 1896.) 

E E N S U R R O G A A T V O O R G O U D . 

Een Fransch blad beichrjjft een nieuw en veelbelovend 

vervangmiddel voor goud. Het wordt verkregen door 94 deelen 

koper met 6 antimoon samen te legeeren, waarbjj eerst het 

koper gesmolten en vervolgens het antimoon eraan toegevoegd 

wordt; dan wordt er nog koolzure magnesia bijgedaan, 

naar vermeld wordt om het soortelijk gewicht te verhoo-

! gen (?). De legeering moet getrokken, gesmeed en gesoldeerd 

j kunnen worden evenals goud en zich even schoon als dit 

laten polijsten. Het kost ongeveer / 1.20 per K G . 

(Scient, Amer.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Uitvallen van voegen. 
Felsen, 25 Mei 1896. 

Mijnheer de Redacteur! 
Door dezen was mijne beleefde vraag aan ü wat soort 

van specie gjj het beste oordeelt om een ringmuur, zwaar 

l 1 / . . steen, van beste klinkermoppen, in sterke specie, 10 

deelen kalk 4 tras 6 zand, opgetrokken en aan beide zyden 

schoongemaakt, iu te voegen, zoodat er de minste last ont

staat dat de voegen er over eenigen tijd weder uitvallen. 

Tot toelichting dient, dat genoemde muur in het najaar 

van 1893, ik mag wel zeggen tegen den winter van '93, 

is opgetrokken en, daar de tijd van het jaar niet meer 

toeliet om hem op te voegen, is hg' het volgende voorjaar 

opgevoegd inet kalkmortel, doch nu vallen de voegen, voor 

zoover de muur vry is van den grond, eruit; de muur" is 

afgedekt door een roef van proflelsteenen. 

Door mg hierop te antwoorden, zoudt U rag zeer ver

plichten. UEd. dienstw. dienaar, 

P. V A N H E U S T , metselaar. 

Altyd het oude liedje, te veel kalk, te weinig zand; 

„ s t e r k e " specie was hier niet enkel onnoodig, maar zeer 

schadelijk. B y 4 deelen tras mag men 8 deelen kalk ge

bruiken, mits er ten minste 12 deelen zand — by schelp

kalk — bygedaan worden, by steenkalk zon men op zyn 

minst 16, liever 24 deelen zand moeten verwerken. 

Nu is het werk bedorven eu vallen de voegen uit. Wan

neer zullen de menschen toch wijzer worden! 

Met een dood kalf is 't goed sollen, d w. z. er is toch 

niets meer aan te bederven. Wil daarom de voegen zoo 

diep mogelyk uitkrabben en platvol of eenigszins verdiept 

invoegen met 2 schelpkalk 1 tras 4 zand, ter dege dooreen-

gewerkt; misschien zal die specie houden. 

Schaf u my'ne A. V. aan en houdt u voortaan strikt aan 

de daarin voorgeschreven mortels. v. D . K . 

Gras tusschen de straatsteenen. 
Ik meen my te herinneren, dat te Harlingen weinig last 

is van gras tusschen de bestratingsteenen, omdat men voor 

besproeiing gebruikt zeewater. 

Na groeten, Uw dw., 

Groningen, 24 Mei 1896. J . B. J . 

Ge vergeet dat ze daar te H . evenmin zeewater hebben 

als drukte. v. D . K . 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

G . H . A. te 's G r a v e n h a g e . Welk is het beste middel 

om zandsteen, (waaronder zich veel beeldhouwwerk bevindt), 
van verf te ontdoen. Wat denkt ge van bijlende soda, of 
het middel van D B L I N T te Rotterdam, wat mij zooeven 
gegeven werd? 

Mits met beleid aangewend, geloof ik dat beide middelen 
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goede sterkte wel zullen voldoen. Op overeind staande 

' n j e n is mengen met fijn kalkpuin of oude kalk en zaag-

• ,•' «-ekueele turfmolm aanbevelenswaardig. A l l é é n lang-
sel 0 1 *> 
aoriff inwerken geeft goede uitkomst. 

Dr. L . C. L B V O I B . 

AANBESTEDINGEN. 
ianbettedingen worden tiechtt eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAAND AU 1 JUNI . 
Amsterdam. 12 uur. Bet gemeentebestuur: bet uitvoeren vau 

.„tiatingswetkeii. 
Amsterdam, 12 uur. Het gemeentebestuur: bet verrichten van 

«enige herstellingen cn vernieuwingen aan, benevens het onderhouden 
«durende het jaar !696 van : 1. de gebouweu eaz. voor den 
Leubareti dienst bestemd; 8. de buizen, enz. beboorende to*, de 
renlege»ende eigendommen ; 3. de gebouwen, ten behoeve van het 
hoo"er-, middelbaar- eu lager onderwijs.; 4 de gebouwen eu lokalen, 
Un°beaoeve van de politie, de braudweer en den reinigingsdienst, 
benevens die op de algemeene begraafplaatsen. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het verrichten van 
buiten-veifwerk aan, zoomede van binnen-vetf- en bebangweik in 
eenh'e getneeutegebouwen. 

Breda, li uur. Het g :meeutebestuur .• het bouwen van vier 
leerveriiekken met bijk. werken, op de school aan de Boschstraat. 

Breda. 5 uur. De architect Lijdsimii, namens de Eerw. Zusters 
Frsnciscanesseu, iu bet koffiehuis van de wed. Segers, in de Hei-
gerstmai aldaar: het afbreken van het gebouw get. B212, (thans 
ijküautoor) met bovenwoningen, benevens voorgebouwen, B 211 — 
212, in de Nieuwstraat te Breda eu het aldaar bouwen »au een 
K. K. meisjesschool, alleen voor R. K. inschrijvers dezer stad. 

Deventer. 11 uur. Het R. K. Parochiaal Kerkbestuur van deu 
U. LeOuïnus, bij J . Koetsier aan de Nieuwe Markt; den bouw 
van eeu ziekenhuis bij het St. Josepb-Gesticht aldaar. 

's-Urnveuhage. 11.30 uur. Het miuisterie van bianeulandsche 
zaten, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: bet maken «au 
lokalen voor huisvesting van verpleegsters en het uitvoeren van 
eentje daarmede iu verbaud staande werkeu in het ziekenhuis der 
Rijks universiteit te Leiden, begr. I' 9500. 

Helder. 8 um. Het bes'uur der afd. Helder van den Ned. R 
K. Volksbond, in café de Valk aan de Loodsgracht: het bouwen 
fan eeu boudsgebouw voor hare at'deeli-ig aau de Molengracht aid. 

Langweer (Fr.) 11 uur. Het gemeentebestuur van Doniawerstal, 
len geineentehuize le Langweer: a. bet afbreken der bestaande 
«n weder upbouweu van eene nieuwe school en onderwijzerswoning 
te Broek bij Joure en het bouwen van eene hulpscbool aldaar; 
b. de levering van de noodige school'neubilen. 

Luiksgestel (N.Br.) 2 uur. Hel gemeentebestuur: het restau
reren vau den gemeentetoren. 

Schore (Geld.) 5 uur. Het gemeentebestuur: het maken van 
101 meter OuiBriool met vijf vangputten. 

Terborg (Geld.) 2 uur. De heer P. L . M. Oorsprong, in het 
koffiehuis van den heer J . Verbeijzen : het bouwen van een nieuw 
«o verhouwen van bet beslaande pakhuis en rookerijeo te Terborg. 

Ulft (N.Br.) 6 30 uur. De heer F. Dornseiler, ten huize van 
H. Heusen : het bouwen van een woonhuis. 

DINSDAG 2 JUNI , 
Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bureel Plantage.Lijn* 

baastgrachl no. 1 : I. het doen vau voorzieningen aan militaire 
gebouwen te Amsterdam, begr. f 9635 ; 2. het herstellen van de 
Panbedekking der loodsen op het Varkenseiland op de Sniep, bei/r. 
' 840(1 j 3. het levereu vau kazernemeubel-n te Amsterdam, begr. 
' 1750; 4. bet herstellen van de brug vóór de 'sUravenlnndsohe 
Ponrt te Weesp, begr. I' 25UO, alles ouder beheer der genie aldaar. 

Breda. 8 uur. De trchitect J. M. Marijuen, namens den neer 
w - Sluijters, in het koffiehuis bij de wed. Segers .-het verbouwen 
twee wiukelbuizen, staande eu gelegen aan de Veemarkt aldaar 

*'jk A uo. 553—554. 
Deventer. 2 uur. De architect M. van Harte, voor rekeniug 

" n s I). Polak, ten zijnen huize : het bouwen van een koffiehuis 
t e r 1'loitsc vau perceel 14 aan 't Noorderplein. 
. Ueertruideiiberg. 11 uur. De kapitein eerstaanwezend-ingenieur, 
• D ''et hotel Santbergen : de herstellingen en voorzieningen van 
onderscheiden aard aan werken en gebouwen le Geertruideuberg, 
c n ^ ' r | l e i beheer der genie te Breda, begr. f 3450 
. "'Hertogeuboscb. 11 uur. De kapitein eerstaanw.-iagenieur, 
| n bet Eindhovensch Koffiehuis in de Hin!hamerstraat: 1. het 
'everen van ma'erieel der genie, ten behoeve VBO de forten Nieuw 
**• Andries en Crèvecoeur. fiisbiilen en materialen tot schuilplaatsen 

van gegalvaniseerd gegolfd plaatijzer), begr. f 1400; 2. het deen 
van vernieuwingen en voorzieningen van ouderscheiden aard aan 
militaire gebouweo enz. te 's Hertogeuboscb en onde-hoorigbedeu, 
begr. f 475Ü. 

Rotterdam. 1 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland, 
in liet geineenelandshuis: 1. het doen van eenige herstellingen aaq 
de molens, slii'zen, bruggen eu verdere werken, benevens bet 
gedurende tw*c achtereenvolgende jaren onderhouden dier werken 
in twee percee.en, (bestek no. 42); •>. bet gedurende een jaar 
onderhouden van het Schutverlaat te Overscuie, (bestek no. 43). 

Utrecht. 2 uur (locale tijd). De maatschappij tot exploitatie 
van staatsspoorw., aan het cenlraalburenu Moreelse Park : bestek 
no. 710, het afbreken van een spoorwegbrug over de Dieze, bet 
maken vau remmingwerken eu het uitvoeren van bijkomende werken, 
ten behoeve van de uitbreiding van het station 's Hertogeuboscb, 
begr. f 46.700. 

WOENSDAG 3 J U N I . 
's-Urareilhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, lnndel 

en nijverheid: het herstellen van deu westelijken uitbouw v:in den 
Zuidelijken oever van hei Hollaudsch Diep, tusschen de kilometer 
raaieu C X X ' i l en CXXIV, onder de gemeente Hooge- eu Lage 
Zwaluwe, prov. Noord-tiiaDant, begr. f 20.000. 

Hellevoetsluis. 10 uur. De genie, ten hare bureele : het herstellen 
van hel dakbeschot en de leidekkiug der kaz-rne deu Doele te 
Briclle, begr. f 1000 ; het vervangen van een der bruggen buiten 
de Kaaipoart te Brielle, door eene brug tnïl dam, begr. f 3700. 

Made (N.Br. 5 uur. Het waterschapsbestuur van den Eniiliapolder, 
ten herberge van de wed. F. Knoop : bet maken, levereu en 
inuaugeu vau twee nieuwe vloeddeuren en vau een nieuwe brug 
met stalen brugleggers aan de sluis te •'rimuielen, aanw. 's morg. 
10 uur aan de sluis. 

Schugerbrug (N.H.) 12 uur. In het logement bet Wapen van 
de Zijpe : het onderhoud der poldergeoouwen, bruggen, sluis enz. 

DONDERDAG 4 JUNI . 
's-Gritvenllage. 2 uur. De architect P. <>estman, in het Zuid-

Hollaudsch koffiehuis: het afbreken van eenige perceeleu eu bet 
bouwen vnn twee winkelhuizen met afzouderlijke bovenwouingeu, 
een koetshuis met bovenwoning, een stal voor 10 paarden en eeu 
wageulooils ;\iu deu Zuid-Buitensingel aldaar. 

deu Helder. 10 uur. De genie in de sociteit de Eensgezindheid .* 
1. het uitvoeren van voorzieningen van oi.dergescbikt belang aan 
bomvrije gebouwen en verdedigingswerken in de stelling van den 
Helder ouder het beheer der genie aldaar, begr. f 630Ü, en 2. 
(herbesteding) enne «erving van gebouwen en werkeu aldaar, ouder 
beheer der genie aldaar, begr. f 1800. 

Middelburg. 2 uur. De aannemers J . M. van Ditmars en Zn. 
in de Conje-tzaal aldaar: de verrichting van stucadoorswerkeu. 

Lemmer (Fr.) Het bestuur vau den veenpolder van Echten, bij 
den secretaris T. van Beijema thoe Kingma: bet gewoon onderhoud 
aan molens, sluizeu, bruggen enz. 

V R I J D A G 6 JUNI . 
Assen. 10 uur. De genie te Zwolle, op het bureel van den 

op/achter van fortificatiën, Kloosterstraat 3 : het bouwen van een 
sohijvenloods op het schictterreia bij Witten, begr. I' 1300. 

's-Uravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: de verbouwing en uitbreiding, ten behoeve van de 
post- eu telegraafdiensteu, v. li. postgebouw te Gouda, begr. f 14.465. 

's-Grufenhage. 1 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 
en nijverheid : de bouw van een postkantoor met direoteurswoniug 
en bijkomende werken te Rozendaal, begr. f 24.400. 

Zutphen. 11 uur. De architect H. A . Ezerman, namens den 
heer G. J . Garsen Azn., iu het café de Klok : het bouweu van 
een paardenstal en pakhuis met kelder en zolders ip een terrein 
aan de Pelikaanstraat aldaar. 

Zwolle. 12 uur. Het prov. bestuur: het uitvoeren van herstel-
lingeu aan de werken van de haven te Kuinre, begr. f 133C. 

DINSDAG 9 JUNI. 
Goes 7 uur. De gascommissie ten kantore der gasfabriek.- het 

bouwen eener overdekte bergplaats. 
Maastricht, l i uur. (Oreenwichtijd). De directeur der directe 

belastingen, invoerrechten eu accijnzen, ten zijnen bureele: bet 
stichten van een gebouw, dienende tot kantoor en woning voor een 
kommies-ontvanger en eeu kommies-planton te Noorbeek, begr f 8300. 

WOENSDAG 10 JUNI . 
Gennep (N.Br.) 11.30 uur. De directie der N Brab. Duitsche 

Spoorw.-Maatschappij, in het directiegebouw : het maken van een 
bureaugebouw met magazijn en nmbtenaarswoning aan de Spoorweg-
haven te Veghel, begr. f 70u0. 

Uostertvolde (Fr.) 12 uur. Het gemeeutebest. v. Ooststellingwerf: 
1. het bouwen vau eene nieuwe school te Elsloo; 2. idem te 
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Lxngedijke ; 3. verbouw vau de school en ouderwijzerswociug aid. 
in -2 perc.; 4. idem te Appelscha (uo. 1), in 2 peic. ; 5. idem te 
tiaulerwijk (Doven), in 1 perc.; 6. het bouweu van eeue nieuwe 
woning eu verbouw van de school te Haule, in 2 petc. ; 7. bet 
makeu vau eeu nieuwe kap enz. op de onderwijzerswotiing ie 
Donkerbroek; 8. bet bouweu vau twee schuurtjes bij de onder-
wijzerswonikg te Focbleloo en Appelscha (uo. 2), in 2 perc. eu 9. 
bet maken ecz. van meubelen voor de zes genoemde scholen, in 
6 perc. 

VRIJDAG 18 J U N I . 
Leeuwarden. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, haudel 

eu nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet vernieuwen 
van den 'bovenbouw der vaste bruggen no. 3 en 4, genaamd 
Wouterstille en Wouterswoudbrug en liet vernieuwen van de vaste 
brug uo. 23 genaamd Dijkbuislerrtille, osbooreude tot de werken 
van hel Rijkskanaal von Dokkum naar Gerben Allesverlaat, prov. 
Friesland, begr. f 78UO. 

's-ttrnveuhage. 1 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 
en nijverheid: het herstellen en verbeteren vau de rijkslelegraaflijn 
langs den ^staatsspoorweg tusschen het Hollaudscb Diep eu de 
Belgische grens bij Esscben, begr. f 710. 

's-Gravenhage. 1 uur. Hel ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid; bet bijspauneu van zes draden aan de intercommunale 
telepboonhjn tnsscben Utrecht en Waddingsveen, begr. f 2680. 

Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebes uur: bet maken van de 
uitbreiding der school aan deu Boschboek en van eenige daaruit 
voortvloeiende werken. 

V R I J D A G 1» JONI. 
Arnhem. 12 uur. Hel ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur : het onderhonden 
van en het uitvoeren van herstellingeo en vernieuwingen aan de 
Landsdijken, de verspreid liggende rijkssluizen, bruggen euz. in de 
prov. Gelderland, van 1 Juli 1S96 tot en met 30 Juni 1897, 
behoorende tot de werken vau den Rijn en de Lek, begr. f 3600. 

AFLOOP YAH AARBESTEDINGEN. 
Amersfoort. Het vergrooten van bet woonhuis, wijk G, no. 2704, 

aan den Soesterstraatweg aldaar. Laagste J . H. Boks aldaar voor 
f 11.285, gegund. 

Amsterdam. Het verven van eenige bruggen. Laagsle J. Alinke 
te Amsterdam vcor f 3200; het verrichten van herstellingen aan 
de Overloomsche schutsluis. Laagste W. de Leon te Sloten voor 
I 10.100; het bouwen vau een boutloods bij de Houthaven. Laagste 
P. Duinker te Amsterdam voor I' 23.973 ; bet maken van den 
onder- en bovenbouw, inbegrepen het opstellen van 2 ijzeren op
haalbruggen over Je Zoutkeets en Realengrachten. Laagste W. de 
Leon voor f 45.490. 

Barsingorhorn. Het maken van een regenwaterbak bij de Ned. 
Herv. Kerk te Haringbuizen. Laagste B. Krooue te Scbagen voor 
f 255, niet gegund. 

Bergen op Zoom. Het herstellen van bet dak enz. van de 
marechausseekazerne te Axel. Laagste J. van der Velden te Neuzen 
voor f 1350. 

Boskoop. Hel bouweu van een betrenhuis aan de Achterkade. 
Laagste J . Sekerus te Waddingsveen voor f 6700. 

C'allantsoog. Het aan- en verbouwen der o. 1. school aldaar. 
Laagste G. Veeter te Zijpe voor f 3650, niet gegund. Herbesteding 
18 Juli. 

Delft. Het doen van herstellingen en verbeteringen aan militaire 
gebouwen enz. te Delft. Laagste A. Meijers aldaar voor f 1565. 

Deventer. Het doen van herstellingen en vernieuwingen aan 
militaire gebouwen aldaar, onder bet bebeer der genie te Zutphen. 
Laagste È. vau der Woerd Jzn. aldaar voor f 3958. 

Dordrecht. Het bouwen van 20 dubbele arbeiderswoningen. 
Laagste P. van Driel voor f 00.690 zooder en I 67.380 met 
bepalingen omtrent maximum werktijd en minimum loon. 

(iiiineken. Het bouwen van eeu woonhuis met stal. Laagste 
voor: metselwerk, J. Kleiner te Breda voor f 3080; timmerwerk, 
J . van Wijck aldaar voor f 2469 ; massa, J . Mol te Breda voor 
f 5159, gegund. 

Goriuchem. 1. Het herstellen van bekleedingsmuren aldaar. 
Laagste A. Mraver te Spijk 8 % boven tarief; 2. het herstellen 
van de kelderverdieping van den toren eu het fort bij Vuren ens. 
Laagste J . G. Borg te Woudrichem voor f 1529; 3. bet doen van 
herstellingen en vernieuwingen van ondersebeiden aard N. ü. W. 
Laagste L . de Groot te Heucelom voor f 1230 4. het herstellen 

vau bekleedings- eu andere muien enz. te Woudrichem. Laag S | e 

J. J . van Loon 6 % boven tarief. 
's-Gravenhage. Het doeu van herstellingen en verbeteringen 

aan militaire gebouwen. Laagste W. P. Teeuwisse voor f hü50 
Groningen. Het verbouwen van de behuizing get. K 180 j a 

de ( ude Kijk in 't Jatstraat aldaar. Laagste G. Brinks voor f GI85 
Groningen. 1. H e l verdiepen van de Oosterhaven aid. Laagste 

A. van Noordenne te Dordrecht voor f 7950; 2. liet doen van 
lei-werken aan de kunstwerken en gebouwen, bij onderscheidene 
kaualeu behoorende. Laagste J . A. Wolthuis te Gainerwolde voor 
f 2915; 3. bet herstellen vau schade aan de boorden van het 
Ëemskauaal Groningen—Delfzijl. Laagste M. Bauuingb le Kuit. 
scheibrug voor f 2173. 

Haarlem. Het beharden van den weg langs de Westzijde van 
bet Groot Noordbollaudscb Kanaal, tnsscben Akersloot en Alkmaar 
bestek no. 93, dienst 1896. Laagsle Fl . Steeoman te den Helder 
voor f 9280. 

Haarlem. Het verbetereu van den kop vau hoofd II vóór de 
Petlenier Zeewering, bestek n. 91, dienst 1896, geen biljet ingekomen. 

Haarlem. Het aanleggen vau drie rijzen hoofden mei steen 
bekleed tot verbet.tring van de Rijks zeewerken op het eilanu Urk 
bestek uo. 92, dienst 1896. Laagste J . H. ten Napel te Urk 
voor f 2460. 

Halsteren. Het maken eeuer buiteu-beschoeiing langs de los-
en laadplaats aau het Tboleusche Veer. Laagste H. M. van Bezooien 
te Scherpenisse voor f 3769, gegund. 

's-IIerlogeubosch. Het maken eu stellen van den ijzeren 
boveubouw voor de nieuwe brug over het Halsche water iu den 
provincialen weg van Vught naar St. Michiels-Gestel nabij bet 
gehucht Halder. Laagste Penn en Bauduin te Dordrecht voor f 7335. 

's-IIcrtogeubosch. Het afbreken vau bestaande en opbouwen 
van nieuwe buizen iu de Parochieslraat. Laagste J . Staal aldaar 
voor f 7962. 

Houteuisso. De verbouwing eener landbouwscbuur te Zaamslag. 
Laagsle P. J . Wisse te Zaamslag voor f 1888. 

Kampen. Hel herstellen van daken en goten aan de kazerne 
eu bet hospitaal en het vernieuwen van trappen, bordessen, houten 
vloeren en dubbelingen in de kazerne aldaar, onder het bebeer der 
genie te Zwolle. Laagste H . van Dijk Hz. te Kampen voor f 3140. 

Klundert. De vernieuwingen en herstellingen aan het havenhoofd, 
de uitwaleringsluis enz. aan de Noordschans. Laagsle A. Oosters 
te Willemstad vcor f 3647. 

Maastricht, lo. Het herstellen vau daken van het wapenmagazijn 
eu het herstellen en veruieuweu van vloeren in verschillende ge
bouwen aldaar. Laagste J. Gregoire aldaar voor f 2415; 2o. bet 
inrichten van 10 woningen voor gehuwden in de blokken I en II 
der Brusselscbe barakken aldaar. Laagste dezelfde voor f 5820. 

Middelburg. Het inrichten tot doorvaart van de tweede opening 
van de brug in den Schoorscheu weg, over bet kanaal door Zuid-
Beveland. Laagste K. Bos Az. te Dordrecht voor f 28.600. 

Naarden. Het doen van herstellingen en vernieuwingen aan 
gebouwen en werken te Naarden. Laagste M. P. vau Wettum te 
Naarden voor f 4736. 

Oosthulien. Hel «moveeren vau de bestaande en bet daarna 
ter plaatse bouwen van een boerderij aan den Oosthuizer straatweg 
jn de Beemster. Laagste A. van Doornik te Warder voor f 11.900, geg. 

Botterdam. Het te boawen boek-wiukelhuis aan de Noordblaak 
boek Keizerstraat 97 aldair. Laagsle W. A. Lieuwens aldaar voor 
f 13.812, gegund. 

Be Steeg. Het bouwen van een onderwijzerswoning te Spankeren. 
Laagste H. Beuiuer te Dieren voor f 4224, gunniug aangehouden; 
de levering van meubilair voor de school te Laag Soeren. Laagste 
G. Gerbrards te Laag Soeren voor f 279, gegund. 

Ti lburg. Het opruimen der bestaande en het bouwen eener 
nieuwe brug voor gewoon- en tramwegverkeer, over de Leij, >•> 
den weg vau Tilburg naar de Koningshoeve. Laagste C. Blijlevens 
te Made voor f 5727, geguud. 

Utrecht. Het eenjarig onderhoud van de werken in de Nieuwe 
Hollaudsche waterlinie, vau af de Klop tot eu met Vreeswijk. 
Laagste G. van Russel le Utrecht voor f 18.760. 

Venlo. 1. Het doeu van voo-zieningen aan en bij militaire 
gebouwen aldaar. Laagste P. van Gasselt aldaar voor f 26902* 
bet herstellen vau daken cn goten van en aanbrengen van vloeren 
enz. in en bij kazernegehouwen. Laagste dezelfde voor f 2810, 

Vlissingen. Het gedeeltelijk vullen en ophoogen van drie straten 
te vlissiugen met zeezand. Laagste G. van Meelen te Vlissingen 
voor f 11.726. 
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A D V E R T E N T I E S . 

pjH>Lk&Z00l\. 
Spiegel̂  en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-. GEKLEURD-, 
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 R O K I en M K L K -

ö L A S -

DEU RPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

G B B O O K N 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) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 
A M S T E R D A M . 

Bilderdijkka.de 109 
BOTTERDAM, 
Nieuwe Haven 118 

Alle soorten van 

Z A G E N 
AD 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts iu de Jijnste qualtteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SÖHNE 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 18**. (55) 
§99^" Vraagde g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wy IT gratis en franco toezenden 

van gegolfd ijzer, /A\^\^*"y 

LIFTEN. . " ^ y 

V 
LIEREN, 

T. G. TISSOT J". 
AMSTERDAM, SINGEL H». 

(90) 

KRANEN 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
DK.B > 

JOSSOIM-CIJMEIMT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 
(88) H A N D E L i n 

BOUWMATERIALEN. 
Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

WIE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

3". A.- v a n d o r K.loo«t , 
Leeraa r aan de P o l y t e c h n i s c h e S c h o o l te De l f t . 

PRIJS: Compleet ingenaaid f IS.—. 
„ » gebonden .- 21.50. 

B E O O R D E E L I N G E N. 
. . . . Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder veel waardo 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 aannemers 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter band nemen, dat in zoo aangenamen en bevatte-
% e n 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 
oorspellen. . . . ( ° < Ingenieur.) 

• . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
*h 'e staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(il̂ remeeti Nederlandtch Advertentieblad). 

Bouwt Opzichter-Teekenaar. 
B i e d t z i c h a a n een geroutineerd 

O P Z I C H T E R - T K E K E N A A R , in staat 
zelfstandig te kunnen werken. 

Adres, letter H .B. , bureau van dit blad. 

C T W I I S S E ¥ & C o , - Rotteidam. 
Hoofdagenten der Trapp'» Kunstma

tige Molensteenen, onnoodig te billen. — 
Spil/."* Kanigaren, Linnen- en Katoen-
Filterstoffen. — Schulie's Uzer- en 
Staaldraadtouw, Kabels, enz enz. enz. enz. 

Siibagviiteii gevraagd. 

AKGlHTItAVEN 
en LUSTEN, 

volgens b e s t a a n d of op te ge v e n 

p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-

tagerij en Schaverij van 

B. W. BÜGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron. ï 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratie 

J . VAN DER E N D U ZOONS 
Stoom-Bockdrukkcrij 

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 

BESTEKKEN. 
met daarbjj behoorende TIM?kcniligt' l i . 

SlooiriTaTousiëfi Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE l ' lt l . ix.l V 73) 

8 . B I I U I G O . 1 1 , Arnhem, 
DOORNIKSGHE ER LUIKSCHE KALK 

TH AS. 
P o r t l a n d - C e m e n t , 

Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

M. LUIJTEN, 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

en LEKKERKERK. 

http://Bilderdijkka.de
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Carbolineum „KRIMPEN' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

dueten Krimpen a/d. IJssel, 

onovertroffen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

O, M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 A m s t e r d a m . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

KBRNEO G R O F S M E D E R I J , 
» L E I D E > . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHKKPSBOUWWERr' 
met DWARSHELLIN6 lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bapfrei'- eu 
8poorwegmaterianl. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ 1 7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E R S . 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN. 
met o e r t i f l o a a t T t l L l o y d ' s 

en l { i i r « > : n i V e r i t a s . 

' D E ' G R O E V E N " 
V A N 

J. MELH11S 
te A n d e r n a c h a/d Rijn, 

leveren sedert 1851 : (83) 

I" Andemachsche Tras 
en Trassteen 

op Htrenyste keur, verder: 

DRIJF- of ZWEMSTEEN; I.A-
VAGROT8TEEN, beste en goedkoop

ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen 

Tninsalons, Fonteinen. Graftomben, enz 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583. hy de Utrechischestraat 

A M S T E I 1 D A M . 

A m e r i k . L u c h t - e n S t o f z u i g e r s . 
W I N G ' s P a t e n t , 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (86) 

Voor i l i H U i n u en n f k o e l i i i j t 
in fabrieken van verschillenden aard. 

In tul «mi fabrieken eu voor verschil, 
lende doeleinden bier te lande in gebruik. 

BREVE 

UTRECHTSCHE LOOD WIT F A HRIEK, 
F i r m a « . G H H S V I O . U t r « ? c l i t . 

is b e t e r dekkend , fijner, w i t t er eu beter 
k l e u r h o u d e n d dan eenig ander; 

is bekroond door den NederI. S c h i l d e r s b o n d 
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 v o o r g e s c h r e v e n ; 

wordt, tot waar borg van echthe id , zu iverhe id 
en g o e d gewicht , nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op d e s i r e n g s t e keur geleverd, des-
verlangd met certificaat van o n sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in bet ,. N. v. d. Dag", 
dd. 31 Jan. 1887; in de . H u i s- e n D e c o r a t i e s c h i I d e r" dd. 1 Mei 1887; in de 
„I ng en i e ur dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „ S c h i ld er" dd. 1 Mei 1889 j in de 
„ O p m e r k e r " dd. 15 Jul i 1889 en 12 Jul i 1 8 9 0 : in de „ A m b a c h t s m a n " dd. 8 
Febr. 1890, en in het „ B o u w k u n d i g W e e k b l a d " dd. 5 Dec. 1891. 93 

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 . 
LEONARD SLIGCEER, fflonmckendamT 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B U O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

Qeluidwerende tiisschenvlocren, ondervloeren 
voor bouteeinentdaken, brandvrijs 

•eporatieen en plafonds. 

EXSELSIORPLATEN, 
GEBR. VAN DER .UGH, Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Keu tg, 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 Broekure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van bet Genootschap Arcliitectura et Amicitia. 

TECHNISCH G E D E E L T E . 

A i l v e r l e u t l ë n in dit blad kosten nn 1—6 regel* 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatting wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

Allo a d v e r t c n t l ë n in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratis geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, 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 . 

D E N I E U W E R I J K S A . V . O P H E T P U N T 

V A N C R E O S O T E E R E N . 

"~ ' " . . . . . 

In de Aannemer, Orgaan van den Nederlandschen Aan-

ncmersbond, van 2 dezer, las ik onder „ Varia" het volgende 

bericht: 
„ D o o r eenige fabrikanten van houtbereiding Inerte 

lande is een adres gezonden aan den Minister van 
Waterstaat, houdende het verzoek alsnog te willen 
overgaan tot. wijziging van § 327 der A. V. van 
December 1895." 

„Adres santen verklaren daarin uitdrukkelijk zich 
niet te kunnen onderwerpen aan de keuringswyze van 
gecreosoteerd hout, zooals die in genoemde paragraaf 
is voorgeschreven, op gronden, nader aan Zijne Exc. 
uiteen te zetten." 

„In afwachting van de beslissing, in deze door den 
Minister te nemen, kan het voor belanghebbenden 
nuttig zyn op dit adres reeds nu de aandacht te ves
tigen, daar de bedoelde A . V. reeds in verschillende 
bestekken worden genoemd en adressanten verklaaid 
hebben dat zij ernstig bezwaar ueenen te moeten 
maken tegen het aanvaarden van creosoteerwerk onder 
dit voorschrift vallende." 

„ H e t stuk is geteekend door C. GIPS C Z N . , Dordrecht; 
J . A . V A N O M M K N V A N G U V L I K , Amsterdam: Hmre 
& Co., Zwolle; O . J . K R O L & Co., Zwolle; V A N S W A A Y 
& Co., 's-Hertogenbosch, en mevr. de wed. C. M I B A N -
D O L L K , Rotterdam." 

De fabrikanten hebben wel gedaan, met zich gezamenlijk 
schrap te zetten tegen deze onzinnige §. 

Wanneer men haar van nabij beziet, vraagt men zich 
onwillekeurig af: hoe komt een commissie van deskundigen 
tot zulke alle kennis en ervaring in het aangezicht slaande 
uitspraken ? 

• 

„§ 327. Creosoteeren. 

Het te creosoteeren hout wordt vooraf gekeurd en ge
merkt. Bet moet gezaagd zijn uit versch gevelde stammen." 

Hoe droger, hoe meer belegen het bont is, hoe meer 
vatbaarheid het zal hebben om creosootolie op te nemen. 
Wat kan er dan voor te zeggen zyn het van versch gevelde 
stammen te zagen; 

„ T e n z y de stukken met de noodige overmaat in lengte 
geleverd zyn, is de Directie bevoegd eenige stukken door 

te zagen, om zich van de diepte der indringing van het 
creosoot te overtuigen". 

„ N a de bereiding wordt het hout in tegenwoordigheid 
der Directie en van den aannemer of diens gemachtigde 
op de maat gezaagd en de diepte der indringing van de 
creosootolie op de doorsnede onderzocht". 

Was men op de Kykswerken niet ten allen tyde aan de 
goedertierenheid (willekeur) van de Directie overgeleverd, 
dan zou men haar naar aanleiding van deze zinsneden wel 
aardig beet kunnen nemen. Door nameiyk alle stukken 5 
of 10 ' . te lang te leveren, zou men met de eindelings 
ing-t olie altyd aan den gestelden eisch voldoen. Ze 
ZOi .1 /.ich echter al spoedig niet by a/zagen bepalen, maar 
toc'i gaan doorzagen! 

„ H e t bestek bepaalt de diepte van indringing der olie. 
By' gebreke hiervan moet die op alle punten minstens 1 cM. 
bedragen " 

Dit is een hoogst onredelyke eisch! Tenzy men met droog 
grenenhout te doen heett, waarvan het spint ook zelfs door 
enkel verbly'f in de creosootolie, zonder druk, zich gretig 
met die vloeistof verzadigt, zal men ook by het best berei le 
hout altyd plekken langs den omtrek vinden, waar de olie 
als het ware niet geraakt heeft. 

„ S t u k k e n , wegens onvoldoende indringing der creosootolie 
afgekeurd, worden, wanneer de aannemer dit verlangt, ge
wogen en daarna opnieuw bereid, doch dan onder toezicht 
der Directie, met creosootolie gebracht op eene temperatuur 
van 00" C. en by eene diukkii'g van 8 atumspheoren, 
waarby' het hout minstens 100 K G . per M ' . in gewicht 
moet toenemen." 

„ B e d r a a g t die gewichtsvermeerdering minder, dan wordt 
het hout als ongeschikt tot het opnemen van creosootolie, 
afgekeurd." 

De man, die dit gedeelte heeft opgesteld — er zyn 
meer van die prachtige zinnen iu dit modelboekje — ver
diende waarly'k met creosootolie op een temperatuur van 
60" t'. te worden gebracht! 

't Is waarlijk moid: eerst nat hout voorschry'ven en het 
vervolgens afkeuren, omdat het uit zyn aard weinig of geen 
olie opneemt! 

En dat deed eene commissie van deskundigen, die in het 
bezit was van het concept van § 10 blz. 5 van myn A.V. , 
gegrond op geheele reeksen van proeven, in 't groot en klein 
door my genomen. Eenmaal had ik daartoe zelts drie dagen 
achtereen de fabriek met toebehooren der tinna H K N S & Co. 
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te Zwolle, mede-onderteekenaars van het adres, ter mijner 
beschikking. 

Maar 't is waar, daarop raag ik rag tegenover onze Hoog
waardigheidsbekleders niet beroepen; voor hen is alles uit 
den booze, wat uit den koker van aannemers, leveranciers 
en fabrikanten komt! Daarom slaan zy dan ook zoo dikwijls 
een mal figuur. Één ding is jammer, namelijk dat zy zelf 
het zoo zelden te weten komen. 

Ditmaal echter kon het wel eens anders uitkomen, mits 
de belanghebbenden op hun tellen passen! 

Menig plattelander is er ingeloopen, doordien hij de A . V . 
niet van buiten kende en ze, alvorens naar een werk in 
te schrijven, niet ingezien had. Men zij dus op zijn hoede 

v. D. K . 

T R A S I N P O R T L A N D C E M E N T M O R T E L . 

Het was te verwachten dat de opzienbarende mededee-
lingen van Dr. W. M I C H A Ë L I S over de verbetering van 
Portland cementmortels (') door toevoeging van tras tal van 
belanghebbenden en belangstellenden aanleiding zouden 
geven tot het verrichten van proeven op hetzelfde gebied 
en dat in de eerste plaats de eigenaars van trasgroeven 
zich daarin niet onbetuigd zouden laten. 

Het is dan ook wel merkwaardig, dat van twee zoo 
scherp concurreerende materialen het eene kan dienen om 
de deugdelijkheid van het andere te verhoogen. 

Van de bekende firma G E R H A R D H E R F E L U T te Andernach 
ontving ik reeds een uitgebreide reeks eindcijfers van trek-
proeven op P . C . trasmortels in zeewater. Aan het slot 
daarvan komt de volgende recapitulatie voor: 

Trekvastheid na 1 - j - 8 9 dagen. 
Gemiddelde temperatuur 1 7 . 4 ° C. 

(A) (B) (C) (D) (E) 
P.C «00(4) 150(8) 400(2.06) 350(2.88) 300(2) Gram. 
Tras _ 150(1)200(2) 

No. 1.1200 Gram! (8) 24.29 34.97 34.69 
(10) 22.12 29 50 27.95 
(11) 20.12 26 09 25.48 
(II) 18.11 24.61 23.07 
(16) 14.81 22.27 21.18 

. . 19.90 27.50 26.47 

. TOT 

250(2.5) 300(8) 

32.55 32.31 K G . p. c M 8 . 
27.01 27.32 
25.28 24.30 
22.61 22.46 „ 
20.48 19.98 . 
25,71 25:27 ~ 

138 : 133 129 T 2 T 

2.1500 
. 3. 1800 
„ 4.2100 
„ 5.2400 

Gemiddeld 
Verhouding. 

Zoowel het water, waarmede de mortels werden toebereid, 
als dat, waarin zy' werden bewaard, was Noordzeewater met 
3 ° / 0 zoutgehalte. 

De proefstukken weiden met 25 slagen van den hamer
toestel van B Ö H M E in de vormen geslagen. 

De vastheidscijfers zijn alle gemiddelden uit vijf trek-
proeven; om ruimte en zeewater te sparen, werden er niet 
meer dan vijf, maar deze met de uiterste zorg vervaardigd, 
wat dan ook uit de geringe verschillen bij de in mijn bezit 
zijnde volledige opgaven blijkt: ik vond het niet noodig de 
cüfers hier alle weer te geven. Verder werd nog de vol
gende proef verlicht met en iu zoetwater: Ivergelnk boven 
E No. 3). 

i P .C. 300(2) Gram 1 ,., , 
No. 7 Tras 300(3) . f Trekvastheid na 1 + 89 

I Zand 1800(12) . | d a * e n 2 5 ' 4 0 K G ' P e r c M 2 ' 
Daar ik de verkregen resultaten van het standpunt van 

den practischen bouwmeester in 't kort wensch te bespreken, 
heb ik de gewichtsdeelen in maatdeelen herleid en deze er 
in vette cijfers tusschen haakjes tusschen gevoegd. 

Wat ik te zeggen heb komt in hoofdzaak daarop neer, 
dat, van hoeveel belang het feit, dat P. C. door tras ver
beterd kan worden ook is voor metselwerk in dichten mortel 

(') Vergelijk O U Ï C Nos. van 9 eu IC Mei jl. 

aan zee en voor betonwerk, men er voor de gewone practiji 
der burgerlijke bouwwerken weinig of niets aan heeft. 

Immers P. C. mortel van I cement 3 zand is door den 
metselaar (althans door den Nederlandschen) reeds moeielijk t< 
verwerken; daar moet hü reeds wat kalk in hebben voor 
de smijdigheid. Dit heb ik dan ook in § 67 blz. 36 mynei 
A. V. toegelaten tot */» deel drooggebluschte kalk toe. 
Men houde wel in het oog, dat de taak der kalk hier niet 
is de vastheid van den mortel te verhoogen, maar enkel 
hem beter verwerkbaar te maken, en dat dit voor poreuze 
mortels in de lucht ook geen kwaad kan, daar alsdan de 
overmaat van kalk door koolzuur uit de lucht wordt 
gebonden. 

Voor opgaand werk heb ik in § 68 voorgeschreven 1 
P. C , 2 kalk, 10 tot 12 zand. 

Gaan wij, dit voor oogen houdende, nu eens na welke 
van de aan het geschrift van H E R F E L D T ontleende mortels 
voor den metselaar met het truweel verwerkbaar {kellege-
recht, zooal de Duitschers zeggen) zijn, dan komt het my 
zoo waarlijk voor, dat, als men een Hollandschen metselaar 
aan het werk zet, hij alleen met A No. I, 1 P. C , 2 zand 
en met A No. 2, l P 0., 2 z a n d zonder tras terecht zal 
kunnen; zoowel bij A No. 3, 1 P . O , 3 zand zonder tras 
als bn U No. 1, ! P C. »/„ tras, 2 2 / 3 zand, zal hij al om 
kalk erbij gaan vragen eu bij al de volgende, nog schralere 
mortels zooveel te meer. Door aan dien aandrang toe te 
geven, zal men onmiddellijk de voordeelige uitwerking van 
het tras te niet doen. 

Voor zoover mortel II No. 1 nog juist verwerkbaar mocht 
zijn, zal deze wellicht de aangewezen metselspecie voor 
zeewerken zijn. Ik vermoed echter, dat men voor Neder
landsche metselaars het zandgehalte nog wel iets zal moeten 
verminderen en wel telkens meer verminderen, naargelang 
men het trasgehalte mocht willen vergrooten. 

Voor elk, die een goed inzicht in de kwestie heeft, zal 
het duidelijk zijn, dat het in verreweg de meeste gevallen 
veel rationeeler en in alle opzichten voordeeliger zal ziju 
trasmortel te verwerken, voor zeewerk b.v. in de verhoudiug 
van 1 maatdeel drooggebluschte vette kalk ( = ' / , kalkdeeg), 
1'/« tot 1 tras, 1 l / s tot 1 * / 4 zand, of wel 1 schelpkalk, 
1 tot l * / 4 tras, 1 zand 

Voor werk in de lucht en in zoet water houde men zich 
aan blz. 35 e. v. mijner A . V . 

Onze cementsteenfabrikanten mogen zich intusschen in 
het oor knoopan wat Dr. M I C H A Ë L I S ons geleerd heeft en 
daar hun voordeel mede doen, want voor stampwerk is 
schraalheid van het mengsel geen bezwaar, maar een nood
zakelijkheid om goed werk te verkrijgen, v. D. K . 

N A S C H R I F T . 

Reeds had ik bovenstaand opstel voor den druk gereed 
gemaakt, toen ik naar aanleiding van mijn hoofdartikel in 
ons No. van 9 Mei j . l . een schrijven over dit onderwerp 
ontving van iemand, die in Indië een fabriek van beton
werken bezit, die naar hjj mededeelt, vrij goed rendeert, 
maar altijd zeer wordt gedrukt door de hooge prijzen van 
het Portland cement. 

Hij schrijft mij: 
» W i j gebruiken steeds P. C. merk A L S E N , wat na zorg

vuldige proeven, genomen door de directie van de Deli 
Spoorweg Maatschappij en door den Ing r. der Burgerlijke 
Openbare werken als de beste der te Deli verkochte merken 
werd verklaard (') en wel in de verhoudingen van 1 op 5 
tot 1 op 7 zuiver rivierzand. De specie wordt in deze 
verhouding zeer vast en voldoet uitstekend, maar is, zooals 
ik boven, schreef, kostbaar; redenen waarom genoemd artikel 

Juni 1896. A R C H I T E C T U R A . 179 

in uw blad, waarop ik geabonneerd ben, mjj zeer interesseerde." 
„Mijn vraag, waarop ik U beleefd verzoek mij zoo mogelyk 

v i antwoord te willen dienen, is nn deze": 
„ l o . Zoudt U de vermenging van P . C. met tras ook 

vnór Indië aanbevelingswaardig vinden en zoo ja met welk 

m erk van tras en in welke Verhouding?"' i 8) 
„ 2 o . Heeft deze vermenging op den langen duur geene 

schadelijke uitwerking? (*, Ik kom tot deze laatste vraag 

Baar aanleiding van het staatje der trekvastheid. De ver
houding daarin vermeld immers toch rijst voor vermengd 
p c. van 7—28—90 dagen immers onvermengd 7.23— 
10.09! vermengd 1 P . C . 1 tras 4 zand 9.80 — 19.15 en 
idem 1 P . C. 7J tras 4 l/ 8 zand 1 1 . 0 5 - 1 6 . 9 0 ; daarna 
echter vermindert het en wel sterker naarmate de specie 
meer met tras is vermengd." (4) 

„Mijne vrees is nu dat na nog langer tijdsverloop deze 
verhoudingen immer slechter zullen worden en dus het 
voordeel niet alleen verloren zal gaan maar zelfs in 
nadeel zal veranderen." 

(*) Het merk A L S E N is my' niet bekend. Ik geef den 
schryver echter in overweging zich niet by uitsluiting 
daarvan te blyven bedienen, maar ook eens prijsopgaaf te 
vragen van andere aanbevelenswaardige merken. 

(2) De natuurwetten zyn in Indië niet anders dan hier. 
Bijmengen van tras in eementbetonspecie kan daar geene 
andere uitwerking hebben dau hier. Eeu bepaald merk van 
tras is geen vereischte; er zyn verscheiden goede merken. 
De verhouding hangt geheel van de samenstelling van het 
P ^ C , met name van de kalkrykheid daarvan af. Ik kan 
ray zelfs voorstellen, dat er cementen zyn, die weinig of 
geen invloed vau het tras ondervinden: voor elk merk zuil 
daarom bijzondere proeven op trek-, of beter nog op druk
vastheid noodig. 

(3) Neeu dit is onmogelijk. Te veel tras werkt niet anders 
dan zand, verschralend, maar overigens volkomen neutraal. 

(4) Zoo kan men tot onjuiste gevolgtrekkingen komen! 
Vooreerst schijnt de schryver het staatje geheel verkeerd 
gelezen te hebben en geeft hy den indruk, dien dit op hem 
maakte, zeer verward weer. Doch het spreekt van zelf dat men, 
door toevoeging van tras tot boven zekere grens, eindelijk ver
mindering van vastheid zal waarnemen. De vermindering 
in vastheid is dan echter niet het gevolg van liet tras 
als zoodanig, maar alleen van de vermindering der hoeveel
heid bindmiddel (P. C.) in verhouding tot die der neutrale 
poedervormige stof (zand en overmaat vau tras.) v. i>. K . 

E S C H D O O R N - O F A H O R N H O U T E N V L O E R E N . 

In de Bauzeitung No. 29 van 1896 lezeu we het volgende : 

Terwyl in Duitschland, voornamelijk voor fijnere parket

vloeren, bijna uitsluitend het vogel-ahorn toepassing vond, 

huzit Amerika in het gekweekte suiker-ahorn (Sugar Maple) 

— in den omtrek der groote meren van de Vereenigde 

laten - - een hout, dat om zyn billyken prys en zyn 

grooten weerstand tegen afslyten ook voor gewone vloeren 

li andere bouwdeelen zeer menigvuldig verwerkt wordt-

Aangezien het onlangs met goed gevolg gelukt is, dit hout 

'u Duitschland te importeeren, zoo kunnen eenige mededee-

:ingen daaromtrent van belang zyn. 

De suiker-ahornboom groeit 't best in streken, waar 's win

ters over dag dooiweer, 's nachts echter vorst voorkomt. In 

'iet begin van het voorjaar wordt de boom vlak, ongeveer 

1 cM. breed ingesneden en in de wond een klein buisje 

-.stoken, waaruit , het sap in emmers kan opgevangen 

worden. De gemiddelde hoeveelheid sap per boom bedraagt 

ongeveer 70 L , doch enkele zeer gunstig staande leveren 

wel bet 6 tot 7 voud. In verhand hiermede levirt iedere 

boom de stof voor ruim 2 K G . suiker, wat bij 32 boomen 

per H A . (') een jaarlyksche opbrengst van / ' 36 uitmaakt. 

Terwyl reeds hierin voor de cultuur van suiker-ahorn 

een goede rente wordt gevonden, geven zulke onder

nemingen verder het groote voordeel dat de boomen, wanneer 

ze na 50 jaren uitgegroeid zyn, een diameter van 50—70 

cM. bereiken en een hout van voortreffelijke eigenschappen 

opleveren, dat zwaar en taai is en een helder bruine, vaak bijna 

witte kleur bezit, goed politoer opneemt eu dat, eenmaal 

droog, niet trekt ot scheurt. 

De beproeving op afslijting aan het mech. techn. labora

torium te Charlotteuburg gaf een coëfficiënt aan van 

3.75 c M 3 . , terwijl, voor beuken, eiken en grenen onder 

dezelfde omstandigheden resp. 3.95, 5.60 en 12.20 c M : i . 

werd gevonden. 

Suiker-ahornen vloeren zijn te Hamburg, o. a. ook in het 

nieuwe gebouw der „Behörde fiir Kranken Versiclierung", 

veelvuldig toegepast en goed gebleken. De prijs is, in ver

houding tot zyn voordeelige eigenschappen, zeer gering en 

komt, voor vloeren in korte geploegde schrooten van 10 by 

60 mM., op slechts ƒ 2 40 en by uitgezochte delen van 

gelijke kleur op / ' 3.— per M*. , zoodat zulke vloeren ook 

voor leer- en werkzalen zyn aan te bevelen. v. N. 

(') D i l n.'.nlal scilijMt mij zeer ge ' i i ig . 

S C H I E T E N I N H E T D U I S T E R . 

Een toestel tot verlichting van de baan voor schiet

geweer van allerlei aard is in Engeland door Mr. W I N A N D 

geoctrooieerd. Een kleine booglamp, gevoed door den stroom 

uit een kleiue, in de kolf verborgen batterij, wordt op den 

tromp van het geweer bevestigd en van een scherm voor

zien, dat er op berekend is om een dunnen lichtbundel uit 

te zenden iu de richting, waarin geschoten zal worden, en 

aldus den schutter in staat stelt zyn doel door de duister

nis heen in het vizier te krijgen. De inrichting is niet 

alleen bestemd voor hen. die des nachts op wild uitgaan, 

maar moet ook in den oorlog in het groot dienst doen, 

vooral tegen torpedo-aanvallen in den nacht. 

Army it- Navy Journal. 

C Ü U R E S P O N D E N T I E . 

WH o|i Portland ceiuent-pleisterwerk. 
B. 26 Mei 1896. 

Waarde heer V A N D E R K L O E S ! 

Onder mijn toezicht is onlangs een woning voltooid, 

' waarvan de muren geverfd zullen worden. 

Dezen winter gebouwd eu opgetrokken in é é n s t e e n s w e r k , 

! is voor de metselspecie gebruikt Portland cementspecie 

j volgens de verhoudingen voorkomende in uwe A . V. § § 

I 67 en 68 

i De uiureu zijn inwendig bepleisterd, met de verhouding 
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van den cementmortel, eveneens voorkomende in nwe 
A. V . § 87 (*). 

Daarna is door mij nauwkeurig gevolgd, het voorschrift 

van het bestrijken met lijnolie-vetzuur, voorkomende op blz. 

920 van „Onze Bouwmaterialen", nadat ik de muren niet 

eerst schoon gespoten, doch tweemaal schoon heb laten 

boenen. (*) 

Thans zijn de muien bedekt met een laag vet, die niet 

verhardt, zoodat mijne vraag is: Wat moet ik nu laten doen? 

Was het voorschrift niet volledig genoeg of is het verkeerd 

opgevat en uitgevoetd, want ik heb zeer gegronde vrees, 

dat men op die zachte vette laag niet kan verven. 

Tot opheldering diene, dat ik het lijnolie-vetzuur na 

zeer veel moeite, eindelijk kon krijgen b[j den heer V E T T E W I N K K L 

te Amsterdam, die het van de Steariue-Kaarsenfabriek 

aldaar opkoopt: deze fabriek wilde het mij niet anders 

leveren dan per 100 K G . 

Dat het uit dergelijke fabrieken afkomstig is, heb ik 

ontleend uit een der nummers van de Ambachtsman. 

De bepleistering der muren kwam gereed half Februari, 

terwijl de tweede maal het lijnolievetzuiir erop werd ge

streken 25 April j . l . 

Achtend, Uw dienaar, 

H. 

(', Dus vermoedelijk voor het trasraam 1 P . C , '/a kalk, 

3 zand en voor de opgaande muren, 1 P. O , 2 kalk, 

10 zand. 

(2) 1 P. C , */» kalk, 3 zand. Ik heb met deze specie — 

ongelukkig zonder het in mijne A. V. uitdrukkelijk erbij 

te zeggen — buiten bepleisterwerk op het oog gehad. Ik 

zou ze nooit voor binnenwerk durven aanraden en wist 

eigenlijk ook niet dat dit voorkomt; er is zoo heelenal niets 

voor te zeggen. 

Voor binnenpleisterwerk zou men veel schraler, poreuzer 

specie moeten bezigen, daar zulk vet goed binnenshuis op 

den duur door gebrek aau vocht moet krimpen en losraken. 

Hoever men by P. C. pleisterspecie wel met het zand 

kan gaan heb ik niet bij ondervinding. Onlangs deelde mij 

een bevriend en zeer geloofwaardig man van het vak mede 

dat hij had laten bepleisteren met 1 P. C , 6 zand! 

Hoe dit zy, binnenpleisterwerk van 1 P. C. 1ji kalk, 

3 zand komt mij geenszins aanbevelenswaard en zeer be

denkelijk voor. 

Maar o wee! het ergste komt nog: 

Portland cement pleisterwerk is althans in den eersten 

tyd moeielijk te verven. De oorzaak daarvan is de bijtende 

kalk, die zich uit de specie afscheidt en met de lijnolie der 

verf zeep vormt. Om die overmaat van kalk te binden, zou 

men tras in de specie moeten verwerken, maar daardoor 

wordt zij schraler; dat kan men niet hebben en doet er 

zelfs nog kalk door om haar smijdiger te maken. Die kalk 

vergroot natuurlijk iu aanraking met olieverf het zeepge-

halte en belemmert nog meer de aanhechting der verf. 

Om de kalk onschadelijk te maken zyn verschillende 

middelen beproefd. My ontbreekt het op dat punt ten eenen-

raale aan persoonlijke ondervinding. Toen ik indertijd met 

„Onze Bouwmaterialen'' hieraan toe was gekomen, heb ik 

niet anders kunnen doen dan meeningen van anderen, met. 

name genoemden, aau te halen, o a. die van zekeren Da. SKLS 

die in de Chemiker Zeitung lynoliezuur aanbeval. 

Daarop is nu de heer H. afgegaan, naar het schynt 

zou.ier vooraf eenige proefnemingen te verrichten of eenig 

scheikundig advies in te winnen. Had hij my er naar ge

vraagd, ik had hem dat niet kunnen geven, maar wel had 

k hem voorzichtigheid kunnen aanraden en ook een paar 

adressen kunnen bezorgen van deskundig bereid lynoliezuur 

Nu heeft hy vermoedelijk wie weet wat voor ongesmolten 

pap uit de Stearinekaarsen-fabricage erop laten smeren! 

Wat moet er nu aan gedaan worden? Ik weet het niet. 

Wellicht kunnen anderen meer licht geven. Uit het feit, 

dat er tweemaal gelynoliezuurd is, maak ik op, dat de 

eerste laag toch min of meer droog geweest is ? Is dit zoo, 

dan bestaat er alle kans dat ook de tweede mettertijd droog 

wordt. Daarom zou het misschien goed zyn er in den eersten 

tyd niets aan te doen. 

Bly'kt het werk niet voor drogen vatbaar te zyn, dan 

zou men er witkalk overheen kunnen strijken, al of niet 

na voorafgaand afwrijven met zaagsel; dan zal er vetzure 

kalk, een soort van zeep ontstaan, die sterk aanhecht, maar 

het verven voorgoed onmogelijk maakt. v. D. K . 

Metselen bij vorst. 
B. 26 Mei 1896. 

Tijdens de uitvoering van dezelfde woning, heb ik als proef, 

zoowel vóór de vorst, als tijdens de vorst, eenige metsel-

steenen. op elkander laten metselen, in trasspecie, volgens 

de voorschriften in uwe A . V. § 67 en 68, doch na de 

vorst was er niet de minste aanhechting te bespeuren, 

zoodat ik voornemens was geweest er maar geheel over te 

zwijgen, ware het niet dat een paar weken geleden, hier

omtrent een ingezonden stuk in uw weekblad voorkwam, 

die het metselen in trasspecie tijdens de vorst juist zoo 

toejuichte. 

Myu proef heeft bestaan in vier tassen, ieder van acht 

steenen, op de wyze zooals zy door een opperman op deu 

schouder gedragen worden. Deze tassen werden door mij 

open en bloot, midden op een vlakte, op den grond neder 

gezet. Ik hoop den volgenden winter deze proef te her

halen, doch er dan nevens te plaatsen, tassen in Portland 

i eement gemetseld. 

Achtend, 

H. 

Het zou jammer zyn geweest als de heer H . over dit 

geval was bly'veu zwy'gen en ik daardoor niet in de gelegen

heid was gekomen om eene poging te doen tot opheldering. 

Ik geloof niet, dat iemand het in zyn hoofd zal krijgen 

om metselen tijdens vorst, met welke specie dan ook, „ toe 

te juichen". Men zal integendeel alleen by hooge noodzakelijk

heid in de vorst doen metselen en het kan daarom alleen 

de vraag zijn welke mortel de meeste waarborgen oplevert 

tegen stukvriezen. Volstrekte zekerheid kan geen enkele 

mortel geven. 

Van een theoretisch standpunt uit zal van een mageren, 
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poreuzer mortel minder gevaar te wachten zijn dan van een 

dichte d. w. z. van een waarvan het natte deeg de holten 

Mischen de zandkorrels opvult en in ten deele verharden 

toestand blijft opvullen. De practyk heeft dit reeds bevestigd. 

Metselwerk in magere trasspecie, 2 schelpkalk, 1 tras, 

4 zand b.v. vriest, zooals de metselaar zegt, droog maar 

„j et stuk, d.w.z. de bevriezende waterdeeltjes zetten zich 

j„ het binnenste van den mortel bij kleine hoeveelheden 

afzonderlijk uit, maar het geheel behoudt zijn oorspronkelijk 

volume. 

Portland cement heeft tegenover vorst boven trasmortel 

V Oor, dat zyn aanvangs-energie en de daarmede gepaaid 

gaande temperatunr-verhooging zoo groot is, dat er reeds 

een voldoend begin van versteening heeft plaats gehad, 

voordat de vorst er vat op krygt. Maar dan moet er geen 

kalk in den mortel gedaan worden. 

Om voldoende inzicht (n het in bovenstaand schryven 

vermelde geval te hebben, zou men vooreerst de juiste 

samenstelling van den mortel moeten kennen. Verder zou 

men moeten weten of de acht steenen werkelijk onder vol

komen gelyke omstandigheden op elkaar zijn gemetseld, als 

dit by muren van zelf plaats heeft: vol en zat in de specie 

wrijven, juisten graad van natheid van steen en mortel 

enz. enz. De verhoudingen zijn in dit opzicht by een aan

eengesloten massa metselwerk aanmerkelijk gunstiger dan 

bjj acht losse steenen. Vroeg men mij in zulke gevallen 

te voren oin raad, dan zou deze luiden: vermijdt 

zoo eeuigszins mogelyk het metselen ty'dens vorst, maar, 

kunt ge het niet vermyden, verwerk dan trasspecio zoo 

mager en zaadrijk als mogelijk is, en bereidt die met de 

uiterste zorg om er de noodige plasticiteit aan te geven. 

Ik hoop niet dat mnne lezers uit het gebeurde met de 

acht op elkaar geplakte steenen van H . het besluit zullen 

trekken dat deze raad verkeerd is. v. D. K. 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 8 .HM. 
Boxtel (N.Kr.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het geheel ol' 

gedeeltelijk: afbreken en vernieuwen van drie bruggen. 
Breda. 12 uur. Het gemeentebestuur : lo. het le• eren en ver

werken van hurdsteenwerken voor deu hoofdingang vau het pa k 
bet Valkenberg aan de zijde var. de Catbarinastraat; 2o. het maken 
van l'undamenteu voor bet te s'e'.len ijzeren hek enz. aan den 
BOofdiogaog van het. park bet Valkenberg aan de zijde vau de 

'rniHslraat en het bemetselen ea iu orde brengen vau de 
•ÏJgevehi van de aan dien ingang grenzende gebouwen. 

Dordrecht. 1 uur. Bet gemeentebestuur: A. het uittrekken 
"»n ile en bet leveren ea inheien van nieuwe palen en bet doen 
'on herstellingen eu vernieuwingen aau aanlegplaatsen, wulbe-
tinWiingeu en watertrappen iu de gein Dordrecht en aau de veren 
J e 1* ipeudrecbt en te Zwijndrechl ; ü. bet vernieuwen der beschoeiing 
JMgs den pontsteiger te Papendrecht, met de levering der daartoe 
Mnoodigde materialen. 

-"'••aveiihagc. 11.30 uur. Het prov. bestuur : a. het onderhoud 
«er haven van Stellendam, van 1 Mei 1896 tot 30 April 1899, 
i '- ; per jaar f 10.500: h. het verrichten eener bezinkiog en 
'es- ,:,,,„ H n n (je haven van Middelliarnis, begr. f 67CO. 

Hl\Mi vt. 9 JUKI, 
Breda. 7 „ u r . De architect F. P. Bilsen voor G. b. P. Neetesoo, 

1 0 1 koffiehuis Die Porte von Cleve : het bouwen van eeo pakhuis, 
" ' " e n paardenstal met 2 bovenkwartieren op een terrein gelegen 

zuid/ijde aau den Lagen Weg, gemeente Teteriugeu, een eu ander 
met inbegrip van de beooodigde materialeo. 

Urouingi-n. 12 uur. Het prov. bestuur: het vernieuwen van de 
Brildraaibrug eu liet verlagen van de vaste brug over de Zuidhomer 
Soiiipsloot ; gegadigden kuiinea ter prov. griffie kennis nemen van 
de begrooting van kosteu. 

Vreeswijk (Utr.) 11 uur. De directie der Tram- eu Bargedienst-
vereeniging, in bet koffiehuis VBU C. S. Menlheii : het bouwen van 
een wachtpaviljoen met wouing aan de nieuwe sluis aldaar. 

WOENSDAti 10 .11 M. 
Arnhem. 11 uur. Het bestuur der woning-vereeniging Openbaar 

Belang ir bet Centraalgebouw, Bakkeistraat: hel bouwen van 3S 
woningen, waarvaa 2 bovenwoningen, op de terreinen aan deu-
KUrendtlschen weg, Kool- en Hovenierstraal aldaar. 

Hellevoctsluis. 10 uur. Ue geuie, op het bureel : het bouwen 
van eene loods tot bergia.' van artillerie-materieel bij de batterij 
op deu Penseheidijk. (verbetering vaa ondergeschiKt belang aan 
werken in de stelling vau de mondeu der Maas eu van h°t Haringvliet), 
onder beheer der genie aldaar, begr. f 2400. 

Xvrolle. 3 uur. De architect H. vau Dijk, in bet Café Diepenbeim 
aan de Beestenmarkt aldaar: bet bouwen vau drie beerenhuizeu 
onder eeu dak, op een perceel tuingrond gelegen op deu Jufferenwal, 
voor rekening vaa deu lieer C. Tijtgat a!d., aanw. 9 Juri nam. 1 uur. 

VRIJDAG 12 JUNI. 
's-Uravcubage. I uur. Het miuisterie vau waterstaai, handel 

eu nijverheid : bet herstellen en verbetereu vsn de intercommunale 
telephooiiliju langs den Nederlaudscben Cen'raalspoorweg, tusschen 
Utrecht eu Zwolle, alsmede liet oljspannen van draden aan dc 
palen vau die lijn, begr. f 3720. 

ZATKK.DA.ti 18 JUNI. 
Ruinpt (Geld.) Kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente : het 

maken van een catechisatie- en cotisistoriekamer en bet doen van 
herstellingen aan hun kerkgebouw. 

Rnnrlo (Geld.) Het glas-, verf- en bebangerswerk van drie 
gebouwen. 

Willige-Laugeruk (Utr.) 10 uur. Het gemeentebestuur; a. het 
bouwen van een schoolgebouw met 2 lokalen in de buurtschap 
(Jabauw; b. de levering der vereischte schoolmeubelen, bilj. inz. 
uiterlijk 12 Juui bij den burgemeester van Willige-Langerak. 

DINSDAG 16 JUNI, 
Murmelen (Utr.) 2 uur. Het bestuur van het waterschap Haanwijk, 

in bet polderbuis : bet maken van een gebouw en verdere werken 
voor een stoomgemaal. 

WOENSDAG 17 JUNI. 
Aurlaudervceu (LM.) Het gemeentebestuur: het makeu van 

106 meter schoeiingwerk langs den Aardijk met de daarbij komende 
reparation aan het bestaande schoeiingwerk. 

Dirkslaud (Z.H.) 3 uur. Het bestuur van de Gemeene Uitwatering 
vin Dirkslaud, in het gemeentehuis : het makeu en iuhaugen van 
twee nieuwe ebdeuren in de schutsluis van Dirkslaud. 

MAAN DAU 22 JUNI. 
Amsterdam. 11.30 uur. De architect-ingenieur J. F. Klinkhamer, 

namens ziju lastgever, in het gebouw van de Mij. van Bouwkuust, 
Marnixstraat 402 : den bouw van eej woonhuis aan de Jan 
Luykenstraat aldaar. 

Donk (N.Br.) Het 11. K. parochiaal kerkbestuur: het bouwen 
eener uieuwe kerk met toren enz. 

AFLOOP'ÜM AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. De levering van gegolfd gegalvaniseerd plaatijzer. 

Laagste Geveke en Co. aldaar voor f 10522.79. 
Amsterdam. Het maken der fundeering voor een kantoorgebouw, 

Keizersgracht 473/479 voor Merrem en la Porte. Laagste R. Tim-
man voor f 4434. 

Assen. I. Het makeu eu inhangen van houten deuren voor de 
Dieversluis in de Drentsche Hoofdvaart en voor het herstellen en 
opbergen van de bestaande deuren. Laagste H. van Dijk te Delfzijl 
voor I* 4i54 ; 2. het verrichten van buitengewone voorzieningen 
en herstellingen aau de boorden van de Drentsche Hoofdvaart in 
de prov. Drenthe. Lnagste J . Eleveld te Smilde voor f 1075. 

Dokkuiii. Het aanbrengen van trotloirbaudeu met verhoogde 
voetpadeu van klinkers, het verstratec van keijen met daarmede 
in verband staande werkeu op de groote Breedstraat, zoomede bet 
verstrateu vac keijen en klinkerstraat met goten in de lange 
OosterstraU. Laagse K. It. van der Werff aid. voor f 773, gegund. 

http://ZATKK.DA.ti
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Ooriiichcm. 1. Het doen van verbeteringen vjn ondergescbikt 
belang aau werken en gebouwen der N. H . W., tusschen Lek en 
Waal—Merwedf. Laagste C. Muilwijk te Gorinebem voor f2100; 
S. liet leveren van geëmailleerd ijzeren peilschalen enz. Laags'e 
van den Honert en Punt te Amsterdam voor f 445 ; 3. het leveren 
en stellen van planken en palen voor geëmailleerd ijzeren peil
schalen enz. Langste C. J . Lcotjen te Herwijnen voor f 1085. 

' « • G r a v e n h a g e . He' amoveeren van bet heerenhuis aan den 
Z. O. Buitensingel 231 den Haag. Laagste C. de Wolf te den 
Haag voor f 2000, gegund. 

's-Uraveuhage. Het onderhonden en herstellen van de gebouwen 
no. 37 en 38 op het Buitenhof te 's Gravenhage, waarin o. m. 
gevestigd zijn de kautorep van de hypotheken eu het kadaster tot 
31 Maart 1899. Laagste A. M. Bieimasz aldaar voor f 6404. 

's.ttravenhuge. 1. Het herstellen en verbeteren van de rijks-
telegraaflijn langs den staatsspoorweg tusschen Utrecht en Amsterdam. 
Laagste H. Romein te Schiedam voor f 1648; het spannen en 
ophangen van 4 draden aan de bestaande palen langs het. Merwedf-
kanaal tusscheu Utrecht en Amsterdam. Laagste A. W. Wildbergh 
te Punnik voor f 1593. 

Haarlem, Het doeu van herstellingen en vernieuwingen aan 
militaire gebouwen enz. te en bij Haarlem, onder het beheer der 
geuie aldaar. Laagste H. Loudon aldaar voor f 7830. 

Haarlem. De uitvoering van herstellingen aau het metselwerk 
van het Zuiderbavenboofd te IJmuiden met de daarbij behoorende 

werken, behoorende tot de werken van het Noordzeekanaal,!. • -.tek 
101, dienst 1896. Laagste H. L . van Zeijl te Zandvoort voor ! 

Haarlem. Het vernieuwen van bestratingen op den rtjkswi v a n 

Amsterdam naar de grensscheiding met de prov. Utrecht J e r 

Laren, met bijbehoorende werken, bestek no. 100, dienst 
Laagste W. Luipen te Weesp voor f 3428. 

Naarden. Het uitdiepen vau de grachten der vesting Nan'den 
ter verbeteriug van inundatiemiddeltn iu de Nieuwe Hollan .ché 
Waterlinie. Laagste G. Smit te Nauerna voor f 2349. 

Neuzen. Het herstellen van de bruggen vóór front 45 en p de 
Oost- cn Westbeeren aldaar, onder bebeer der genie te Bert.- n op 
Zoom. Laagste H . van der Velde aldaar voor f 1480. 

Rotterdam. Het maken van een administratiegebouw en het 
verlengen van de machinefabriek, de ketelmakerij en de lood .oor 
scheepsbouw op de labriek „Industrie" van den heer P. Smit J r , 
aldaar. Laagste J. Schiiller en Co. te Raamsdonk voor f 4:;. Mil. 

Schiedam. De uitbreiding der school aau de St. Anna Zuster
straat met 3 lokalen. Laagste J . Pinster aldaar voor f 10.78'J, geg. 

Utrecht. Het maken van eene dubbeie wachterswoniug met 
eenige diverse werken op bet station Harmeleu. Laagste ! . M. 
Wolff te Utrecht voor f 4443. 

Zierikzee. De aanleg van den verbindingsweg Schouw u 
Duiveland. Laagste J . Hack te Oud-Gastel voor f 6942, gegund-

Zorgvliet. De aac- en verbouw van de school te Wateren-
Laagste B. P. OlTringa te Makkinga voor f 2775. 

A D V E R T E N T I E N . 

KON WED GROFSMEDERIJ. 
Machine, Stoomketel- en 

Constructiefabriek. 
SCHEEPS B0U W W ERF 

met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E K . SS, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van I ^ l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

DIEIIIFPIICEI 
en LOODSEN < < > 

van gego{fd ijzer 

LIFTEN (90) 

KRANEN 

Oiaagbaar Spooi 
T. C. TISSOT J". 

| A M S T E R D A M , S I N G E L 17» 

LIEREN, 

Alle soorten van 

Z A G E N 
W E R K T U I G E N 

vervaardigt als 

S p e c i a l i t e i t 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SÖHNE 
te Remscheid-Vieringhausen (Mieinl,) 

Gevestigd in 1822. (55, 
NUF" Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

UTKECHTSCHE 
Cementsteen Tegelfabriek 

van A . W K M O R I E , Utrecht, 

C E M E N T T E G E L S , I» U T T E N , 
R I N G E N , enz. 

A M S T E R D A M , 
Bilderdijkkade 109 

I M I T T K K D A M , 
Nieuwe Haven 118 

W . J . W E I S S E N O , 
Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert gejjkte D U I M S T O K K E N , 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 , J A L O N S , 
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
S C H A L E N , enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZtfl, 
l'eekeiibehoefteuenOptischelnstrumeuten 

EQUERRES. PRISMA'S ENZ. 

D O l i i EN LUIKSCHE KALK. 
TRA S. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

M. LI N11 \ , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

en LEKKERKERK. 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

JOSSON-CEM tiNT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 
(88) HANDEL in 

BOUWMATERIALEN. 

J.YAN DER ENDU ZOONS 
Ntooni-Boekdrnkkerij 

T E MAASSLUIS 

is er geheel op ingericht om alle soort eu 
van D R U K W E R K E N met den mees n 
spoed tot zeer billijke pijzen te leven n. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 
drukken van 

B E S T E K K E N . 
met daarbij behoorende Teekcningi' 1 -

runi 1896. A R C H I T E C T Ü R A . 183 

U L F O R D ' s V O C H T V E R F 
het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen U I T S L A A N D E , 

VOCHTIGE M U R E N . H E K R O O N D met gouden medaille, Gezondheids-Ten-

toonst Londen 1884. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij 
uebn-ih van deate V E R F . Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60, ƒ3.15 en ƒ6.25, 
by j , V A N D E R M E U L E N , Mr. Schilder, N . L e l i e s t r a a t 17 , Amsterdam, die 

z j c h t evens met de toepassing belast. Agenten J . P . L A E R N O E S Pzn. te Vlissingen, 

p K B LJGER & Z O O N te Middelburg en B. D E K A M Jz . , 20 Rujjschstraat, Amsterdam. 

*• (79) 

•Geluidwerende tusschenvloeren, onder-vloeren 
voor houtcetnentdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

EXSELSIORPLATEN, 
GEBR. VAN DER VlJGH, 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. 
Wereldtentoonstel l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 
Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

mm H O I W M A T I l t l \ l l \ , 
beschreven door 

A.M v a n d e r K L l o o « » , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

VRIJS: Com pleet ingenaaid flS.—. 
„ „ gebonden ,, 21.50. 

II i ; o n it II i ; i : 1.1 \ i . i . \ . 

. . . . 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 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 '-an wat dc praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een thoretisch 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 
"it te -taan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

{Algemeen Nederlandseh Advertentieblad). 

• • • . Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig-
•psbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door hun handel en bedrijf met deze 
in aanraking komen. 
• . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
samensteller en zijn eenvoudigen, duidelijken schrijftrant . . . {Het Handelsblad.) 

• • Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
lijken veel omvattenden arbeid naar wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 
zulks en erkennen wij gaarne, dat dit het meest volledige is wat over materialen-

» den laatsten tijd is gezegd. 

bricage wordt zeer uitvoerig besproken en daarbij met talrijke figuren toegelicht, zoodat 
de uitgave een onmisbare gids is voor allen, die grondige kennis der materialen wen-

' vorkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend tc worden en 
r de schrijver waardcering verdient. 

• • daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 
e n U liet 'tmeest volledige tot op heden {Vademecum der Bouwvakken.) 

vakkei 

van ii< 

om der 
bevesti 
kennis 

De | 
daar.ir, 
when 
Waary 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
K Y A N I S E E R E N 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O. Gips C.zoon, 
I M U t l» K I C U T . (71) 

Nederlandsche Maatschappij 
V O O R 

MO NI ER-W ER KEN 
te AMSTERDAM. 

D IRECTEUR: J . N . L A N D R É . 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen MONIER, R A H I T Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN. 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 
BRANDVRIJE KELDERS. 

K A N T O O E : 
3e Weterlnydwarsstvaat 36, 

W E R K P L A A T S : (95) 
JAAUPAD by den Omval (Weesporzijde). 

Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

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 Z E N . (73) 

S. B R U I G O M , Arnhem, 

O 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 - , K R I S T A L - , B R O K I en M E L K -

G r 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 . 

G E B O G E N G L A S en D A K P A N N E * . 

L e n z e n - en P a t r i j s p o o r t g l a z e n . 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 
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Carbolineum „KRIMPEN' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 

bederfwerende eigenschappen 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS cï- Co., 
Keizersgracht 132. A mste rda m. 

Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

C. WASSER & Co, - Rotteidam. 
Hoofd-Agenten der l 'ouplicr 's Ketel-

en 1'ijpenbekleedingsstof „Excels ior", 
uitmuntend door \ oortdiireml isoleer-
vermogen en onovei trollen duurzaamheid; 
eventueel met (garantie opgebracht. 
PlOfter'rt Ia Asbest en Asbest-Caout-
choucfabrikant en onovertroffen Univer-
-.«•<• I|>i,UUiiiu enz. — Itiehter'g Kam-
radsuieer. Drijfriemenvet en roestwerende 
Ijzerverf. 

Suli»K«>iitcn gevraagd. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTING l i . i I : \ S I \ I 

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 i d 
( ro t - e n z w a m v r i j ) ( s n 

HnNterwerke i i , -<•liutthiKt 
UliOEIBAKKEN, VLOERKJi, 

\ l o l H U I I U J I V enz. enz. 

E m l a n 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Cement-Fabriek 
Dyckerhoff & Séhne 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn-
Cassel 1870. 

Medaille van verdiensll 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

D ü s s e l d o r f 1880. levert huur erkend en uitmuntend fabrikant, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. Hoogste onderscheidinr 

. . . . in den 
1 roductie-vermogen der fabr.ek: 600.000 vaten per jaar. Internationalen Wehof 

Magazijnhouders in de voornaamste steden. Arnhem 1879. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, by' de Otrechtsckestraat 

A M : s r r i ï : i * . i > A M . 

LIFTEN. - KRANEN. 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

Transporteurs. - Elevateurs. 
T ^ I K I I E I J S . (**) 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS. 
AMERIKAANSCHE HOUTBUORMACHINES EN BOREN, 

uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

3 1 f VOEGSEL van het technisch gedeelte van „ Architecture" van Zaterdag 6 Juni 1896. 

l|ii,«iidelijksehe prijsopgaaf, zonder 

urs en Exporteurs van M a c h i a e n é n , 

* E L l iZER per 1000 Kt*. 

p|»»tij-er voor icheepi- en 
bru îtenbouw 

j3 voor masten, enz. „Best". 
K;,el,laten „Best". . . 

id. „Bett best". 
id. „Beit best best" . 

„Extra triple belt 
voor zeer moeielijk (lenswerk 

Oerib-le rloerpUten 
y0rk-''iro ketelplaten (Low-

moor) vsn af 
id. id. (Andere merken) 

Hoeken kraaiyxervoorscheepi-
en bruggenbouw . 

.Best" hoekyxer . 
" B e , i belt" id. 
f jjzer . . . . . 
Krul T Uxer . van af 
id. tot knieën en spanten ge

bogen moer: . . 
lïinknagelyzer, gewoon . 

id. „best" . 
id. „beit beit" voor ketelw. 

Stsafijzer, Welsh . 
Schoticli f. a. b. Glasgow 
Gewoon North Staffordshire 
Best id. . 
Superieur id. . 
South Stafford lb ire, Marked 

ban. List brands . 
Id. „liowmoor" • . . 
id. Yorkshire, andere merken 
Spijkerstaten . . . . 
Zweedsch staal'yzer, gewalst . 

id. id. gehamerd 
Belg id. No. 1 f.a. b. Antwerpen 

„ Spykurstaven id. id. 
„ Gootijzer id. id. 
„ I y«er, vanaf 
„ Draadnagels No. 5—7 

Cper 100 KG.) . 
Bandijzer, gewoon . . . 

„ luparieur 
Baaiband N. SO, breed 22.2 mM. 
Export blik . . . . 
Blik „Working up" kwaliteit. 
Oegalv. gegolfd blik No. 24 BG 

id. id. id. . No. 26 id. 
id. plat id. No. SO id. 
id. ill. „best heit", koud ge
walst en uitgegloeid No.24BG 

Gehamerde staren . . . 
Kielsiukken, ruw beimeed 
Steven id. id. id. vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Scheepsschroefassen,ruw afgedr 
Wsls ijzeren stoompijpen 
Hulpstukken daarvoor . 
Geilekken yzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
Wal • [Jz. ketelp., schuin geweld 
Markant ptypen . . , 
Gegoten ijxeren eokbuizen 

•'' id. lokken en spie-
•inden uitgeboord en afgedr. 
f i i . bestreken met Dr. Angus 
Sn iths oplossing, moer: 

Gesm p.d roostorijzei 

RUW- or G I E T I J Z E R 
per 1UUU KG. 

J«no eh O.M.B.No.1 
«srtiherrie No. I . . 
Cl. No. s . . 
w«vvl,,nd No. 3, voor 

gietwerk . 
1 No. 4, voor I 

'"' 'lijzer-hereidlng 
U " . ' ' H . hematiet No 1 
K n ' ; id. No 8 

lucht-houtikool 
1 voor gietwerk. 1 

K o

N

u ' l ' lucht-houtskool 
5 voor smeed (Jxer-

j , D0r,:|<l,ng- . . . . 
'•'I'l'lstavonen blokken 

r u '"angaan 80 pCt 

verbinding van eenige METALEN enz., volgens <le prijscourant van J O H S Bracu & Co. ltd., 

Londen, 10 & 11 Queen Street I'lace, Juni 1896. Levering ü a n e o boord Londen 

Gulden. 

59,77 
65,60 
77.S7 
88,93 

104,97 

116,63 
64,14 

211,59 
198,28-233,20 

58,31 
64,14 
75,87 
61,13 
67.06 

29.16 
«7.06 
72.90 
84,56 
59,77 
58,31 
67,06 
72,90 
84,56 

96,12 
215,76 
204,09 
69,98 
96 21 

102,05 
58,31 
61,23 
59,77 
67,59 

ld. 
51,01 

1,45 
64,14 
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17.85 
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102,05 

1 » 
1T3 JA 96,12 

46,65 
145,78 

SMELTIJZER en 
STAAL per 1000 KG. 

Scheept- en brngplaten . 
Ketelplaten . . . . 

id. vuurkait kwaliteit . 
Slaafitaal . . 
Baaiband 
Staalblik 
Zacht id. em op te werken 
Hoek- en kraalyzer. 
Kraal T ijzer 
I staal 
Spoorstaven, xware l i. d. naai-

id. middelsoort ] te haven 
id. lichte ( b. d. fabr. 

Tramrail! . . . . 
Gereedicbapitaal, gewoon 

id. apeciaal 
Veerenilial van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id. 

URA.AU per 1000 KG. 

Gewalatyxerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en goolied Nn.0-5 

td. gegalvaniseerd id. . 
Gewalititaaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nn.0-6 
ld. gegalvaniseerd id. . . 
Getrokken ijzerdraad voor om

heining , geolied Nol. 0—8 
(d. gegalvaniseerd id. . . 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, uitgegl. en geol. Nos. 0 8 
ld. uitgegloeid en gegalvanii. 
Prikkel heiningdraad 1 draads. 

Id. id. 4 draads. 
l d . tbickiet 1 „ 
Id. id. 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

RUUD KUPER. 
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. . 
Pypen xonder naad id. . 

HEEL METAAL per KU. 
Staven 
Dubbeling . . . . 
Soldeerwerk 

MESSINU per KU. 
Gewalst ineising . . . 

I Blad messing ' . 
I Gesoldeerde gaspUpen . 
Getrokken ketelpypen 

id. condemorpUpen 
Draad . . . . * 

TIN per 1U00 KG. 
Engelich in staven (in kisten 

van 103,21 KQ.'i . 
id. id. beit gezuiverd. 
id. gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 
V N I I M 11 \ I M l p. 1UUU KG. 

tiiildeii. 

62.68 
64,43 
74,35 
74,35 
81,64 
90,3 • 
102,05 
59,77 
65,60 
58.31 
53,94 
56,85 
64,14 

87,47—104,97 
109,93—316,59 

583,14 
116,63 
303,13 

75,81 
99,13 

81,64 
U'4,97 

84,56 
107,89 

87,47 
110,80 
145,78 

164,54 
99,13 

542,32 
619,30 
600.63 
664,78 

0,81 
0,84 
0.87 

0,54 
0,54 
0,54 

0,68 
0,70 
0,76 
0,73 
0,90 
0,65 

763,91 
775.58 
752,15 
705,60 

408,20 

ZINK per 1000 K U . 
Zuiver buitentandioh 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOD per 1000 K U . 
Engelich pig . 
Spaansch id. . . . 
Bladen en staven 
Waterpijpen 
Gaspijpen. 

S T E E N K O L E N p. 1000 K U 
South Wales stoorakolen le kw 

Id. 
Lancashire 

Id. 
Newcastle 

Id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

2e 
le 
2e 
le 
2o 

CEMENT p.vat v. 181.44 KU. 

Portland 
Romeinsch . . . . 
Vulcaan- of voegcement. 

VUURVASTE STEEN per 
1UUU s t u k s . 

Schotsche 
South Wales . 
Kiesel . . . . 
VERFSTOFFEN p. 100 KU 
Loodwit gemalen . . . 

Id. aan itukken 
Menie zuiver . 
Oranje menie . 
Loodglit . . . . 
Zuiver zinkwit 
Rahtjen'l scheepscompo.itie 
Sims' id. 

ULIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id. 
Terpentijn 
Raapolie . . . . 
Colxa . . . . 
Katoenxaadolie 
Reuxel „ . ." 
oiyf n • • 
Osienpoot „ 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 K G . . 

TEER eu PEK. 
Stocxholmer teer per vat 
Archangel „ „ 
Koolteer „ 
Pek, Zweedsche per 100 KG. 

„ Was „ „ „ 
„ Engelsche „ „ „ 

Hari, xwarte „ „ „ 
„ amber „ „ „ 
„ Keel „ „ „ 

MACHINE PAKKING p.KU 
Pakking met elaitick hart 
Tuck's pakking 

Id. genuine 
Id. triple . 
Id. metallieke 

Albeit pakking (belt) . 
Beldam's pakking 
Aabest millboard per 100 K G 

S C H R O E F B O U T E N en M O E R E N per 100 K U . 

Gulden. 
209,93 
139,95 
236 18 

132,66 
129,75 
144,32 
150,15 
148,70 

1 a 
5,98 
5,40 
6.56 
6,27 
5,40 
4.82 

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 

0,21 
0,13 
0,23 
0,26 
0,24 
0,24 
0,49 
0,43 
0,39 
0,45 

29,65 

11,85 
10,3 7 
5,93 
7,58 

U , -
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 mot vierkanten kop en moer, diam. | jjjĵ" 
lang beneden 50.8 mM. . . . ƒ 

7. 
15.88 

7, 
19.7 
18.95 15.74 
17.49 15.16 
16,03 14.29 
15.16 13.70 
14.00 12.83 

50.8 tot 76.2 
76.2 „ 114.3 „ 

„ 114.3 „ 151.4 „ 
„ 162.4 mM. en daarboven . . . . 

Met zeekanten kop ƒ 1.17 per 100 K G . meer. 
Vierkante moeren, getapt . . . . 
Zeikante id. id. . . . . 
Gegalvaniseerde dekhonten . . . 
Volgplaatjes ƒ 18.66 per 100 K G . 

K L I N K N A U E L S per 100 K U . 
Gewone brug- of sclioepskwalieit , . . 12.24 11.37 10.79 
„Beit" . 12. vi 11.66 11.08 
„ B e i t beat" 13.70 12.83 12.24 
„Beit beit" ketolklinkbouten. . 14.58 13.41 12.83 

1400 
13.4 1 
12.83 
12.24 
11.95 

Met zeskante moer / 1.75 
16.77 14.87 14.29 14.29 
21.86 18.36 17.20 17.20 
20.99 19.24 

19 
14.00 
13.41 
12.83 
12,24 
11.95 

7. 
22.2 

,0.79 
11.08 
12.24 
12.83 

« «V. 
25.4 28.6 
14.00 14.00 
13.41 13.41 
12.83 12.8.-1 
12.24 12.24 
11.95 11.95 
per 100 K.G 
14.29 14.29 
17.20 17.20 

,0.79 
11.08 
,1.14 
12.83 

l'/s 
31.75 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

. meer. 
14.29 
I .20 
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VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers! 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

All«> n<lverl<-ii<l. II in ARCIIITKt TUKA opgenomen 
worden grntia geplaatst in DE A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

C R E O S O T E E R E N . 

Xn het meer en meer gebruikelijk wordt dat hy het 
creosoteeren toezicht wordt gehouden, is het, dunkt me, 
ook tyd om zooveel mogelijk voorschriften te verkrijgen, die 
bij het bereiden in acht genomen moeten worden en op 
welke wijze dit toezicht moet plaats hebben. De meesten, 
die voor 't. eerst by een bereiding zijn, staan verlegen en 
moeten zich geheel overleveren aan de welwillende uitleg
gingen van den fabrikant, om eenigszins op de hoogte van 
de werkzaamheden te komen. Doen zij dit niet, maar houden 
zij er een eigene zienswijze op na, dan raken zij dikwijls 
spoedig met den fabrikant in min of meer ernstige geschil
len, die en voor hen en voor hem alles behalve 
aangenaam zyn en m. i. zooveel mogelijk vermeden moeten 
worden. 

Het is dus nood/.akely'k de verschillende wijzen van 
controleeren eens nategaan, om daaruit, als 't kan, de beste 
wyze te kiezen, die èn voor den fabrikant èn voor den 
opzichthebbende niet te bezwarend en gemakkelijk uit 
te voeren is. 

Het toezicht heeft, voor zoover my bekend, op de volgende 
drie wijzen plaats. 

1". door meting van de diepte der indringing van de olie. 
2° . door weging, voor en na de bereiding. 
3°. door opneming van de olie, die uit de reservoirs 

wordt geperst. 
1». Enkele voorschriften — en zelfs die voorkomen in de 

A. \ . voorde Waterstaatswerken van 1895 — luiden, dat de 
creosootolie tot eene diepte van minstens één of meer cM 
rondom zichtbaar moet zyu ingedrongen. 

Deze bepaling kan niet door een opzichter worden ge
handhaafd, omdat men, vooral bij ribhout, nimmer een be
paalde indringing van die olie kan verkrijgen, aangezien 
de buitenste jaarkringen of het jonge hout meer olie tot 
ach trekken, dan de binnenste of het vaste hout Wel is zulks 
het geval met rond paalhout, waar rondom het jonge hout 
nog aanwezig is, maar toch geett deze bepaling eene moeie-
Ujkheid, daar niet is voorgeschreven of de diepte gemeten 
Boet worden op het einde of by doorzaging op 1 of 2 
M- daarvan. Dit aan de willekeur van den opzichter over 
t e laten kan en mag niet. E n , zooals boven is gezegd, 
UÜ ribhout kan men nergens verzekerd zyn, een be
paalde indringing van olie te bekomen. W i l men zich dus 
a ' aan dit voorschrift honden, dau moet de diepte van in
dringing gemiddeld worden bepaald en tevens de plaats 
Worden aangewezen, waar deze gemeten moet worden. 
Hierdoor is nu de opzichter geholpen, maar de fabrikant 
I U | K niet. H\j moet toch ook weten hoe de bereiding moet 
geschieden, d. w. z. met hoeveel liters het hout bereid 

moet worden of onder welken druk en gedurende wolken tijd 
de bereiding moet plaats hebben. 

Gaat men van de onderstelling uit, in het opstel 
„Creosoteeren eene zaak van vertrouwen", in No. van 
dit blad van 12 Augustus 1873 uitgedrukt, dat creo-
soteeriug door en door in het hart overeenkomt met 500 
liter per M : i . , dan zou theoretisch een stuk ribhout van 10 
by 10 cM. met eene indringing van 1 cM. rondom slechts 
bereid behoeven te worden met 1 0 / i „ » van dit aantal = 80 
liter, terwyl by een plank van 90 bij 5 cM hiertoe het 
**/ioo gedeelte of 230 liter noodig zou zyn. Voor alle 
stukken van dezelfde afmetingen moest dus een afzonderlijke 
bereiding plaats hebben, wat geen fabrikant op zich zal 
nemen. Doch, neem aan, dat ook hiertegen geen bezwaar 
is, dan moet men niet alleen stukken van dezelfde doorsnedV-
afmetingen hebben, maar wel degelijk zou men moeten letten 
op stukken van ongeveer dezelfde lengte. Het is toch van 
voldoende bekendheid, dat de einden van het hout geheel 
met creosootolie verzadigd zyn en hoe verder men komt, 
hoe minder het hout doortrokken is. By dezelfde be
reiding zullen dus stukken van 1 II. lengte veel meer olie 
tot zich trekken dan die, welke 5 4 O M . lang zijn. Daarom 
is ook eene bepaling dat het hout in dubbele lengten ge
leverd moet worden, ten schade van het werk. lie fabrikant 
kon alzoo nimmer aan eene bepaalde diepte van indringing 
vati de olie voldoen, wanneer de Directie stipt de hand er 
aan houdt. 

2o. Weging vóór en na de bereiding. 
Door enkele directie» wordt bepaald, dat het hunt vóór 

en na de bereiding moet worden gewogen. Het verschil 
moet dau overeenkomen met het aantal liters, dat per BI8, is 
voorgeschreven, vermenigvuldigd met het specifiek gewicht 
der olie (1.04). 

Deze voorschriften zyn oogenschyulyk beter te handhaven 
en bovendien gemakkelijker te controleeren. 

Men weegt de lading voordat zy iu den ketel gaat. 
hetzy geheel, hetzy gedeeltelijk; laat de bereiding aan den 
fabrikant over en weegt daarna dezelfde hoeveelheid weer. 
Doch ook hier heeft men met moeiely*kheden te kampen, 
want volgens een opgemaakt en staat is gebleken, dat rib
hout van 12 by 12 cM. slechts eene vermeerdering van gewicht 
geeft gelijkstaande inet 50"/ 0 van de ingeperste olie waar
genomen in de reservoirs; ribhout van 15 by 20 slechts 
40 % e n planken dik 3.5 en 5 cM. 80 u / n . 

W i l men dus het hout bereid hebben met 200 liter 
per K8., dan zullen eerstgenoemde + 100 K G . , de anderen 
± 80 K G . en de laatsten + 160 K G . per M 8 . in gewicht 
moeten toenemen. 

Het hout dient dus wel degelyk niet in massa, maar 
soort bij soort worden bereid en gewogen, wat voor een 
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fabrikant ondoenlijk is, aangezien dikwijls geen lading van 
dezelfde afmetingen voorhanden is. En, onderstel dat men 
genoeg materialen heeft voor dezeltde soort, dan nog ver
krijgt men by weging, als bovengenoemd, zeer verschillende 
resultaten. Het hout toch ondergaat in den ketel eene 
kunstmatige droging door het nitstooraen, terwijl by het 
luchtledig halen veel sappen uit het hout verwijderd worden. 
De natte stukken worden dus veel lichter onder de berei
ding, terwijl de droge stukken weinig verandering onder
gaan. Om dus juister te werken, moest de eerste weging 
na het luchtledig halen plaats hebben en de tweede na de 
bereiding, maar dan zou men ook zeer zeker tot de ont
dekking komen dat niet, zooals boven is gezegd, het hout 
met 50, 40 en 80 ° / 0 van de ingeperste olie aan gewicht 
is toegenomen maar meer. Alhoewel het niet ondoenlijk is, 
zou eene bepaling om de weging na het luchtledig halen 
te doen plaats hebben voor een fabrikant onaannemelijk 
zijn, wegens het groote tijdverlies dat daarmede gepaard gaat. 

Weging voor en na de bereiding is alzoo wel te doen, 
ivanneer een groote hoeveelheid materialen van dezelfde af
metingen bereid moeten worden, alle zooveel mogelijk winddrooj 
zijn en de eischen in 't verband met 't bovenstaande niet te 
hoog worden gesteld. 

Evenwel, eu dit is juist het grootste bezwaar, dat aan 
de weging is verbonden, wat moet men doen, wanneer na 
de bereiding het bepaalde gewicht niet wordt verkregen ? 
Op nieuw in den ketel, totdat het vereischte gewicht is 
bereikt, en mocht dit niet kunnen, dan wordt het afgekeurd 
als ongeschikt om creosootolie op te nemen. Maar dit gaat 
immers niet op. Wel kon beproefd worden om het voor de 
2e maal te bereiden, doch de oudervinding heeft ook geleerd 
dat het hout dan hoogstens 40 K G . per M 8 . in gewicht 
kon toenemen. Afkeuren van gecreosoteerd hout zal door 
geen fabrikant worden aangenomen, en bovendien is men 
bij de tweede leverantie verzekerd, geschikt hout te bekomen 
dat voldoende of liever de bepaalde hoeveelheid olie tot zich 
wil nemen ? Neen, dan ware 't beter ora na de 2e bereiding 
het raindei e aantal K G . of liter volgens eene gestelde 
eenheidsprijs af te trekken, doch ik vrees dat ook onder 
die bepalingen geen creosoteering zal worden aangenomen. 

3o. Door meting van de ingeperste olie uit de reservoirs. 
Deze laatste bepaling is èn voor den fabrikant èn voor den 
opzichthebbende in. i. beter dan de voorgaande. De bestekken 
bepalen de hoeveelheid liters per M 8 . met of zonder eene 
beschrijving van de wijze waarop zulks geschieden moet. 
De beste wijze is voor den fabrikant het voordeeligste; 
't zy met warme of koude olie, 't zy' met veel of weinig 
luchtverdunning, 't zij met eens of meermalen luchtledig halen. 

't Komt hier alleen maar aan op 't voldoende toe
zicht, opdat er geen olie op andere wyze uit de reservoirs 
wordt afgetapt. Ken strenge controle is tins noodzakelyk. 

Echter ga ik hier niet uit van de meening, dat er 
opzettelijk bedrog gepleegd wordt of zal worden, dit zij 
verre van mij, maar 't is mij alleen te doen geweest om 
hoofdzakelijk voorschriften te verkrijgen, die uitvoerbaar zyn, 
zoowel voor den fabrikant als voor den opzichter. Direction, die 
in de meening verkeeren, dat er opzetteljjkbedrog gepleegd 
wordt, wordt geraden, geen creosoteering voor te schrijven 
en fabrikanten bij wie gebleken is, dat zulks plaats vindt, 
moeten publiek gemaakt worden. Concurreeren is goed maar 
dan met eerlijke middelen. Z . 

W E R K E N (?) B I J T R A S M O R T E L . 

Nu reeds vele jaren geleden heb ik my, zooals sommigen 
mijner lezers zich misschien nog zullen herinneren, vry 

wat moeite gegeven om middelen te vinden voor het k B . 
ren van tras in zeer korten tyd. De vry' wel negati i- e 

resultaten myner proeven werden toentertijd in de Ambad j . 
man openbaar gemaakt en later ten deele in „Onze Boioo. 
materialen (blz. 311 en 352) overgenomen. 

Ik deed daar eenige zonderlinge ervaringen mede op 
die my de gevolgtrekking deden maken, dat wild tras met ?, 
ken [Ireiben) behept is. Deze gevolgtrekking berustte hoi 1-
zakeljjk op drie feiten, waargenomen by mortel van 2 ge. 
wichtsdeelen tras, 1 drooggebluschte vette kalk, 0.95 water 
(d. i. in inaatdeelen 1 tras, 1 kalk, 0.475 water), tot een 
plastisch deeg dooreengekneed. 

1 ° Wanneer men handvorm-trekproefstukjes van dezen 
mortel in de vormen, acht of tien hoog (met stukjes 
papier ertusschen tegen het aan elkaar kleven), op elkaar 
stapelt, tusschen twee ijzeren plaatjes met een paar schroef
bouten aan elkaar klemt en het geheele samenstel eenige 
uren lang in kokend water- laat verblijven, dan bereikt 
mortel van wild tras een abnormaal hooge vastheid v O. !;. 
blz. 311.) 

2 ° Wanneer handvorm-trekproefstukken van gelijken mortel 
van mengels van echt en wild tras (in de verhouding van 
7:1 tot 1:1) dadelyk na aanmaak in de vormen onder water 
worden gelegd van zomertemperatuur en daarin 28 dagen 
verblyven, dan zwelt de mortel op en neemt een min of 
meer schilferige structuur aan, maar de trekvastheid blijkt 
grooter te zyn dan by niet opgezwollen, volkomen normaal 
gebleven mortel van echt tras (O. B. blz. 353 en 354). 

3 ° Wanneer dezelfde mortel van wild tras by lage tem
peratuur, b v. 1 0 ° C. of minder, na 24 uren verblyf in de 
(vochtige) lucht, onder water wordt gebracht, dan werkt 
hy uit elkaar. 

Na verloop van tyd begon ik meet- en meer tot de 
ineening over te hellen, dat „ w e r k e n " toch eigenlyk nooit 
aan tras eigen kan zyn en trachte ik de beschreven ver
schijnselen op andere wyze te verklaren. Voor zoover het 
onder 2 ° genoemde betreft, is my' dat niet gelukt. 

Het onder 3" vermelde uit elkaar barsten daarentegen 
kan zeer goed enkel het gevolg zyn van gebrek aan aan-
vangs-energie, zoodat de vastheid, bij lagere temperatuur 
na 24 uren in de lucht verkregen, niet groot genoeg is 
om bestand te zyn tegen het opwaarts dringen der lichtere 
lucht in het water en de specie daardoor als het ware ten 
deele uit elkaar geweekt wordt. 

Het onder 1° genoemde verschijnsel meende ik by nader 
inzien te moeten toeschrijven aan sterke inwendige spanning, 
tengevolge van het uitzetten der lHcht in de zeer poreuze 
groote puimsteenkorrels, die in het wilde tras in groote 
hoeveelheid voorhanden zyn. Was dit zoo, aldus redeneerde 
ik, dan moest het niet voorkomen bij zeer fijn gemalen tras. 
Ik besloot daarom de proef nog eens te doen, maar vond 
daarby tot myn groote verbazing by het fijngemalen wilde 
tras de grootste vastheid. Echt en ongemalen wild tras 
leverden gelyke cyfers op, wat ook geheel en al afwy'kt 
van de resultaten van vroegere proeven. (O. B. blz. 311.) 

Een en ander doet denken aan invloed der kalk in dit 
geval; 'tis mogelyk dat zy' te versch gebluscht, is gewee> 
en daardoor zelf . werking", inwendige spanning, in de specie 
heeft veroorzaakt. Ik zou daarom de proef eigenlyk nog' 
eens moeten doen, doch begin maar vast met mede te deelen 
wat ik vond. 

Terwyl de proefstukjes vervaardigd werden, weid liet 
water langzaam verwarmd; het had tegen 11 uur v.m, 
toen zy' erin gingen, ongeveer 5 0 ° O ; omstreeks 2 uur nam. 
ongeveer 6 0 ° , later 8 0 ° of meer; 's avonds 8 1 / , uur werd 
het gas uitgedraaid. De stukjes koelden met het water al' 
en werden den volgenden morgen tusschen 9 en 10 uur 
stuk getrokken. 
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'i ekvastheid van trasmortel 1 — 1—0.45 in heet water. 

t. iu 

I4.M 
KG. p. 

E ch t t r a s . 
15.90 
15.20 
14.70 
14.60 
14.40 
13.90 
13.50 
13.25 
11.75 
10.10 

Gem. 
13.73 

KG. p. 
cM*. 

Gem. 
14.99 
KG. p. 

cM 2 . 

W i l d t r a s 
16.75 , 
16.20 
15.60 
14.40 
13.75 
13.25 
12.90 
12.30 
12.10 
! 1.75 

Gem. 
13.90 
KG. p. 

c M s . 

F y n g e m a l e n w i l d t r a s . 

Gem. 

16.77 
KG. p. cM 2 . 

Gem. 
15.29 

KG. p. c M 2 . 

18.50 \ 
17.00 
16.70 
16.50 
16.30 
15.60 / 
14.60 
13.00 
12.40 
12.25 

Trekvastheid van denzelfden trasmortel na 1 -f- 27 dagen 
bij een gemiddelde temperatuur van ongeveer 9° G. 

W i l d t r a s . 

0.00 

Geheel uit elkaar 

gebarsten. 

Gem. 
3.36 

KG. p. cM 
Gem. 
3.30 

KG. p. cM 5 

D . K. 

V K R E E N I G I N G T O T B E V O R D E R I N G V A N D E 
V A K O P L E I D I N G V O O R H A N D W E R K S 

L I E D E N I N N E D E R L A N D . 

L.S. 
Uit de, van vele zy'den ernstig gevoelde, behoefte aan 

samenwerking op het gebied van de vakopleiding, ontstond 
op 25 Januari 1896 de bovengenoemde Vereeniging. 

Verbetering en uitbreiding van de vakopleiding voor 
onzen handwerksman, ten einde hem tot een hooger moreel 
e i ' intellectueel standpunt op te heffen, ziedaar het doel 
waaraan zeker elk rechtgeaard Nederlander zal willen 
medewerken en hetwelk de Vereeniging volgens art. 2 der 
Statuten wil trachten te bereiken door: 

«. het houden van vergaderingen, tentoonstellingen en 
wedstrijden; 

b. hit uitgeven van geschriften: 
c. het geven van raad c t hu p nur. betrekking tot vak

opleiding : 
d. het uitoefenen van het recht vnn petitie; 
e. het behartigen vnn de stoffelijke en zedelyke belan

gen van hen, die zich met het geven van vakoplei
ding belasten. 

Zy heeft evenwel Uw steun dringend noodig, de jonge 
Vereeniging, wil zy werkelyk dat echt nationale doel be
reiken. 

Wanneer een ieder, wanneer althans velen hun steentje 
hydragen tot voltooiing van het geheel en daarvoor hunne 
krachten ten beste geven, eerst dan kan de Vereeniging in 
waarheid worden eene instelling van waarachtig volksbelang. 

Daarom meende het Bestuur de vrijheid te mogen nemen 
U dringend uit te noodigen als lid of donateur tot de 
Vereeniging toe te treden. 

Het lidmaatschap bedraagt een gulden per jaar; dona
teurs betalen minstens twee gulden vy'ftig per jaar of 
vy'ftig gulden in eens. 

Correspoudeerende leden zyn zij. die in overleg met de 
in hunne omgeving wonende leden, over verschillende zaken, 
betreffende de Vereeniging, met het Bestuur correspondeeren. 

Moge de keuze van het voorloopig Bestuur U de over
tuiging schenken, dat de Vereeniging samenwerking beoogt 
van allen, die zich op het gebied der vakopleiding bewegen 
of daarin belangstellen, met uitsluiting van eiken partygeest. 
Art . 8 van het Concept Huishoudelijk Reglement zegt om
trent de benoeming van het Bestuur: 

De benoeming van een Bestuur of van Bestuursleden 
geschiedt onder de navolgende bepalingen: 

a. De Bestuursleden zyn leden der Vereeniging; 
b. twee leden zyn directeuren of leeraren aan burger

avond-, ambachtsavond- of avondteekenscholen; 
c. twee leden zyn directeuren of leeraren aan Ambachts

scholen ; 
d. twee leden zyn niet aan een der bovenbedoelde 

inrichtingen als onderwyzer verbonden; 
e. tij de overige drie leden is de keuze geheel vry'. 

j De belangen der Vereeniging ernstig in Uwen steun 
aanbevelend, teekent 

Hoogachtend, 

H E T VOOKLOUl'lU B E S T U U R : 

H . J . D E G R O O T te Alkmaar, Voorzitter. 
P. v. D. B I L T te Rotterdam. 
G . V A N D R I E L te Leiden. 
S. L A N T I N G A te Rotterdam. 
W . C. M E T Z E L A A R te 's Gravenhage. 
G . A. S C H O L T E N te Tiel, Penningmeester. 
MR. H . S M E E N G E te Hoogeveen. 
W . D E V I S S E R te Deventer. 
G . W. B O O T B Z N . te Amsterdam, Secretaris. 

>.u l>hiit i [ i .«i U v>. 

S T E E N K O O L P O M l ' E N . 

In de technische vereeuiging te Philadelphia werd onlangs 

het een en ander medegedeeld omtrent een ontwerp om, 

van de kolenmijnen uit, zelfs over groote afstanden stedeu 

door buisleidingen goedkoop van kolen te voorzien. De 

kolen zullen aau de groeven fijn gemalen worden, met 

ongeveer de helft water vermengd en dan door pijpen naar 

de groote steden — New-York, Philadelphia, enz. — ge

pompt worden. Langs de ly'n zouden ongeveer om de 25 
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mijlen pompstations noodig zgn. Het vervoer der kolen op 

deze wijze zou over een afstand van 300 tot 400 mylen 

op 10 dollarcenten per ton komen te staan. Over deze 

afstanden rekenen de spoorweg-d irec t i ën een vrachtprijs van 

gemiddeld 2 dollars per ton. Het voortgeporapte kolenstof 

zou in groote vergaarbekkens buiten de stad verzameld en 

in de nabijheid daarvan groote fabrieken opgericht worden 

voor gas, stoomontwikkeling, briketten en dergelijke. De 

uitvoering moet slechts eene questie van geld zijn. 

[Kraft und Licht.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Tras in I'. C. mortel. 

Medemblik, 6 Juni 1896. 

Den heer J . A . VAK D E K K L O E S ! 

Redacteur van De Ambachtsman, 

te D K L F T . 

U dank betuigende voor uwe bereidwillige beantwoording 

van mijn schrijven, ben ik zoo vrij hierop weer terug te 

komen naar aanleiding van de noot (*), in uw No. van 

6 Juni, hopende dat ge mij nogmaals van antwoord zult 

willen dienen. 

Klaarblijkelijk had ik mg' in mijn schrijven niet juist 

uitgedrukt; van daar misverstand. Dat de trekvastheid minder 

wordt naar gelang van de verhouding der bindmiddelen 

begrijp ik en hierover vroeg ik ook niet. Het trof mij 

echter in het staatje in uw No. van 9 Mei jl . , dat de ver

houding der trekvastheid tusschen met en zonder tras aan

gemaakte specie onvoordeeliger werd voor de met tras 

aangemaakte speciën na den 9 Os ten dag. Noemen wij de 

s p e c i ë n : 1 Stettiner P. C , 5 normaalzand = A, 1 Stet-

tiner P. C , 1 Plaidter tras, 4 normaalzand = B, 1 Stet

tiner P. C . 0.5 Plaidter tras, 4.5 normaalzand = C, dan 

krijgen wij, A = 1 nemende, voor de verhouding der trek

vastheid : 

na 7 dagen A = 1, B = 1.35*, C = 151*. 

na 90 dagen A = 1, B = 2.30, C = 1.88. 

en na één jaar A = 1, B = 1.938, C = 1.7 7. 

Wordt dns de verhouding tot 90 dagen vooral voor B 

veel beter, daarna wordt voor beide mengsels B en C de 

verhouding minder. Mijn vrees is nu of deze verhouding 

steeds zou doorgaan, in welk geval men ten laatste toch 

nog bedrogen zou uitkomen. 

Hopende nu myn raeening duidelijk uiteen te hebben 

gezet verblijf ik, Hoogachtend, 

UEd. Gel. dienslw. dienaar, 

G . D . L A N G E B E I S . 

Om mijnen lezers de bedoeling van den heer L . goed te 

doen begrijpen, zal het noodig zijn de tabel uit ons No. van 

9 Mei j l . hier nog eens af te drukken met de door hem 

aangegeven letters en cijfers tusschen haakjes erbij: 

Trekvastheid, K G . per c M \ n , 
Samenstelling der mortels. 7 8 | 90 1 

dagen dagen dagen jaar 

(Aj 1 P. C , 5 zand 7.23 10.09 

11.60 
16.00 

(1) ( O (1) (1) 

(F) 1 P. C , 1 tras, 4 zand 9.80 19.15 26.70 30.95 
(1.355) 1.9 2.3 (1.935) 

(CJ 1 P. C. ,0 .5 tras, 4.5 zand 11.05 16.90 21.80 27.5.", 
(1.51) 1.67 (1.88) (1.77; 

AANBESTEDINGEN. 

Ik kan niet nalaten op te merken dat, met het oog op de 

doorloopend aanzienlijke hoogere cijfers bij B en C dan by A eu 

de regelmatige opklimming bg beide tusschen 7 en 90 dagen, 

de overwegingen van den heer L . mij wel wat spitsvondig en 

gezocht toeschijnen en er m.i. niets is, dat de vrees wettigt voor 

ongunstige verschijnselen in de onbekende toekomst. 

Als het waarnemen van eene andere toename in het eene 

tijdperk dan in het andere grond zou geven om mettertijd 

arnarae te verwachten, zou men evengoed kunnen vragen, 

of het wel voorzichtig is P. O. mortel of trasmortel of 

welk ander bindmiddel ook te verwerken. 

Doch men mag daarom vragen als de hierbedoelde nog 
niet stilzwijgend laten liggen. Gelukkig kan ik den 
heer L . op twee zaken wy'zen en wel lo. dat, zooals ik 
in ons No. van 16 Mei 1.1. reeds vermeldde, de proeven 
van M I C H A Ë L I S in vorenstaande tabel bedoeld nog door-
loopen, zoodat mettertijd ook de resultaten na 2 en 3 
jaren te verwachten zgn en 2o. dat, als men de oorzaak 
in aanmerking neemt, waardoor bijmenging van tras in 
P. C. mortel de vastheid verhoogt, de verklaring voor de 
hand ligt van het feit, dat de verhooging in het eene tijdperk 
aanzienlijker verhoudingen zal aannemen dan in het andere 
Immers die oorzaak ligt in het binden der afgescheiden 
bytende kalk; deze nu zal zich in het eene tydperk sterker 
voordoen dan iu het andere, b. v. iu de eerste maanden 
sterker dan later en daarmede zal dan, als tras voorhanden 
is, de grootste verhooging van vastheid gepaard gaan. 
Naar gelang meer en meer alle kalk aan kiezelznnr gebonden 
raakt, zal de versteening een langzamer verloop aannemen, 

Tot aanvulling van het in het. vorig No. te dezer zake 
onder (-) opgemerkte, kan ik nog eenige cijfers mededeelen 
door mij verkregen met Ruhrorter 1'. C , bereid volgens de 
methode A L B B B C H T STKI.V (vergelijk de Nos. van 4 en 11 
Jan. j.1.) 

De trekvastheid 1 :3 na 1 - | - (i, 1 -f- 13, 1 -)- 27 en 
1 - f -90 dagen bedroeg achtereenvolgens: 

16.82, 20.38, 25.73, 28.17 K G . per c.M*. 
De drukvastheid 1 : 3 : 

133.35, 162.13, 212.58 237.75 id. 
Door toevoeging van 1 maatdeel tras, d.i. in gewiehts-

deelen ongeveer 1 P. C , 1 tras, 3 zand) werd eene geringeri 
trekvastheid na 1 -f- 6 dagen verkregen, namelijk 15.42, 
doch een hoogere na 1 -f- 29 dagen, namelgk 28.48 Door 
eene vergissing werden de stukjes 2 dagen te laat gebro
ken en daarom is de proef onzeker, maar 't is toch zeer 
waarschynlyk, dat de verhooging van 2.75 K . G . niet enkel 
daaraan, maar ook wel degelp aan het, tras toe te schrij
ven is. Zoo zal het eene cement na korteren, het andere 
na langeren tyd den invloed van het tras ondervinden, maar 
bepaald nadeel voor het werk zal er in geen geval van te 
verwachten zgn. v . ». K. 

Aan" 
,. ledingen worden tlechti eenmaal in dete rubriek opgeujmen. 

M A A N D A G 15 J U N I . 
Amsterdam. 11 uur. De schout-bij-nacht, directeur en comman

dant 
kaai 

ier marine: 1. bet vervangen vau bouten tescboeiingeu door 
en heliingmuren, het veruieuwen der fundeering van de 

Dêt»iiHoods en bet doen van eecige berstelliugen en vernieuwingen 
benevens bet tot 31 December 1896 onderhouden van de gebouwen 

e a inrichtiugen, beboorende lot 's Rijks werf, ds geschutwerf eu 
t e n ..edeelte der voormalige Rijksltjubaan te Amsterdam ; 2. het 
veriictiten van eenig baggerwerk in het Mariuedok op's Rijks werf 
te Amsterdam; 3. hel verrichten van verf-, wit-en behangwerken 
a l n en in de gebouweu en inricütinjien op 's Rijks werf en gescbut-
„erl te Amsterdam ; 4. het teren van alle loopbruggen, meerstoeleu, 
jtei-ers, remmingen, het dak van de gescbutioods eu de buileu-
oppervlakte der bouten barak, steenkolenbergplaats en drie loodsen, 
»lles öebooreude tot 's Kijks werf, de geschutwerf en een gedeelte 
der voormalige Rijkslijubaau te Amsterdam; 5. het doen van eenige 
herstellingen eu vernieuwingen aau de magazijnen te Kadoeleu in 
den N.-I/polder, bij de Hembrug en in den Grooten IJpolder, 
beuevens de insschietplaats bij Zijkanaal F. van het Noordzeekanaal, 
allen beboorende tol de marine-directie le Amsterdam. 

Breda. 11 uur. De waterbouwkundige F. A. H. van den Vairt 
te Oud-Gastel, len koffiehuize van den heer van Hove op de Markt 
te Breda: het met steen bezetten vau 256 meter buitendijk vau 
deu Caroliuapolder te Dinteloord. 

Dinxperlo (tield.) 2 uur. Bij den heer Idiag in de Heurne: 
den bouw der roomboterfabriek Dinxperlo. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: het verrichten van 
ver:wcrk aan verschillende gemeente-gebouwen en bruggeu, in 7 perc. 

Enschede. 8 uur. De architect H. E. Zeggeliuk, namens de 
vereeniging de Kerkelijke Kas, iu het kerkgebouw der geref. 
gemeente B aan de Alsteedsche straat : het bouwen vau eene 
pastorie op een terreiu gelegen aau den Haaksberger grintweg te 
Enschede, aanw. 's morg. 9 uur. 

Groningen, 12.45 uur. Het gemeeutebestuur : het vergrooten 
van bet schoolgebouw voor de herhalings-dagschool in de Peperstraat, 
(bestek 584). 

's-Hertogenbosch. 5 uur. De architect F. H. J. Pastoor, uameus 
deu weled. beer Bern. van Vugt, in het Eindhoveasch Kollieliuis, 
Hiiithamerstraït : het bouwen van 5 beneden- eu 5 bovenwoniugeu, 
«p bet terrein, gelegen hoek Hofstad en Krommeweg. 

Kampen. 1 uur. Het bestuur vun gecommitteerden tot beheer 
der betijking langs Dronthen, op het raadhuis : bet uitvoeren van 
herstellingen aau de Geldersche sluis iu dei. Droutherdijk en vau 
heistelling — met het naubrengen van mureu aan de achterzijde 
van de sluiswachterswoning. 

H . iarsseu (Utr.) a uur. De heer P. van jDoorn te Maarsseveen, 
in het koffiehuis de Harmonie: het afbreken vau eeue woning met 
stal en het terzelfder plaatse oouwen van een woonhuis met koestal 
op ï.ijiie hofstede te Oud-Maarsseveeu, 

Zeist. 12 uur. Het gemeentebestuur : het bouwen vau eeu houten 
loods voor berging van coces aan de gasfabriek en verschillende 
werkzaamheden aau dc woning uldaar. 

DINSDAG IC JUNI . 
Doesburg. 1 30 uur. Het gemeentebestuur.- het leggen van 

bardsteeneu trottoirbanden en bestrating van trottoirs in de 
Ooipooitstraat en dc westzijde der Kerkstraat. 

Dne/.uiu (Fr.) 4 uur. Het bouwen eener christelijke school met 
2 lokalen en ouderwijzerswoning te Kornhorn, aanw. 16 Juni te 2 uur. 

Dordrecht. 11 uur. De firma van Dorsser eu Co., ten kantore 
Lijnbaan 38 : de afbraak van 3 steenen gebouwen, een open 
hoiitloods en een kolenloods, alle met piinncu gedekt eu staande 
op de Hout werf aan de Lijnbaan aldaar. 

's-Graveuhage. 2 uur. De architect Z. Hoek, in het Zuid-
Hollandseh Koffiehuis: het bouwen van 4 heereuhuizen aan de 
Bhiukenberghstraat (Duinoord). 

iieugelo 7.30 uur. De architecten van der Goot en Kruisweg, 
in 't koffiehuis van J . W. van Wezel: het bouwen eener dubbele 
woning voor rekening van A. J. Assink aid., aanw. 16 Juui nam. 3 uur. 

Leiden. 11 uur. De directie van de gasfabriek te Noo:dwijk, 
in het café Zomerzere; aldaar: het leggen van een buisleiding met 
da,rbij beboorende grondwerken door en in de gemeente Noordwijk. 

Rotterdam. 2 uur. Gecommitteerden der Ned. Herv. gemeente, 
a a n het keikekantoor aan de Groote Kerk : het doen van diverss 
vcriwerken aan onderscheidene kerkirebouwen en gemeeotepanden, 
•Heen voor eontribueereude leden der gemeente, te dezer stede. 

Lbach-over-Worms (Limb.) ?.3C uur. Het gemeentebestuur .-
'H;.' 'e Rimburg bonwen eener nieuwe school met onderwijzerswoning, 
bijgebouwen, omheiningen, schooloieubelen enz., aanw. nam. 1 uur. 

Zutplieu. 2 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van een 
stal hij de Veemarkt aan de Havenstraat aldaar. 

WOENSDAG 17 J U N I . 
Enschede. 7.30 uur. De architect H. E. Zeggeliuk, iu het 

het gebouw der R. K. Arbeidersiereeniging aan den Oldenzasdschen 
Btrattweg, namens het kerkbestuur der II. K. Parochie St. Joseph : 
bet bouwen tnn drie he •renhuize. ï op eeu terreiu gelegen naast 
de pastorie aan de Oldeuzaalsche straat le Enschede. 

G o ï u g u r ü p (Fr.) Teu huize van 11. F . de Boer i het bouwen 
vau eene st.oomzuivelfabriek met directeurswoning etc. te Akmarijp. 

Utrecht. 10 uur. De genie, op het bureel van der. besteder : 
het doen vao verbeteringen van ondergeschikt beltug aau werken 
in de Nieuwe Hoüaudsche Waterliuie, begroot op f 4750. 

Voorstonden (Geld.) 11 uur. Bij VVilgeuhof: bet bouweu eeuer 
nieuwe schuur bij W. Tekelenberg op den Asch. 

DONDERDAG 18 JUNI. 
Hoogeiaud (Gr.) 7 uur. De H H . M. eu D. Alflng, in het hotel 

Roelfseina aldaar: het bouwen van eene winkelbeuuidog en eeu 
dubbel woonhuis te Hoog.:zanJ, LL. IViuschoterdi-p, onder bijleveriug 
van al bet daartoe beuoodigde, iu 2 perc. en iu miss» . 

VRIJDAG 1» JUNI. 
' 8 - ü r a t e n l i a g e . 2 uur. De architect Z. Hoek, in het Z . - H . 

Kotlienuis: bet bouwen van 3 dubbele heereuhuizen atn bet 
Sweeliuckpiein hoek Koningin Einmakadc (Duinoord). 

Vordeu (Geld.) 2 uur. Iu bet hotel 't Wapen van Gelderland : 
het restaureereu van villa Nova aldaar, bestaande iu metsel-, 
stukadoor- timmer-, loodgieters , glas- eu verfwerk. 

Z A T E R D A G 20 JUNI. 
Scherpenzeel (Fr.) De architect W. de Jong te Sloten, ten 

huize van IJ Kooptnans: het bouweu van een stooinzuivelfabriek 
te Munnekeburen aan de Langelille. 

M A A N D A G 22 JUNI . 
Wagenhuren. 2 uur. Het gemeentebestuur : het bouweu eeuer 

hoogere burgerschool aan den straitweg v. VVageniugeu u. Alkmaar. 

WOENSDAG 24 JUNI . 
'S'Graveuhage. 11 uur. Met ministerie van waterstaat, Imudel 

eu uijverheid : bet onderhoud en herstel der rijksrivierwerkeu van 
de Nieuwe Maas en het Scheur en aan den Hoek van Holland, 
uitmakende den Waterweg langs Rotterdam naar zee, van 1 Juli 
!89G tot en met 30 Juni 1897, begr. le perc. f 22.650, üe perc. 
f 114.700, aanw. 17 Juni te 12 uur, voor het le perc. vau het 
stoonibooteühoofd te Vlaardiugen, voor het 2e perc. van de 
aanlegplaats der stoomboot Nieuwe Waterweg te IIoek van Holland. 

's-Gravcuhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en uijverheid: bet aanbreugen van eeue\oorziening aau het zuidelijk 
ondeizeesch beloop van het zeeeind van het Noorderhool'd van deu 
Rotterdamschen Waterweg aan deu Hoek van Holland, begr. 
I' 85.000, aanw. 17 Juni nam. 1 uur, uitgaande van het directie, 
gebouw te Hoek van Holland. 

's-Graveuhiige. 11 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 
eu nijverheid: het leveren en aanbrengen van bliksemafleiders op 
bet gebouw van het departement van koloniën aldaar, begr. f 2100. 

DONDERDAG 25 JUNI. 

Delft. ! 1 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden vau Delfland, iu het 
geineenelandshuis, bestek no. 61, dienst 1896/97: het maken van 
eene steenglooiiug tot afsluiting van bet Zuidwestelijk eiude van 
den slrandmuur met stceuglooiing tegenover de Keizerstraat te 
Schevcniugcii, aanw. 19 Juni 's morg. 10 uur. 

Kampen. 1.30 uur. H.H. Regenten der vereenigde Gast- eu 
Proveuiershtiizen, in bet Buitengasthuis aldaar : het bouwen vau 
4 ziekcnzileu ca iu deu tuin van het Bovengasthuis aldaar, aanw. 
18 eu 25 Juui 's morg. 11 uur. 

V R I J D A G 26 J U N I . 
Groningen. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het maken van 
beschoeiingen met steenstapeling, het herstellen vau eeu vnk 
paalbeschociiug en het verrichten van bijkomende werkzaamheden 
langs den kauaalboord van den rijks grooten weg van Groningen 
naar Delfzijl, begr f 1500. 

Groningen. 12 uur. Het miuisterie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het ptov. bestuur: het makeu, 
inhangen eu gangbaar opleveren van een paar ebdeuren in de 
Nieuwe Statenzijl, beboorende tot de zeewerkeu aid., begr. f 2100. 

Hiddelbnrg. 1» uur. Het ministerie van waterstaat, handel eu 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het herstellen 
van strandhoofd uo. , voor den steenen lichttoren te No^rdwelle 
aan de uoordzijde van het eiland Schouwen, begr. f 900. 
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ZATERDAU 27 JUNI. 
Sexbieruin. 12 uur. Het gemeentebestuur ran EUrradeeel.- a. 

het bouwen van een schoolgebouw met G lokalen op een nieuw 
terrein te Tzummarum; b. bel leveren van meubelen in die school. 

M V A M ) u. 29 JUNI. 
's.Uruvenhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverbeid, aan het gebouw van het pro», bestuur : bel uitvoeren 
van vernieuwingen eu verstratingen op den Rijks grooten weg der 
le klasse no. i, van 's Graven huge tot de N.-H. grens, begr. f 7000. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het verrichten van eenige herstellingen en ver

nieuwingen aao, benevens bet oaderboudeu gedurende 1896 van: 
1. de gebouwen enz. voor den opeubaren dienst bestemd; i. de 
kuizen enz. behoorende tot de rentegevende eigendommen ; 3. de 
gebouweu ten behoeve vau het hooger-, midlelbaa-- eu lager 
onderwijs; 1. de gebouwen en lokalen ten behoeve van de politie, 
de brandweer en den reinigingsdienst, beuevens die op de algemeene 
begraafplaatsen. Laagste Gebr. Degeubardt aldaar voor f 6765. 

Amsterdam. Het uitvoeren van bestratingswerken. Laagste C. 
van Hoven aldaar voor I 24.970. 

Amsterdam. 1. Het doeu van voorzieningen aan militaire 
gebouwen te Amsterdam. Laagste C. J . Maks Jzn. aldaar voor 
f 10.490; 2. bet herstellen van ziukdekkiug der loodseu op het 
Varkenseiland op de Sniep. Laagste H. J . A- Thus te VVeesp voor 
f 2033; 3. bet levereu van kazeruemeubeleu te Amsterdam. Laagste 
F . M. 'Vernimmen te Utrecht voor f 1733; 4. bet herstellen van 
de brug voor de 's Gravenlandsche poort te VVeesp. Laagste J. C. 
van Gijn te Weesp voor f 2444. 

Assen. Het bouweu van eeu scbijvenloods op bet scbietterrein 
bij Witten aldaar. Laagste E. Ubels aldaar voor f 132b. 

Breda. Het bouwen van vier leervertrekkeu op de school aao 
de Boschstraat. Eenige inschrijver M . Bakkeren te Princenhage 
voor f 8143. 

Breda. Het bouwen van een R. K. meisjesschool. Laagste A. 
P. Mol aldaar voor f 19.100. 

Breda, Het verbouwen van twee winkelhuizen aan de Veemarkt. 
Laagste Andr. Brouwers te Ginnekeu voor f 9025. 

Delft. 1. Het bouwen van eeu uieterbuis, van eeu condensor-
gebouw, van afaluitmuren en van een loopbrug. Laagste G. B. Luken 
aldaar voor f 12.436; 2o. bet leveren en stellen van condensors 
en bet uitvoeren van eenige bijkomende wersea. Laagste K. Hagoort 
eu Zonen te Tilburg voor f 6449. 

Deventer. H c t bouwen eener rijwielenfabriek. Laagste H. Beltman 
Gz. aldair voor f 39.675, gegund. 

Deventer. Het afbreken van bet bestaande en bet bouwec aldaar 
vaa een nieuw koffiehuis. Laagste XV. Zwak te Twello voor f 6400, 

Franeker. 1. De aanbouw aan een verblijfzaal; 2. wijziging 
eener bijkeuken en 3. leggen van een riool, ten behoeve vau bet 
Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen. Laagste C. IJsbrandy 
aldaar voor f 1984, gegutd. 

Geertrnideuberg. Het doen van herstellingen en voorzieningen 
van onderscheiden aard aan werken en gebouwen te Geertruidenberg, 
ouder bet beheer der genie te Breda. Laagste J. B. Krols aldaar 
voor I 3190. 

's-ttraveuhage. Het herstellen van den westelijken uitbouw vau 
je Zuidelijken oever van het UolUndscu Diep, onder de gemeente 

Hooge en Lage Zwaluwe. Laagste J . P. de Groot te Giessend ;i> 
voor f 18.596. 

's-Oravenliitge. Het afbreken van eenige perceelen en het bouv a 

vao 2 winkelhuizen met afzonderlijke bovenwoningen, een koetsii ia 
mei bovenwoning, een stal voor 10 paarden ea van een wagenlo ; s 

aan den Zuid-Buitensingel. Laagste H. A. Burgwal aid. voor f 16.100 
's-Graveuliagc. Io. De bouw van een postkantoor met direc

teurswoning eu bijkomende werken te Roosendaal. Laagste C. Ra, is 
te Hiel voor f 22.759.55 ; 2o. de verbouwing en uitbreiding, ton 
behoeve van de post- eu telegraafdiensten, van bet postgebouw .• 
Gouda. Laagste J . J . Duym te Gouda voor f 13.983. 

's-Gravenliage. Het maken van localen voor verpleging ea 
huisvesting van verpleegsters in het ziekenhuis der Rijks Univer
siteit te Leiden. Laagste J . vaa "am te Leiden voor f 8376. 

's-Gravciilingc. Het onderhoud der haven te Stellendam, tot 
30 April 1899. Laagste J . van der Velden Jz. te Papeudreclit 
voor f 9846 per jaar ; het verrichten van eene bezinking <o 
bettorting aan de haven tc Middelbaruis. Lnagste J . Roskam Cs. 
te Sliedrccbl voor f 5640. 

Helder. Het bouwen van een bondsgebouw voor de afd. Helder 
van den R. K. Volksbond, onder bebeer van de architecten S. 
blrijuen en A. Sanderman te Helder. Laagste Gebr. vau Pelt voor 
f' 13.160, gegund. 

Helder. Het uitvoeren van voorzieningen van ondergeschikt belang 
aau bomvrije gebouwen en verdedigingswerken in de stelliug van. 
den Helder. Laagste A. Bos te Helder voor f 6290. 

Hellevoctslnis. Het vervangen van een der biuggeu buiten de 
Kaaipoort te Brielle door een brug met dam, onder bebeer der 
genie aldaar. Laagste A. A. E . Veenenbos te Brielle voor ! 3986; 
bet herstellen van het dakbeschot en de leibedekking der kazerue 
den Doele te Brielle, onder beheer der gecie aldaar. Laagste J . 
Korteubout voor f 925. 

's-Hertogenbosch. Het leveren van materieel der genie ten 
behoeve van de forten Nieuw St. Andries en Crévecotur (ijsbijlen 
en materialen tot schuilplaatsen van gegalvaniseerd gegolfd plaat
ijzer). Laagste firma Frans AnJriessen V. A. Hillen ea Co. te 
Utrecht voor f 1400; bet doen van vernieuwingen eu voorzieningen 
van onderscheiden aard aan militaire gebouwen enz. aldaar en 
onderboorigheden. Laagste A. Jansen te Hedel voor f 4479. 

Hoofddorp. Het maken van een bouwschuur in Haarlemmermeer 
aan den Ringdijk bij Hillegom. Laagste M. v. Dam te Haarlemmermeer 
vsor f 7044. 

Luiksgestel. Het restaureereo van den gemeentetoreu. Laagste 
F. van Eindhoven te Luiksgestel voor f 622. 

Ruinen. Het bouweu eener stoomzuivelfabriek. Laagste W. 
Bralts te Meppel voor f 6790, niet gegund. 

Sebugerbrug. Het onderhoud der poldergebouwen, bruggen, 
sluis enz. Laagste J . Veeter Gzn. aldaar voor f 1982.93, gegund. 

Ulft. Hel bouwen van een woonhuis. Laagste A. W. Gerritsen 
aldaar voor f 1475, gegund. 

Utrecht. Het afbreken van een spoorwegbrug over de Dieze, 
bet maken van retnmingwerken en bet uitvoeren van bijkomend! 
werken ten behoeve vaa de uitbreiding van bet station 's Hertogeu-
boscb. Laagste J. Visser Czn. le Papendrecht voor f 44.700. 

Zntfen. Het bouwen van een pakhuis en paardenstal aldasr. 
Laagste J, W. Boerman te Warnsveld voor I 5389. 

Zwolle. Het uitvoeren vau herstellingen aan de werken van de 
haven te Kuiurc. Laagste P. S. Persboom le Kuinre voor f 1342. 

A D V E R T E N T I E N. 

C, WASSER & Co, - Rotterdam. 
H O O F D - A G E N T E N D E R : 

Echte Pyrostatroosterstaven steeds 
voorzien van bet ged. fabrieksmerk in 
alle vormen en afmetingen welke Winst 
opleveren aan Uier en Kolen om reden 
bet resp. gietijzer veel duurzamer is dan 
ander giet- of smeedijzer, tevens deze 
staven niet kromtrekken en de kolen er 
niet aan vastbakken. 

Subnirentcn gevraagd. 

Alii IIIilt\\I > 
en LIJSTEN, 

volgens b e s t a a n d o f op te geven 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

it. W. KOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 

aanvraag gratii. (80) 

J © VAN DER E N D U ZOONS 
Stoom-Boekdrukkerij 

T E M A A S S L U I S 

is er geheel op ingericht om alle soorten 
vau D R U K W E R K E N met den meesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor bet 
drukken van 

BESTEKKEN. 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 
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Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek 
S I U T 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 V E R P A K K I N G , K L E P P E N en H L A D E N 
yoor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG- , P E R S - en S T O O M P I J P E N , 
V E L O C I P E D E - , R I J T U I G - , B I L J A R T - en L I N T Z A A G B A N D E N , T R A M B U F F E R S , 
P A A R D E N H O E F - B U F F E R S en R A N D E N , M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, H O S P I T A A L D O E K , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, T O C H T B A N D voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t W R I N G R O L L E N , enz. enz. B e k r o o n d 
m e t Z i l v e r , te Amsterdam 1883 , en door de Maatschappij ter bevor-

(85) dering van Nijverheid 1885. 

Ö i l i t ó H . 
R O T T E R D A M , 
JKeuu'C .Hoven 118 

AMSTERDAM, 
Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
OICB 

JOSSOiX-CEMEïXT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 
<8H) HANDEL in 

BOUWMATERIALEN 
Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 

VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

LAGE PRIJZEN. [73) 

S. B R U I G O M , Arnhem, 

OVERKAPPINGEN 
en LOODSEN 

%n gegolfd ijzer, J^^^y X N > (90) 

LIFTEN, ^ X J KRANEN 

Q C V LIEREN, 
- O ^ ^ GRANIET, ZANDSTEEN 

>^ Weibem Tufsteen 

T. G . T I S S O T J " . . 
AMSTERDAM, si\<.I l. 17» 

P.D0LK&Z00N. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsen Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - . 

W I T - , K R I S T A L - , B B O K I en M K I . K -

<w L 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 . 

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. 

DOORMSCHE EN LUtKSGHE KALK. 
TRAS. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 

Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavaketen en Deksteenen. 
Franco levering door het qeheele Rijk. II. L U I J T E N , 

ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

e» LEKKERKERK. 

KON N Eo 6 R 0 F S M E D E R IJ , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 

Constructiefabriek. 
SCHKKP8B0UWWKRF 

met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Ütoombooten-, Bagger- eu 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E i t . S?», 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
•"<'' oerti fleemt van L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

Uitgaaf van J. WÜtl iËRENDT & ZOON te Maassluis. 

O M E B O U W M A T E R I A L E N , 
1 « » beschreven door 

A . v a n d e r K - l o c 
Leeraar aau de Polytechnische School te Delft. 

P R IJS: Compleet ingenaaid f IS.—. 
gebonden „ 21.50. 

B E O O R D E E L ING EN. 
. . . . Ie het voor den jongen ingenieur en oi*ichter van bijzonder veel waarde op een 

voor ben bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan breed
voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenooteu zullen evenzeer als vele aannemers 
werkbazen en bandelaren, 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 doeu 
voorspollen. . . . (De Ingenieur.) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke (\> liet terrein der bouw
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoorc , en kan liet dus met vrucht 
worden geraadpleegt. Do uitvoering is waarlijk keurig eu doet de firma Van der Endt A Zoou 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek. 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 't-Oravenha^e.) 
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Carbolineum „KRIMPEN' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducteu Krimpen ajd. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. Jl. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132. A m ste rda m. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

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 Remscheid-Vieringhausen (RheinI.> 

G e v e s t i g d i n 1822. (55) 
t/^W\'rnAgdegeïllustreerde Prijscourant 
welke wy li gratis en franco toezenden. 

LEONARD SLIGGHER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN 
l i i tnu i i i t end fabrikaat en b i l l i j k e p r i i s . (76) ' 

D E G R O E V E N 
V A N 

J. ME VRIJS 
te A n d e r n a c h 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 

en Trassteen 
op strengste keur, verder: 

DRIJF- of ZWEMSTEEN; LA-
VAGHOTSTEEX, beste en goedkoop

ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen 

Tiiinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz 

Qeluidwerende tusschen vloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

aeparatieën en plafonds. 

E X S E L S I O R P L A T E N , 

GEBR. VAN DER tIJGH, Amsterdam, 
Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 

volgens nieuw Systeem. (92) 
Benig, 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. 
Wereldtentoonstel l ing Amsterdam 1895 

(JOUDEN MEDAILLE. 

J A N H A M E R ÓL CO. , 
Heerengracht 583, by de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

VEILIGHEIDS LIFTEN, 
voor 

Personen, Goederen, S p i j z e n , enz. 
Heer dan Ha L I F T E N alleen in Neder

land geplaatst. 

3, II. & Co. hebben steeds ervaren 
monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den kortst moge
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (86) 

n=3 H O L L A N D S C H L O O D W I T 

Vierde Jaargang No. 25. Zaterdag 20 Juni 18%. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amieitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentlën in dit blad kosten vaa 1—6 regels 
f0 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
lerekcnd. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 
J. VAN DER ENDT & ZOON, 

MAASSLUIS. 

Alle ndvertentlVii in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratis geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselnars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A M B A C H T S O N D E R W I J S . 

Het jaarverslag van de Ambachtsschool te Leeuwarden 
over 1895/C vangt aan met de mededeeling, dat de school 
hoe langer zoo meer wordt gewaardeerd. De resultaten van 
het onderwys, die telkens weder zich openbaren in de ken
nis en practische vaardigheid, welke de met diploma ver
trekkende leerlingen zich hebben verworven, brengen vele 
belangstellenden in de gelederen van hen, die het ambachts
school-ouderwijs een grooten zegen vinden voor allen, die 
er van kunnen proh'teeren. (x) 

Velen kunnen nog, niet worden toegelaten, doordien vele 
jongens de lagere school niet tot. het einde mogen door-
loopen, en zoodra er maar ergens eene plaats voor hen is 
te vinden, welke eenige stuivers in de week opbrengt, de 
belangen van vele kinderen worden opgeofferd aan de zelf
zucht hunner ouders. Deze ouders tot andere inzichten te 
brengen, te zorgen, dat ook deze kinderen van het ambachts-
school-onderwijs zullen kunnen protiteeren, ziedaar een ruim 
en vruchtbaar veld dat, hoe dan ook, bewerkt dient te 
worden. 

De met diploma ontslagen leerlingen toch hebben reeds, 
sedert de eersten gedurende eenige jaren zich naar de 
eigenaardigheden van particuliere en plaatselijke omstandig
heden hadden leeren schikken, getoond, dat een hooger 
loon in den regel het gevolg is van meerdere bruikbaarheid 
eu hoogere bekwaamheid. Zy zyn ook minder aan de plaats 
hunner geboorte gebonden, omdat ze niet behoeven te vree
zen elders in de uitoefening van hun vak by anderen acht et-
te moeten staan. Telkens wordt ook weder in de oud
leerlingen der school bewezen, dat de maatschappij nog eene 
groote behoefte heeft aan mannen, die in het uitoefenen 
van hun ambacht de voordeelen der wetenschappelijke op
leiding in toepassing weten te brengen. Langs deu natuur
lijken weg komen velen dientengevolge tot eene betere 
positie. Een paar sprekende voorbeelden daarvan worden in 
het verslag genoemd. 

jongens hebben dit jaar den drie-jarigen cursus door
kapen. Aan 27 kon een diploma worden uitgereikt, van 
w ' r 7 alleen voor het practische gedeelte van het ambacht. 

De plechtige uitreiking had plaats in tegenwoordigheid 
der leden, het onderwijzend personeel en al de leerlingen 
der school. 

De aangifte, in de laatste jaren veel talrijker dan vroeger, 
Modat er binnen een betrekkelijk korten tyd tweemaal voor 

() Dit feit is, geloof ik, nog door niemand tegengesproken. Tegen-
'tanden van de Amoachtsscbool Bestaan dan ook ia den eigenlijken 

van het woord niet. Maar velen geven aan een goed ingericht 
'ee'lngstelsel de voorkeur, omdat dit meer dan de ambachtsscholen 

n °»te komt van deu werkmansstand in tij» geheel. v. » . K. 

meer ruimte moest gezorgd en het onderwijzend personeel 
versterkt moest worden, gold alleen voor de vakken tim
meren en smeden. Het getal meubelmakers is zelfs geducht 
geslonken. 

Toevallige plaatselyke omstandigheden zyn hiervan waar
schijnlijk de oorzaak: Vinden de smeden, timmerlieden en 
ververs dadelyk na het verlaten der Ambachtsschool eene 
goede plaatsing ook buiten de stad, het meubelmaken wordt 
op het platteland niet beoefend en ook schijnen de kleinere 
provinciesteden voor eene belangrijke meubel-industrie minder 
geschikt te zyn. Zy, die den cursus in het meubelmaken 
aan de school hadden doorloopen, moesten dus hunne verdere 
opleiding gedurende de eerste jaren te Leeuwarden zoeken. 
Dit vinden van eene geschikte plaats ging echter dikwyls 
zeer moeielijk. In de laatste jaren toch hebben niet minder 
dan drie der voornaamste meubelfabrieken aldaar opgehou
den te bestaan. Het werkvolk werd zooveel mogelijk dooi
de overblijvende patroons in dienst genomen, en het gevolg 
was, dat voor de jongens der Ambachtsschool somtijds geen 
werkbank beschikbaar was. Zy moesten dan by mindere 
bazen hun heil zoeken, zoodat het ambachtsloon hy enkelen 
op slechts /' 1.50, ja eenmaal zelfs op één gulden per week 
werd gesteld. 

Voor den ambachtsman, die zyn zoon tot 15 a 16 jarigen 
leeftyd van de scholen heeft laten protiteeren, is dit resul
taat eene groote teleurstelling, en by het bestuur rees wel 
eens de twyfel, of men aan ouders, die om raad vragen, 
de opleiding in zoo'n vak raag aanbevelen. Toch is 
de groote meerderheid der oud-meubelmakersleerlingen goed 
geplaatst; echter moest van mislukken eigenlijk nimmer 
sprake behoeven te zyn. 

De ervaring heeft geleerd, dat voor den met diploma 
ontslagen meubelmakersleerling dadelyk na het verlaten der 
school f 2.50 het gemiddelde weekloon is. Dit werd in den 
regel na eenige maanden met één gulden verhoogd, om na 
een jaar op f 5.— te worden gebracht Heeft hy zich 
gedurende twee jaren de gewoonten en eischen, die ds pa
troon moet stellen, eigen gemaakt, dan kan hy het ouderlijk 
huis vaarwel zeggen om zoogenaamd op het vak te reizen. 
Boven het kostgeld kan hy' dau zooveel verdienen, dat hij 
tevens voor de dagelijks noodzakelijke uitgaven zelf kan 
zorgen. Langs dezen weg hebben de meesten der jongens 
het flink gemaakt. 

Wordt intusschen te Leeuwarden het getal leerlingen in 
het meubelmaken niet grooter, dan zal er tot opheffing van 
dit vak, als vak van onderwys aan de school moeten over
gegaan worden. Dit zou te betreuren zyn 

De jongens van het derde leerjaar konden by den aan
vang van den cursus in het vorige jaar in twee parallel-
klassen worden verdeeld; dit is voor het onderwys zeker 
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eene groote verbetering. Van de «meden werd eene afzon
derlijke klasse gevormd. Zy ontvingen in het afgeloopen 
jaar het vak-teekenonderwys van den eersten onderwyzer 
in het smeden. Vele zaken konden nu worden gewijzigd en 
uitgebreid. De stoomwerktuigkunde kon uitvoeriger worden 
behandeld. Het ry'tuigsmeden en de kennis van het hoef
beslag werden als nieuwe vakken van onderwys opgenomen 
en door den practisch ervaren ry'ttiig- en hoefsmid zoowel 
in de teekenzaal als in de smederij onderwezen. Zoo komt 
men tegemoet aan veler wensch om de knapen met de 
eigenaardige behoeften der paarden bekend te maken. Zy 
zullen dan later, wanneer hun lichamelijke ontwikkeling dit 
toelaat, in een minimum van tyd leeren de paarden te 
beslaan met de meest doelmatige yzers, daar ze dan alleen 
hebben toe te passen wat ze in de school hebben geleerd. 

Hy de overige vakken ging alles naar wensch. De onder
wijzer in het verven en schilderen werd tevens belast met 
een gedeelte van het handteekenonderwys. 

Voor het teekenen en schilderen naar bladeren en bloemen 
mocht men ook dit jaar weder profiteeren van den zoo ry'k 
voorzienen Prinsentuin. 

Het voortgezet ambachts-teekenonderwys werd door vele 
oud-leerlingen gevolgd aan den winteravond-teekencursus, 
voor volwassen ambachtslieden eu vrouwelijke leerlingen, 
gesticht eu in stand gehouden door Jhr. Mr. D. O. E N G B L E K , 
rechter te Zutphen. Niet minder dan 130 personen hebben 
gedurende den afgeloopen winter van dezen cursus gepro
fiteerd. 

In de Maart-vergadering van de Vereeniging „Nyverhe id" 
werd eene tentoonstelling van het teekenwerk van dezen 
cursus gehouden. De Voorzitter dier Vereeniging bracht 
warme hulde aan den heer E N G E L E N , die reeds sedert een 
vyftiental jaren dezen cursus heeft mogelijk gemaakt, en 
hierdoot zoovelen aan zich heeft verplicht. 

Voor den nieuwen cursus aan de Ambachtsschool hebben 
zich 61 jongens aangegeven, van wie 41 werden geplaatst. 

Het getal leerlingen bedraagt nu 126. 
Hiervan worden 60 voor het timmeren, 50 voor het 

smeden, 3 voor het meubelmaken, 12 voor het verven en 
schilderen en één voor het stucadoorvak opgeleid. 

42 leerlingen komen van buiten de gemeente Leeuwarden, 
en wel 3 uit Stiens, 3 uit Huizum, 1 uit Boxum, l uit 
Wolvega, 2 uit Oade-Bildtzijl, 2 uit Sneek, 2 uit Ryper-
kerk, 3 uit Wirdum, 2 uit Warga, 2 uit Menaldum, 2 uit 
Mantgum en één uit de plaatsen Dronryp, Urk, Jelsum, 
Wier. Cornjum, Tietjerk, Haskerdyken, Arnm, Franeker, 
Veenklooster, Marrum, Bolsward, Heerenveen, Wytgaard, 
Witmarsum, Oosterlittens, Grouw en Cornjum. 

Hy de nieuwe leerlingen zyn er: 
6 van 12 jaren 

16 r 13 „ 
10 „ 14 , 

« n 15 . 
3 „ 16 „ 

De ouders der leerlingen kunnen als volgt worden verdeeld : 
Ambachtslieden 71 
Winkeliers en kooplieden 9 
Zonder beroep of overleden • 25 

.Ambtenaren en onderwijzers 21 
Gedrag en ijver waren ook weder dit jaar zeer be

vredigend. 
De ontvangsten in het afgeloopen dienstjaar bedroegen 

/ 1 9 1 7 3 . 1 1 » , de uitgaven f 18900.71, voordeelig saldo 
/' 292.40 6 . Het Hestuur heeft wederom moeten besluiten 
tot aankoop van een aan de school grenzend perceel, niet 
zoozeer om noodig geworden uitbreiding der leerzalen, als 
wel om het behoud van het vereischte licht in een der 
teekenzalen en der timmerwerkplaatsen. Tevens kon de koop 

dienstbaar gemaakt worden aan eene gewenschte uitbreiding 
der speelplaats. In de vergadering van 28 Maart j l . vvi rd 
eene leening van / 4000 goedgekeurd, waaruit de koopprijs 
en de kosten voor het inordebrengen van het terrein moe
ten wot den gevonden. 

De verzwaring der lasten, welke deze leening voor .le 
Vereeniging zal ten gevolge hebben, herinnert er opnieuw 
aan hoezeer het te bejammeren is, dat de wensch in vorige 
jaren geuit, dat het ledental mocht toenemen, nog steeds 
op vervulling wacht. Te verklaren moge het zyn, dat 
toen eenmaal de R y k s r e g e e i ï n g van hare belangstelling 
blijk gaf, er waren, die meenden, lat de Vereeniging den 
steun van particulieren kon missen; die ineening is niette, 
min onjuist. Met cyfers kan dit worden aangetoond. Het 
voordeelig saldo, hiervoren genoemd, is slechts schijnbaar 
en wyst vergeleken by het saldo van 1894, inderdaad op 
een achteruitgang van + f 60, waarby in een volgend 
jaar de rente komt van de nieuw aan te gane leening. 
Die geleidelijke toeneming in uitgaven dient te worden 
opgewogen door eene vermeerdering van het aantal leden. 

Om te kunnen voorzien in de zwaardere t inanciëele eischen 
welke het ambachtsonderwys in misschien niet ver verwij
derde toekomst ziet stellen, nu de behoefte aan dit onder
wys al meer en meer wordt gevoeld in de kringen van 
hen voor wie het bestemd is, is meer noodig dan eene toe
name van het bedrag der contributie. Grootere Bommen 
zullen daarvoor noodig zyn, gevormd uit schenkingen of 
legaten. De aandacht van hen, die overtuigd zyn wat voor 
een zegen het voor den werkman is, Hink onderlegd de 
maatschappij m te treden, wordt er hierbij °P gevestigd en 
zy gewezen op het formulier van zulk een legaat, achter 
het verslag afgedrukt. 

Aan het veldwinnen der overtuiging omtrent het belang 
eener goede opleiding voor den aanstaanden ambachtsman, 
behoeft overigens thans niet te worden getwyfeld. Het 
samenroepen van een nationaal congres over dit onderwijs, 
ten vorigen jare te Amsterdam gehouden, (J) en waarby 
de school door haren Directeur vertegenwoordigd was, wordt 
als bewijs er voor aangehaald. Het bestuur is in menig 
opzicht tevreden over de toenemende belangstelling in het 
onderwys aan de inrichting gegeven; by de verloting van 
voorwerpen aan de school veivaardigd, bleef geen lot on
verkocht en op de tentoonstelling van werkstukken en tee
keningen waren de zalen doorloopend met bezoekers uit 
alle standen der maatschappij gevuld. 

('-') Eu m. i. volkomen onnut geweest. V. D. K . 

W R I J V E N E N P O L I J S T E N , 
door 

DK. L . C. L E V O I R . 

Alle ambachten zyn in de laatste halve eeuw als het 
ware geheel van bedry'f veranderd door het ge' ruik van 
machines. Maar niet alleen het directe gebruik, ook de 
wetten van wry ving, de zwaarte- en aantrekkingskrachten 
enz., die we door het gebruik van machines beter hebben 
leeren kennen, hebben ons gelegenheid gegeven, reeksen 
feiten te benuttigen, die thans op alle ambachten hun invloi i 
doen gelden. 

Waar de ouderwetsche huismoeder door het gebruik vaa 
wrfifwaa de kleinste holten in het geschaafde en ge
schuurde oppervlak der voor de vervaardiging van 
meubels gebruikte houtsoorten met. kleef of wryfwas stopt, 
daar geeft ze ons een wenk, dat we door het bezigen 
van al sneller londdraaiende slypsteenen van al fijner 
en fijner korrel, edel, dat wil zeggen hard en gelijk

matig, ' 1 0 U t zoodanig glad kunnen maken, dat het in den 
-0Ue zin des woords spiegelt en geen holten meer heeft. 

K'iint het erop aan twee monsters hout of hard staal, 
beide door knappe werklieden gepolyst, naar hun aard 
8ls eerste en tweede kwaliteit te rangschikken of te keuren, 
dan moet er gemeten worden welk stuk van gelyke grootte 
evenveel eu even sterk licht terugkaatst. 

Slyppoeders kunnen alleen met goed gevolg aangewend 
«orden, wanneer ze geheel uit poeder van dezelfde hardheid 
en dezelfde korrelgrootte bestaan. Mengt men bijvoorbeeld 
diamant van groote hardheid met duinzand van geringe 
hardheid in korrels van gelyke grootte, dan zal men op 
hard brons of spiegelmetaal uit 80 deelen koper en 20 
deelen tin wel zekere vergruizing maar geen polysting 
kunnen bereiken. 

Het schuren moet dus aan het polysten altyd vooraf gaan. 
Steeds moet een met het oog op den pry's zoo voordeelig 
mogelyk schuurpoeder in al fijner en fijner korrelgrootte 
worden gebezigd. Hoe zachter en minder vast elke korrel van 
het schuurpoeder is, hoe meer kans op vergruizen van het poe
der zelf eu dus onbruikbaar worden voor het doel. Wordt de 
looper by het wrjjven of polysten zwaar gedrukt, dan zal er 
ook van het sly'ppoeder veel vergruisd en dus onbruikbaar 
gemaakt worden. Is het gesteente zacht of ongelyk in 
hardheid in verschillende richtingen, dan zal zich het 
geval voordoen, dat het niet voor polysting vatbaar 
blijkt. Te hard polystpoeder zal ook veel van het opper
vlak vergruizen en het dus hier en daar ruwer inplaats 
vau glad maken. Niet beter kan men dezen gang van zaken 
bestudeeren dan by groote machines. Om de gedachten te 
bepalen vestig ik de aandacht op een grootsche proef, 
die ik eens in haast heb zien nemen by een stoom
machine van 300 paardekracht. E r was ter bezuiniging 
aan brandstof by den ketel van die machine voor het des 
Zondags stilstaan, op uiyn advies, een volkomen afsluitbaar 
aschgat gemaakt. Hierdoor bleef Zondag over met ge
dempte vuren de volle stoomdruk in den ketel. Op een 
prachtigen zomerdag de fraaie machinekamer met dames 
bezoekende, vertelde een van de vrouwelijke gasten, dat ze 
eens iu den trein, de vlam uit de asgaten der raderen had 
zien slaan. O, zeide de directeur-eigenaar der fabriek, dat 
zal ik U hier ook dadelyk laten zien. En de daad bij het 
woord voegende, maakte hy den drukregulateur los en liet 
de machine, die gebouwd was voor hoogstens 100 slagen 
per uiiuuut, totdat de vlammen uit de smeerolie gaten 
vlogen, wellicht 350 slagen loopen en stopte toen pas. De 
edele stalen as had van de bronzen kussenblokken zooveel 
opgenomen in de holten, dat de kleur van de gele kussen-
blokken op het raakvlak geheel als staal en de kleur van 
van de as geheel geel als die van het kussenblok was. 
Dat was tevens een echte polysting op reusachtige schaal, 
want daar het paalvast staat, dat by zoo'n reusachtig 
vliegwiel van ongeveer 6 ton (van 1000 KG.) de draai-as 
niet samenviel met de reeks zwaartepunten van den zwaren 
buitenrand in de echte as, werd deze in de richting, waai in 
de velg de zwaarste plaats had, erg krom gezet. De as werd 
z (idoende al draaiende op het oogenblik der snelste wenteling 
hevig krom in die richting en de kussenblokken dus ook 
met reuzenkracht vervormd, maar door de elasticiteit weer 
hersteld. Deze proefneming was zeer zeker gevaarlyk, 
want breuken hadden menschenlevens kunnen kosten en 
wellicht algeheele verwoesting veroorzaken. 

Uit allerlei oogpunten is de vermelding van het voren
staande voor den lezer der moeite waardig, omdat daardoor 
tevens de werking van olie en vochten by wryf- en slypbe-
werkingen wordt toegelicht. Machinesmeer wordt daarom 
Zoo op pry's gesteld, omdat vochten iu zich zelf zoo licht 

wegelyk zyn en zoo sterk op vaste lichamen aanzuigen; 

dat is de werking, die men in de natuurkunde als haarbnis-
werking hoort verklaren en die in ons dagely'ks verkeer — 
ik wys slechts opliet blyven hangen van inkt in onze 
weefsels en schrijfpennen enz. — zoo'n rol speelt. Sommige 
slypsteenen zyn zonder vocht niet. te gebruiken, omdat de 
holten vol raken, by andere werkt elk vocht als drogende 
ly'm, die de steenen onbruikbaar maakt voor vochtig sly'pen. 

Zoo wordt uit geslibd poeder van vuursteen door de 
firma A. W A B B K S te Halle a/d Saaie een kunststeen ver
vaardigd, die alleen met water, maar nooit met olie, als 
slypsteen kan gebezigd worden. 

Ook met gekorreld amaril en waterglas worden er na 
persen onder een hydraulische peis zeer edele slypsteenen ge
maakt. Door poeder van schellak met at'geslibd amaril te 
mengen en dat dan in een bakkersoven op den jnisten warmte
graad aaneen te doen hechten kan men goede kunstpolijst-
schyven verkrijgen. 

Om glas voor lenzen en spiegels hol en bol doorschijnend 
te slypen is amaril, hoe fijn ook, toch altyd te hard, zelfs 
voor. staal. Daarom is het dan goed de zooveel zachtere 
geslibde t i ïpe laarde te bezigen, maar het is moeielyk de 
echte goede soort, uit Tripoli aangevoeld, op te sporen en 
gewoonlijk wordt daarvoor in plaats dan maar poeder van 
blauwen steen of van Turksche of Arkansas olie-steenen, 
uit eenen soort kiezellei bestaande, gebruikt. 

Voor glas en staal wordt er verder als polystmiddel 
veel van gegloeid fijn tras of gegloeid oxalzuur yzeroxydule 
gebruik gemaakt. 

Dit laatste kan men verkrijgen door het gewone groene 
ferro-sulfaat (ijzervitriool der drogisten) met zuringzout, 
neutraal gemaakt met koolzure soda, beide in water opge
lost te mengen, af te wasschen en te gloeien. 

Onder deze omstandigheden verkregen is zoo'n poeder 
als het ware gewaarborgd tegen scherpe korrels en. als 
slypraiddel zoo zacht als zyde. Dit feit levert ons ook eene 
vingerwijzing, dat het fijne stnifstot' uit molens voor aller
lei waren, zooals glas-, vuur- en vuuringsteen en tuf (ou-
gemaleu tras), op de dakbalken na een jaar verzameld, 
waarde kan bezitten als polystmiddel. Zoo kan men scheer
messen met al fijner en fijner araaril-linnen (opgelymd 
op looileder en op wit of op Hougaarsche wyze gelooid 
leder of taai papier) slijpen en later door enkel op dikke 
schijven gelymd rood laken zeer fijn polysten. Maar by dit 
bedryf treedt natuurlijk het slypmiddel en slytsel van alles 

I wat in zulke werkplaatsen in de lucht zweeft ook handelend op. 
| Men make het in zoo'n lokaal maar eens donker door op 
i een zonnigen dag alles op 1 cM*. na met zwart papier 

dicht te plakken. Hy' deze verlichting zal men dat zwevende 
stof waarnemen; door een brilleglas (vergrootend) als 
brandglas te doen optreden, zal men. boven het brandpunt 
voorzichtig ruikende, gebraden wol, slijtsel van onze schoenen, 
drijfriemen en wollen goederen duidelyk waarnemen. Beschouwt 
men versch geslepen spiegelglas by sterke vergrooting, dan 
kan men hier en daar dat roode aangehechte s'ypinidde! 
duidelyk waarnemen en die holten zyn het dau ook, die 
het kleine mugjes en andere insecten mogelyk maakt met 
hunne in twee haakjes, van 1 duizendste millimeter uit
wijking wellicht, met gemak naar boven te klauteren. Evenals 
by alles op deze aarde is er op het gebied van polysting 
steeds meester boven meester en geeft elk nieuw middel 
met een nieuw vocht, b.v. room en dooier van een versch 
ei met petrol -urn, olie, zeep of wyngeest alweder nieuwen 
glans. 

Uit het vorenstaande komen we tot het besluit: dat 
het woord ijeitolijat zeer zware eischen aan de kleinste 
deeltjes van zoo een echt glad voorwerp stelt. Met andere 
woorden, dat de deeltjes van het oppervlak, die dan hun 
invloed doen gelden, uiterst klein zyn en de kosten om 
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alles glad en gelijk op het oppervlak van harde gesteen
ten te verkrijgen dus ook heel groot moeten zjjn. Neemt 
men dus een hard gietijzeren vlakplaat en geslibd echt 
amaril (geen poeder van blauwen steen) rein, zooals 
gewoonlijk door de drogisten afgeleverd wordt, met olie 
ook traan en groene zeep zonder draaibank door stoom 
of motor gedreven, dan heeft men in de richtingen van 

het cyfer 8 bewegende, met een gtnkjfl grint (vuursteen 
uit de heide) al een half uur noodig om 1 cM*. te slijpen 
en te polysten. 

Een wollen draad snijdt in de spinnerijen een breede 
porceleinen geleidingsrol na lang gebruik door. Zoo polyst de 
neger ivoor en tanden van tjjgers enkel met de hand. Door 
parels onder voedsel aan duiven te mengen, kan men ze glan
zend in den drek terug vinden. Het zachte graan slijt in 
32 jaren van de beste molensteenen by'na 3 decimeter af. 
(Brand bij snel malen ) Rails ontleden water bij snel rijden 
der treinen en geven hamerslag. 

Hoe warmer, hoe bewegelyker de deeltjes slypmiddel 
in de olie en zeep en water hoe beter. Machine-kracht en 
Btoomwarinte zyn daarom voor voordeelig wry ven en polysten 
niet te missen, vooral voor harden hardsteen (petit granit 
der steenkoopers, kolenkalk der geologen) van Ecaussines 
of elders of voor echten harden graniet een eerste vereischte. 

Het slyppoeder, hoe best ook. vergruist dus voordurend 
en wordt er ten slotte eenig fijn schrapsel van een zacht 
metaal b.v. lood bijgevoegd, dan knelt zich dat door zyn 
pietbaarheid in de fijnste spleetjes en maakt dus als 't ware 
het reeds te fijn vergruisde slypmiddel nog weer eens nuttig 
door zijne versperringen, al oprollende voor de stuwkracht. 

In de hoofdplaatsen van de industrie der scheer-en andere 
messen: T H I B B S in Frankrijk, SOLINGBN in Duitschland, en de 
groote staalnyverheids-Stad S H E F F I E L D in Engeland heeft men 
reeksen kunst-slypsteenen uit allerlei versteeningsmiddelen en 
slyppoeders in de meest verschillende kon elgrootte. Die slyp-
8teenen zyn b.v. van asphalt niet duinzand en de grove draaien 
ongeveer 100 en de fijne 1000 maal per minuut. Ze hebben 
dan boveu natuurzand- en puimsteenen meerdere veiligheid en 
gemak voor de werklieden en geen harde pokken. Ze breken 
nooit of vliegen niet, met fabelachtige vaart zooals de natuurlijke 
soms door twee zoldervloeren. Hoe sterk die werklieden drukken, 
kan men ligt daaruit afleiden, dat ze op een bed nagenoeg 
plat op den vloer liggen en nog een vry zwaren hond dresseeren 
om altyd in de slapende houding op hun kuiten te liggen. 

Daardoor wordt elk polysttniddel voortdurend fijner 
en daarbij is zoowel vastheid, als hardheid en elasticiteit 
van invloed. Daarom heeft de beroemde Weener steenkundige 
Motis indertijd alle gesteenten naar hunne hardheid, dat 
is dus geschiktheid om krassen op de volgende soort te 
maken, in eene reeks gerangschikt, die hardheidsschaal heet 
en duurzaam in gebruik gebleven is. Het mineraal kiezelzure 
ook magnesia, minerale talk genaamd, is dan het zachtste; 
diamant, daarentegen als het hardste of hoogste te rang
schikken. Tras is als mengsel van gesteenten, in de molens ver
stoven op de muurplaten en draagbalken der molens verzameld 
in gegloeiden staat als Brillantine tot metaalpolystmiddel 
bruikbaar: voor ivoor en schildpad is verstoven Weener versch 
gebrande kalk en zeep zeer best. 

Dat ook by uiterst harde gesteenten zooals bij het grint 
der rywegen slijtage en stooten in nog onbekend verband 
staan, bewyst de gladheid van keiwegen: waar basalt, dat 
zoo hard is, tot straatsteen gebezigd is, daar glyden de 
y'zeren hoeven der paarden ook zonder ijs zeer makkelijk. 
Ook by het bei-yden der echte heidegrintwegen kan men 
op zeer lang gebruikte oude wegen nog uiterst harde rol-
steenen vinden van nagenoeg zwart kiezel, onaangedaan en 
onvergruisd door de veelal hardstalen stiften der voor ijs 
en sneeuw beslagen paarden. Hy de metaalpoly'sting doen 

vier zaken a, hardheid, b, elastieke aard, c, soort korrel 
van het slypmiddel, d, warmte en daardoor scheikundige 
omzetting hun invloed gelden. Mica b.v blijft aan blaadjes 
asbest, ook een mineraal, geeft lange draadjes na de uiterste 
vergruizing. By verkeer over y'zeren spoorwegen b.v. ver
gruizen de rails en geven al kleiner en kleiner blaadjes 
die aan de rail hangen en haar voor roesten behoeden. 
Na 80.000 treinen zyn zy' versleten. 

Hy het afwerken der half glanzende metalen spelen 
ook de oplosmiddelen voor metaal, zooals lucht en cyankaliuni, 
(een zwaar in de apotheken voorhanden vergif) zuren, (hy 
zink en messing polysten b.v.) een belangrijke rol. Ze nemen 
dat stuifpoeder weg. 

Hoe raar of het klinkt, metalen zijn voor zonlicht in 
zekere mate doorschijnend als ze dun genoeg zyn. Door 
electriciteit X zonnestralen of scheikundige middelen zijn 
uiterst fijn verdeelde metaallaagjes van goud te verkrygen, ze 
zijn voor groen licht doorschijnend, zilver voor donkergeel, soms 
voor helder roodkoper is voor dof rood echt doorschijnend. Maakt 
men daarvan spiegels, dan ziet men het zonlicht als een rood 
beeldje op een wit kamerplafond teruggekaatst. In de vorige 
eeuw was er in Franeker in Friesland een beroemd instru
mentmaker V A N D E K HILDT genaamd, die holle spiegels 
in verrekijkers, uit 80 deel koper en 20 deel tin vervaardigde. 
Als holle horlogeglazen bezigde hy ze en poly'ste ze vol
komen. Voor sterrekundig onderzoek waren ze uitstekend 
en over het geheele oppervlak der aarde, by' het zeewezen 
in gebruik; ze hadden slechts een gebrek van telkens met 
y'zerrood (gewoon gouipoetspoeder der goudsmids) op zeem-
leeder weer opgepolyst te moeten worden. In later tyd heeft 
de Fransche sterrenkundige F O U C A U L T zyn voorbeeld gevolgd 
en langs scheikundigen wtg verkregen zilverbeslag op hol 
glas zoo prachtig gepoly'st, dat de holle oppervlakken in 
zonne- en sterrenkykers groot vermogen bezitten. Men versta 
my wel, het zilveroppervlak is gepoly'st en het glas 
pas daarachter. Dat eischt ook langdurige oefening, zelfs 
voor een uiterst bekwame hand en met geschikte machine. 

Dikwerf gebeurt liet dat men de harde gesteenten, die 
men ontbiedt om de by' voorkeur 2 trappen MoHssche hard-
heidsschaal zachtere gesteenten te polysten als groote brokken 
ontvangt. Het in papier of linnen gedraaid klein slaan 
daarvan moet binnen kartonnenkokers op papier geplaatst, 
uitgevoerd worden. 

Daarenboven is het soms noodig ze te gloeien en zoo 
heet mogelyk op eens in koud water te werpen. De Duitschers 
noemen dat abschrecken (verschrikken) en is dat dan ook 
in waarheid wel de kleinste deeltjes afschrikken om rustig 
by elkander te blijven. Dit feit herinnert mij een handigheid 
van een polijster in den dop, die vlug weg er de gloeiende 
groote kroes by in het water wierp, die natuurlijk zelf al-
stoomketel met vervaarlijk geweld uit een sprong. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Brohler tra». 
Geachte heer Redacteur! 

In een bestek van een belangrijk metselwerk is Brohler tras 
voorgeschreven ('). De aannemer levert de beste Brohler, 
die te verkrygen is. Deze voldoet aan de haaldproef, aan 
den eisch van 7"/ 0 gloei verlies evenwel niet. (•) 

De aannemer maakt zyn leverancier opmerkzaam, dat hy 
lste qualiteit Brohler tras gekocht heeft en deze legt een 
verklaring over van zyn Brohler trasmolenaar, dat het ge
leverde is van de beste qualiteit, die in het Brohldal te ver
krygen is; maar erkent, dat deze altyd nog eenigszins by 
Plaidter tras achterstaat en dan ook wat goedkooper is. 

' Nu is de vraag: 

lo. Levert het Brohldal al of niet tras op, die voldoen 
j[W1 aan de eischen, voor verschillende soorten van werk 
gewoonlijk gesteld? Zoo ja, dan weet de leverancier daal
den weg niet; zoo neen dan had de directie ongelijk dit 

merk voor te schryven. (*) 
2o. Mag de gloeiproef alleen, wanneer haald- en trek-

proeven goede resultaten geven, tot afkeuring doen besluiten ? (4) 
Kunt U in deze eenig licht ontsteken, zoo zult U verplichten 

Uw Die. Dr., 
H . 

(*) Een voorschrift, waarvoor geen enkele redely'ke grond 

te vinden is. 

('-) Van Brolher tras mag niet anders verwacht worden. 
(:i) Dit laatste is het geval. 
(4) Neen volstrekt niet. De naaldproef heeft geen andere 

waarde dan om by voorloopige keuring de vermoedelijke 
herkomst aan te duiden. v. D . K . 

Aan de Redactie. 

Beleefd verzoek ik U voor 't ouderstaande een plaatsje 

in Uw weekblad. 
U dankend, 

A. N . W I N D . 

Aan de firma V A N S W A A Y & Co., 
's Bosch. 

In een der advertentiebladen las ik onlangs dat aan 
Uwe creosoteer-inrichting volgens de l a a t s t e eist-hen ge-
creosoteerd kan worden. 

Zoudt U ook zoo goed willen zyn, om in dit blad te 
zeggen, wat U hieronder verstaat? Hiermede zult U voor
zeker my, maar ongetwijfeld ook anderen een grooten dienst 
bewijzen. 

U by voorbaat dankende, t. t. 

B U I T E N P O S T , A . N. W I N D . 

Opzichter van d.-n Rijks Waterstaat. 
V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

B u s , V e r e e n , t. B e v. d. B o u w k. Leiden. Wat 
is beter, bij het bekleeden van goten met zink, de bladen 
overlangs (2.25 M.J aan elkander te soldeeren of wel over 
de breedte (1.00 M.J? 

Wanneer er nit een theoretisch oogpunt eenig verschil 
kan bestaan, dan zou dit moeten gelegen zyn in het al of 
niet samenvallen van de walsrichting van het zink (langs-
richting der bladen) met de richting van de grootste vorm
verandering — d. i . hier de lengterichting der goot — 
bij wisselingen in de temperatuur. En daar het zink in de 
langsrichting bepaald sterker zal zyn dan overdwars, zou 
daaruit reeds moeten volgen dat het overlangs aaneen sol
deeren der bladen de voorkeur verdient boven overdwarsche 
naden. 

Andere overwegingen van meer practischen aard stemmen 
naarrnede volkomen overeen. Elke soldeernaad namelijk is 
— by minder nauwgezette uitvoering — een bron van 
lekken. Hoe grooter het getal naden dus, hoe meer kans 
op ondichtheid. Men legge daarom de bladen overlangs. 

Wat by zinkeu goten te dikwijls vergeten wordt, is dat 
zink een duurzaam materiaal is, als er geen water op blijft 
staan, maar dat dit laatste oorzaak kan worden van mindere 
duurzaamheid, te meer als er sporen van zuren in voorkomen 
a 't het op het dak neergeslagen roet van brandei-yen enz. 
Vet het oog daarop zal het raadzaam zyn aan de goten 
zooveel helling te geven als met het uiterlijk aanzien is 
overeen te brengen en de soldeernaden niet daartegen in 
* V e r elkaar te doen gry'pen. 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 JUNI. 
Helft. 6 uur. De architect G. van der Kaaden Gz , in café 

Bellevue, Zuid wal 10: liet bouwen vau 3 woonbuizen eu bloc, 
eeu uiaciiiue-sclioorsteen eu eeuige bijkomende werken, gelegen 
aan dc Ascliveit, voor rekening van de heeren J . >miuk te Delft 
en S. Pons te Rotterdam. 

Hensden (N.Br) 2 uur. Het K. K. parochiaal kerkbestuur der 
H. Catbarina, in hel R. K. liefdegesticht ; het houwen van eeu 
gasthuis en aanhooren, aauw. 's morg. 10 uur. 

Kwadyk (N.H) 19 uur. Het gemeentebestuur: het vijfjarig 
onderhoud van den straat weg, met de daarbij Dchoorende wei keu, 
loopende door het dorp Kwadijk, vauai 1 Mei IS90 tot. 30 April 1901. 

Leiden. 11 uur. He architect VV. Fontein, in het Hotel Rijn
land, .Steenstraat 37 : het gedeeltelijk afbreken van perc. Langegracht 
no. 100 eu het bouwen van 5 weikmaiiFWoniugcn. 

Lochem. 11 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen eener nieuwe 
school 

DINSDAG 16 JUNI. 
's-brnveuhuge. 10 uur. De geuie, op het bureel Frederikskazerue : 

het éénjarig onderhoud van dc werken, gebouwen enz. tc Hoek 
van Holland, onder het be lie r der genie te 's Gravenhage, begr. 
f 1925. 

Ophemert (Geld.) 11.30 uur. Heeren kerkvoogden der Herv. 
gemeente, iu het koffiehuis «an G. van Mil : het maken van eenige 
herstellingen aan de kerk aldaar, alleen voor leden der Herv. kerk, 
aanw 23 Juni 's morg. 9 uur. 

Willemstad. 11 uur. De genie, op bet bureel.- het doen van 
verbeteringen van ondergeschikt belang, in de stelling van het 
Hollandsen Diep en bet Volkerak, onier het beheer der genie te 
Willemstad, begr. f 4500. 

WOENSDAG 24 JUNI. 
Deventer. 11 uur. De architect J. 1). Gantvoort, in het gebouw 

der Bouwkundige Vereeniging in bet Klooster aldaar ; het af breken 
vau een woonhuis op den hoek van de Polstraat en Melkstcrstrnnt 
te Deventer eu het terzelfder plaatse bouwen van een graacpakhuis. 

Naaldwijk (Z.H.) 11 uur. De commissie vau beheer over eenige 
verbeterde wegen in bet Westland, op liet gemeentehuis; het 
verstraten van een gedeelte straat met bijlevering vau straatklinkers 
te Houselersdijk en te Wateringen, in 2 perceelen. 

DONDERDAG 25 JUNI. 
Hoornenburg (Geld.) 4 uur. I's bouwk. A. W. van 't Hulleuaar, 

namens II. Daanen. in het koffiehuis van W. Derksen : het afbreken 
van een liuis en bet bouwen van een nieuw woonhuis, aan de 
Peppelengraa', aanw. nam. 1 uur. 

Ridderkerk (Z II,) 11 uur. Dijkgraaf en heemraden der polders 
Oud- en Nicuw-Reijerwaard, in het Dude Rechthuis, in 2 perc. : 
1. het opruimen der houten beschoeiingen en houten brug met 
aanhooren, ten westen van het stoomgemaal te Bolnes en daarvoor 
in de plaats te stellen van basaltsteeuen beschoeiingen ; 2. de 
ijzerwerken voor genoemd werk, met levering en plaatsing vau 
een ijzeren brug. 

Zutplieii. 2 uur. Namens provisoren van bet Oude en Nieuwe 
Gasthuis, in het gesticht: bet bouwen van een nieuw boerenwoonhuis 
te Toldijk, gemeente Steenderen. 

VRIJDAG 20 JUNI. 
Amsterdam. 10 uur. De genie ten bureele Plantage Lijnbaans-

baausgracht no. 1 : het doen van herstellingen en leveringen aan 
eu voor de kazeruegebouwen, euz. aldaar, onder het beheer der 
genie aldaar, begr. f 24(10. 

Leeuwarden. De directie der Leeuwarder Waterleiding-Mantscb.: 
bet bouwen van een bezinkbak en filler op het terrein der Pomp 
en Filterwerken uabij Grouw. 

Utrecht. 10 uur. De genie ten bureele: het doen vau voor
zieningen ten behoeve van drinkwater in de Nieuwe Hollaudsche 
Waterlinie, begr. f 3000. 

ZATERDAG 20 JUNI. 
Munnekeburen (Fr.) 2 uur. Het bestuur van deu Grooten 

Veenpolder in Weststellingwerf, ten huize vau F. Pen.- 1. bet 
doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aac de sluizen, 
bruggen, draaien, beschoeiingen euz. in den polder. 

Twello (Geld.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het doen van 
eenige onderhoudswerkeu aan gebouwen, bruggen enz., in 11 perc 
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Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: bet bijbouwen van 
vier klasselokalen eu eeu apeelvertrek naast cn een bergplaats op 
de le verdieping van de bestaande openbare lagere school der 2e 
klasse letter U, aan de 2e Parkstraat. 

DINSDAG 30 JUNI . 

's>G raveuhage. 12 uur. Het ministerie van financiën : de verbouw 
van het gebouw te Maastricht, waarin gevestigd zijn de kantoren 
van de hypotheken eu van het kadaster en net oudethouden en 
herstellen vao dut gebouw, van den dag der kennisgeving van de 
goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart !899. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorw., 
aan het centraalbureau oij de Moreelse Laan, bestek no. III : 
het maken van den ouderbouw voor eene brug voor spoorweg- en 
voor gewoon verkeer over deu IJssel bij VVestervoort, met viaduct, 
op de daartoe iu uitvoering zijnde lundeeringen, met eenige bijko 
mende werken, begr. f 618.000. 

VRIJDAG 3 J U L I . 

's-Graveuhage. 12 uur. Het miuisterie vau waterstaat, handel 
en nijverheid : het verplaatsen van het groote Laven- en kustlicht 
te Lemmer naar den VVesthavendam en het plaatsen van een ijzeren 
lichtstaatider op den kop vau den VVeslhaveudara, begr. f 14.050. 

Leeuwarden. 12 uur. Het ministerie van waterslaat, handel 
eu nijverheid, nan het gebouw van bet prov. bestuur: het verplaatsen 
van het groote haven- en kustlicht te Lemmer naar den VVesthavendam 
en het plaatsen van een ijzeren lichtstanuder op den kop van den 
Westoavendam, begr. f 14.050. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Arnhem. Het bouwen van 38 woningen. Laagste S. Geurts te 

Indoornik voor f 49.967, de gunning aangehouden. 
Boxtel. Het maken van drie bruggen. Laagste C. van Weert 

aldaar voor 1 1578.73, geguud. 
Breda. 1. Het leveren en verwerken van hardsteenwerken voor 

den hoofdingang van het park het Valkenberg aan de zij te van 
de Catliarinastraat. Laagste Jerome Petit aid. voor f 570, gegund ; 

8, het makeu van fondamenten voor het te stellen ijzeren hek aan 
den boofdiugang van het park bet Valkenberg aan de zijde vnn 
de Calharinaslraat en het bemetselen en in orde brengen vau 
de zijgevels van de aan dien iugang grenzeude gebouwen. Laagste 
C. de Ktcter aldaar voor f 1127, gegund. 

Dordrecht. Het trekken en inheien van palen voor de war.,-, 
scboeiing aan de poutesteiger. Laagste voor perc. 1, Mees Visser 
te Papeudrecht voor f 4595, voor perc. 2, P. van Wijugaardiu 
idem voor f 1114, beide gegund. 

Goe*. Het bouwen eener overdekte bergplaats aan de gasfabriek. 
Laagste J . P Pannij te Krabbendijke voor f 927, gegund. 

's-Graveuhuge. 1. Het herstellen en verbeteren van de inter-
commuuale telephoonlijn langs den Ned. Ceutraal-spoorweg, tusschen 
Utrecht eu Zwolle, alsmeJe het bijspannen van draden aan de 
palen van die lijn. Laagste C. J. Tierolf te Roosendaal voor f 2407 ; 
2. het herstellen en verbeteren van de rijkstelegraaflijn langs deu 
Staatsspoorweg tusscbeu bet Hollaudsch Diep en de Belgischs grens 
bij Esscben. Laagste A. Uuijt te Roosendaal voor f 497. 

Groningen. Het vernieuweu van de Brildraaibrug en bet 
verlagen van de vaste brug over de Zuidhorner Schipsloot. Laagste 
G. Hazelhoff te üude Pekela voor f 8879. 

Hellefoetsluis. Het bouweu vau eene loods tot berging van 
artillerie-materieel bij de batterij op den Penscherdijk (verbetering 
vau ondergeschikt belang aan de werken iu de stelling vau de 
monden der Maas en vau het Haringvliet). Laagste F. Vlielander 
te Nieuw-Helvoet voor f 259Ü. 

Leeuwarden. Het vernieuwen van den bovenbouw der vaste 
bruggen i.o. 3 en 4, genaamd Wouterstille en Wouterswoudbrug 
en het vernieuwen van de vaste brug no. 23 genaamd Dijkhuistcr-
ti 1 le, behooreude tot de werken van het Kijkskanaal van Dokkura 
naar Ge.'ben Allesverlaat, prov. Friesland. Laagste Gebr. J. en K. 
v. d. Molen te Buitenpost voor f 7176. 

Rotterdam. Het makeu van de uitbreiding der school aan den 
Boschhork en vau eenige daaruit voortvloeiende werken. Laagste 
A. G. Sondermcijer aldaar voor f 9479. 

Vreeswijk. Het bouweu van een wachtpaviljoen. Laagste C. 
van Dijk te Ncerlangbroek voor f 1740. 

Zwolle. Het bouwen van drie heerenhuizen onder één dak voor 
den heer C. Tijtgat te Zwolle. Laagste T. Disselhof aldaar voor 
f 10.090, volgens bestek beraad. 

IUHH.k&Z00Y 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Evgelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L * . 

W I T - , K R I S T A L - , B R O K I en M K L K -

JL I A S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

G K B O O K N G L A S en D A K P A N N B 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 . 

(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

C. WASSER & Co. - Rotterdam. 
Hoofd-A genten der WollI' & .11,'i-

iit'l's Stoompompen, Stoommachines en 
Stoomketels. — Werneburg's Arma
turen en Metaalstukken. — llowaltlt'w 
Metallieke pakking en voedingswaterrei-
niger — Steading's Koperen verpak-
kingsringen zonder naad. — liebler's 
onovertroffen Pulsometer genaamd „Pul-
sator", eventueel op proef of in huur. 

Siibagenten gevraagd. 

en L O O D S E N 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN, 
(90) 

KRANEN 

LIEREN 
GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen 

T. G . T I S S O T J " . . 
O I . M l . l l l i \1I. s iNi . l . l . 110* 

OOORMIKSCHE EN LUIKSCHE KALK. 
TRAS. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

ui. IA I J n; \ , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

e.. LEKKERKERK. 
Alle soorten van 

Z A G E N 
611 

W E R K T U I G El i 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in ie fijnste qualtteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&SöHNE 
te Remscheid-Vieringhausen (fflieinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
I M F * Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wy' U gratis en franco toezenden-

LEONARD SLIGGHER, Monnickendam. Nederlandsche Maatschappij 
VOOR 

M O NI ER-W ER KEN 
té AMSTERDAM. 

DIRECTEUR I J . N . L A N D R É . 

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. 
BRANDVRIJE KELDERS. 

K A N T O O R : 
3e Weteritu/dwaè'sstrant 30, 

WERKPLAATS: (95) 
J A A G P A D bij deu Omval (Weespeizijde). 

AMFRIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN 
A M E R , K „Um„„tenc.fabrikaat en billijke pr«*. 

•Geluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor boutcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

(76) 

EXSELSIORPLATEN, 
GEBR. 'M DER VlJGH, Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht 
geluid werend. 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 Pi-ijs. 
Wereldtentoonstel l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

UTRECüTSCHE 
C e m e n t s t e e n T e g e l f a b r i e k 

van A. DK MORIK, utrecht, 

C E M E N T T E G E L S , P U T T E N , 

R I N G E N , enz. 

R O T T E R D A M , 
Nieuwe HavenllS 

A M S T E R D A M , 
Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

DK.R 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 

PiLFOiB's VOCttTVERF 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, 

VOCHTIGE MUREN. ItllKKOOM) niet youden medaille, Gezondheids-Ten-

toonst. Londen 1884. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij 
gebruik van deze VKRI". Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60, ƒ3.15 en ƒ 6.25, 
Mi 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 B. DE KAM Jz., 20 Rugschstraat, Amsterdam, 
(79) 

111 (88) H A N D E L 

BOUWMATERIALEN. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CHEOSOTEERING. 

RURNETTEERING. 
KY A M M I l . l \ 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

C. Gips O.zoon, 
» o II li II K C II T. (71) 

W. J . \ \ I ISSI \ o , 
Nieuweiidijk l i l te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
K E T T I N G E N , B A K E N S , JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

M A G A Z I J N VAN P A S S E R D O O Z E N , 

l'eekcu behoeft euen Optische lustrum nut en 
E Q U E R R E S , P R I S M A ' S E N Z . 

KON.NEO G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHKEP8B0ÜWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 
Zware en lichte Smeewerken, 

A M i E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certif lenat vnn T-iloycl's 

en Hiai'onii V e r i t a s . 
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Carbolineum „KRIMPEN' 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-

dncten Krimpen a/d. IJssel, 

onovertroffen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132, A m s t e r d a m . 

Monsters en prospeet ossen f r a n c o 
op aanvraag. (gj 

20 Juni 1890. 

JLVAN DERENDT* ZOONS 
Stoom-Bockdrukkerij 

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 meesteu 
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 . 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERIMRICHTING 

H. 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 , ,1 
( ro t - en z w a m v r i j ) (81) 

Rasterwerken, schuttingen 
BROEIBAKKEN, VLüEREiN, 

VLOEBRIBBEN, eiu. enz. 

Breslan 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Cement-Fabriek~ 
Dyckerboff & Sdhne 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn 

Gouden Staats-Medaille 

Cassel 1870. 

Medaille van verdienste 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

D ü s s e l d o r f 1880. levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productievermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar 

Magazynhouders in de voornaamste steden. Arnhem™! 879 

Hoogste onderscheiding 
in den 

Internationalen WedstrjjJ 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

LAGE PRIJKEN. ( 7 3 ; 

_ ^ B U l » G O I I > Arnhem, 

JAN HAMER & C o . , 
Heerengracht 583, bü de ütrechtschestraat 

A M S T E R D A M . 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON teljaassluisT 

O M E B O U W M A T E R I A L E N , 

V erstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van COMPLETE 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

Fabrieks-lnrich tinken. 
REFERENTIES van reeds uitgevoerde 

IN STALL A TIFT S van verschülenden aard, 
worden op aanvrage verstrekt. (68) ' 

O". A. 
b e s c h r e v e n d o o r 

v a n c l o r K l o c 
W a a r aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f 18.—. 
" » gebonden „ 21.50. 

H E O O B D E E L I N G E N. 

voor hen bij™ o n t k L T v e l T t Z Z e n ^ V u ™ "* «* * ~ 
voerige studiën paart ook lunn» n , g , d " d 0 0 r i e m n d " d i e r i j P e 6 r v a r i n « a a n ^ 
werkbazen en J X j ^ J ^ ^ ^ T S I T " ^ ^ * ^ 
lijken vorm een ruim o v Z ! ^ ? m e " ' d a t l n z o ° *™m<»™ en bevatte-
fa eft ui «gewei Óf een tho 1 f /*" * P R A K T I J K H I E R 6 D E I D E R S T O T ° P H E D E » 
voorspellen h 0 r e t ' 9 C h V a " d e bouwstoffen met juistheid kan doen 

(Üt Ingenieur.) 

(Algemeen Nederlandsch Advertentieblad). 

Vierde Jaargang No. 26. Zaterdag 27 Juni 1896. 

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 kosten vin 1—6 regelt 
00 centt, iedere regel meer 10 centt. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatting wordt tlechtt tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

Alle nflvert>nM*n in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gr«tU geplaattt in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metteltan, 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 . 

V E R B E T E R I N G . 

In het vorig No. staat in de Correspondentie over 

Brohler tras onder antwoord (4) „ D e naaldproef heeft 

geen andere waarde". In plaats van naaldproef moet daar 

natuurlijk gloeiproef' gelezen worden. 

E E N I G E M E D E D E E L I N G E N O M T R E N T U I T 

G E V O E R D E B E T O N W E R K E N 

I N D U I T S C H L A N D . 

In Maart j.1. hield de heer E U G E N D Y C K E R H O F ^ , eigenaar 
der bekende fabriek te Biebricb a/R. op de Arch, en Ing. 
vergadering te Wiesbaden een voordracht over „u i tgevoerde 
betonwerken" waaraan wy het volgende ontleenen. 

De Duitsche betonbouw vond zijn oorsprong te Wiesbaden. 
Hier gaf de aanleg der waterleiding 't eerst aanleiding tot 
uitgebreide toepassing van grootere cementbuizen. Wel werden 
toentertijd in het buitenland, met name in Holland en 
Oostenrijk reeds cementbuizen gebruikt, doch deze waren 
nog zeer onvolmaakt. De firma D Y C K E R H O F F in het bijzonder 
gelukte het vele verbeteringen aan te brengen, de 
voor de fabrikatie gewenschte vormen steeds doelmatiger 
te maken en door talrijke proeven de beste samenstelling 
voor het materiaal vast te stellen. 

Het gevolg van dit werk en streven bleef niet uit en 
de cementbuizen vonden steeds grootere en meer algemeene 
toepassing voor rioleering, duikers, waterloopen, enz. 
' In den lateren tyd heeft men getracht de buizen tegen 
den invloed van zuurhoudend rioolwater en tegen het 
uitschuren te verdedigen door den bodem der huizen, die 
alleen aan vernieling blootstaan, met een vettere cementhuid 
of een glazuur te voorzien. Met dit laatste middel, waardoor 
de voordeden van cementbuizen met die van aardenbuizen 
vereenigd worden, werd tot op heden de beste ondervinding 
opgedaan, doch ook de cement-bepleistering voldeed goed. 

Het eerste grootere betonwerk in Duitschland is eveneens 
te Wiesbaden uitgevoerd; het was bet groote waterreservoir 
aan de Platte Chaussee, dat in 1882 naar ontwerpen van 
den stadsbouwmeester W I N T E R door de firma D Y C K K H H O F F & 
VYIDMANN te P.iebrich a, R. uitgevoerd werd. E r bestonden 
toen wel reeds betonwerken, zooals gashouders in Frankry'k 
en Engeland, doch deze waren van geringeren omvang en 
constructief zoowel als met betrekking tot een goede toe
passing en bewerking van het materiaal niet zoo volmaakt 
;'ls het bouwwerk te Wiesbaden. 

De ervaring, die hierbij e n by de door dezelfde firma in groo
ten getale uitgevoerde waterdichte kelders onder eau grond-

waterdruk tot 2.5 M. hoogte werd opgedaan, leidde tot steeds 
grootere en stoutere betonconstructies, doordien het ontwijfel
baar bleek, dat het beton in weerstand tegen druk- en 
trekspanningen het metselwerk in cement, dat bijna uitsluitend 
voor werken als gas- en waterhouders gebruikt werd, ver 
overtrof. 

Als eerste groot werk van deze soort bouwde de firma 
D Y C K F . R H O F F & W I D M A N N in 1883 een gashouder te Chem

nitz vau 36 5 M. middellijn en 8.50 M. binnenwerksche hoogte, 
die in de vakwereld zooveel aanzien verwierf, dat reeds 
het volgende jaar vier dergelijke houders tot uitvoering 
kwamen. Verder volgden verscheiden bruggen met groote 
spanwijdte en lengte, waarvan vooral die (in Brausenwerth) 
te Elberfeld met 10.40 M. spanning daardoor belangrijk 
geworden is, dat gedurende den bouw van den schouwburg 
in haar nubijheid aan een buitengewoon hooge belasting 
onderworpen werd. Gedurende de ontgraving voor de fun
deering had men n.1. de eene helft van het geweif van zyn 
grondbedekking ontdaan, terwyl de andere helft voor grond-
berging en opslag van bouwstoffen gebruikt werd. Ofschoon 
op zulk een groote eenzydige belasting niet geconstrueerd, 
bleek het gewelf daartegen bestand eu bleef het bouwwerk 
zonder eenig letsel totdat het gevaar opgemerkt en op
geheven werd. Theoretische onderzoekingen toonden aan 
dat de gewelfboog ver over de toe te laten grens belast 
was; ter halve hoogte verliep de drukkings-kromme reeds 
buiten het beton in de lucht. Een boog van metselwerk zou 
onder zulke omstandigheden zeker inéénges tor t zyn. 

Vervolgens wees de heer D Y C K F . R H O F F erop. dat nog 
altyd, zelfs in vakkringen, meermalen onjuiste begrippen 
heerschen omtrent de voordeeligste en beste samenstelling 
van het materiaal voor betonwerken. Zoo bestaat b.v. by 
velen de meeniug, dat beton uit 1 deel cement, 3 deelen 
zand en 4 deelen grind een vettere d w.z. een betere ver
houding zou zyn, dan beton van dezelfde samenstelling doch 
met nog 8 deelen steenslag; dit is echter volkomen onjuist. 
De eigenlyke samenstelling van den betoninortel heeft alleen 
betrekking op de hoeveelheden zand en cement, die erin 
'voorkomen ; alle toevoeging, zooals grind en steenslag, binnen 
de juiste grenzen, verminderen de samenstelling niet, doch 
kunnen integendeel de sterkte daarvan verhoogen. llevat 
de bi tonmortel 1 deel cement en 3 deelen metselzand, dan 
wordt de drukvastheid daarvan verhoogd door de toevoeging 
van 4 deelen grind. Voegt men by dit beton bovendien 
8 deelen hard steenslag, dan treedt nog een toename in 
vastheid in boven die van het grintbeton. Een goede bewerking 
by het aanmaken en stampen is natuurlijk een eerste vereischte. 
Door de samenstellingen met veel steen wordt bovendien 
nog het groote voordeel bereikt, dat betonwerken, die aan 
den invloed van weer en temperatuur y.y'n blootgesteld, 
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minder aan samentrekking en uitzetting onderhevig zjjn dan 
by mortels en beton met geringe toevoeging van steen het 
geval is. 

Na deze uitwijding werd melding gemaakt van talrijke 
uitgevoerde water- en gashouders, waarvan vooral de grootere, 
zooals het reservoir in Altona met 8.5 M. water, de filtreerbak 
in Worms, de gashouders te Neurenberg, Dresden—Neustadt 
en Diisseldorf, resp met 41, 43 en 47 M. middellijn en 
9.4 M diepte op den voorgrond treden. Ook de groote 
gashouder te Liibeck, die op vet drijfzand met 1 M. 
grondwater volkomen waterdicht werd uitgevoerd, mag hier 
vermelding vinden. 

Thans is de firma D Y C K E R H O F F & W I D M A N N bezig met 
de voorbereidingen tot den bouw van een gashouder, die 
zeker naast de grootste totnogtoe in metselwerk uitgevoerde 
mag genoemd worden; hij zal met 57 M. middellijn en 9 M. 
diepte, bij 2.5 M. grondwaterstand te Charlottenburg gebouwd 
worden. 

De betonbouw bepaalt zich echter niet alleen tot water
dichte werken van hier genoemden aard, doch hij heeft in 
de laatste jaren nog een ander veld, n.1. den bruggenbouw, 
in concurrentie met het metselwerk, veroverd, ten bewijze 
waarvan hier, wat de groote werken betreft, melding ge
maakt wordt van een wegoverspanning van 17 M. dagwijdte 
bij 9 M hoogte, en de overwelving der Weissferitz met 
18 M. spanning en 12 M. hoogte, beide met 6 M. grond-
bedekking in den top en voorkomende naby het nieuwe 
goederenstation te Friedrichstadt bij Dresden. Voorts ver
scheiden bruggen voor gewoon verkeer te Dresden en de 
Vestner-Thor brug te Neurenberg, waarvan in 't bijzonder 
de grondvorm, die uit een flauwe kromming plotseling in 
een sterkere van 10 M. straal overgaat, belangrijk is. Het 
zou zeker groote moeielykheden medebrengen, om voor een 
bruggewelf van dien grondvorm een ander materiaal als 
beton te gebruiken. 

Buiten het voordeel van het werken in beton, dat de 
vorm der bouwwerken geheel onverschillig is, ligt nog een 
verder voordeel van die bouwwijze in den korten tyd die 
voor de uitvoering gevorderd wordt. Kon toch b.v. de ge
noemde Weisseritz-overwelving, met 6000 M : 1 . beton, in 
3 maanden nitgevoerd worden, zoo zou de uitvoering in 
metselsteen zeker een jaar geduurd hebben. 

Van de waterbouwwerken van belang door dezelfde 
flrma uitgevoerd komen verder in aanmerking de aquaduct 
voor de Miinchener waterleiding, over den Teufelsgraben, 
de Hackerbrng over de spoorbaan te Miinchen en de Carola-
brug over de Elbe te Dresden. Van deze laatste brug be
staat het itmndatiedeel uit 4 openingen elk van 20 SI', 
wy'dte ; geheel uit beton samengesteld, doch aan de fronten 
en pylers met zandsteen bekleed De linker oeverpy'ler 
zoowel als de stroompylers, met ijzeren bovenbouw, zyn 
eveneens van l ton met zandsteen-bekleeding. De totale 
hoeveelheid beton aan de brug bedraagt, 18000 M s . 

Het nieuwste werk der firma op het gebied van bruggen
bouw is de 200 M. lange inundatie viaduct voor de Elbe-spoor-
brug te Dresden, met 4 sporen. Dit bouwwerk is van de funda-
nieutvoeting tot aan de afdekking der ry'voering geheel in 
beton opgebouwd en, evenals de Carolabrug, om architecto
nische redenen, by de pylerkoppeu, gewelf fronten é*u front-
wanden, met zandsteen bekleed. 

De viaduct bestaat uit 5 openingen ieder van 31.50 M. 
en één opening van 15 SI, E l k der gewelven is van een 
scharnier in den top en aan de beide voeten voorzien, 
teneinde de onvermijdelijke bewegingen by latere temperatuurs
veranderingen op gemakkelijke wyze en zonder schade voor 
het bouwwerk mogelyk te maken. By volle dienstbelasting 
op de 4 sporen krygen de voet scharnieren een druk van 
285 ton per M. lengte, welke door de boogvormige 

raakvlakken met een werkzame breedte van 14 tot 20 < 
op de pylers wordt overgebracht, zoodat 1 c M ' . scharniervl k 
met 143—204 K G . belast wordt. 

Met vol vertrouwen, zoo wordt meegedeeld, kon de fin. [ 
de uitvoering van dit lang niet alledaagsche bouwwerk on 
zich nemen en het beton aau dien buitengewoon hoog' , 
druk onderwerpen, nadat uit zeer omvangrijke proeven aan 
het mech. tech. laboratorium te Charlottenburg was gebleken 
dat zelfs by die hooge drukspanningen nog voldoende zeker
heid na verharding van het beton aanwezig is. 

Met betrekking tot de vele andere proeven ter bepalii, t 
van de druk- en trekvastheid van beton, door den heer 
D Y C K E R H O F F toegelicht, werd door hem tevens het reeds 
door Prof. B A U S C H I N O E R eu andere autoriteiten vastgestelde 
feit erkend, dat de drukvastheid voor gedrukte oppervlakken 
in parabolisch sty'gende lyn toeneemt, naarmate de gedrukte 
strooken in verhouding tot het oppervlak van het lichaam 
smaller worden. Voor de geledingen der voorgenoemde 
viaduct te Dresden werden proeven genomen met stukken 
ongeveer ter halve ware grootte, (hiervoren opgegeven), doch 
de hydraulische pers te Charlottenburg met 500 ton ver
mogen en de grootste in Duitschland, was niet in staat 
om die stukken, slechts een half jaar oud, te verbrijzelen. 
De proeven worden echter, met steeds meer verharde stukken, 
tot 3 jaren oud toe, voortgezet. v. N 

t 

P A P Y R O L I E T . 

In verband met de vraag van de Kon. Ned. Grofsmederij 
in ons No. van 23 Mei j.1. trok onlangs in een der Dnitsche 
vakbladen een bericht myne aandacht, zooals later bleek 
van de hand van den Ambtsbautueister A L T K N D O R F F te 
Leipzig, getiteld P a p y r o 1 i e t. Het luidt als volgt: 

„Onder dezen naam is een materiaal aan de markt ge
bracht, dat om zyn doelmatigheid en verschillende wyze 
van toepassing in het bouwvak, de aandacht van alle vak-
genooten verdient." 

„ H e t Papyroliet leent zich hoofdzakelijk tot aanleg van 
slecht warmtegeleidende, brandvrjje, voet-warme vloeren zonder 
naad, van willekeurige grootte en wel niet alleen in woon
vertrekken, keukens, gangen, kantoren, winkels, restauratie-, 
school- en dergelijke lokalen, maar ook in fabrieken, maga
zijnen enz., daar noch oliën noch by'tende vloeistoffen het 
materiaal aantasten." 

„ H e t papyroliet wordt of in natuurkleur — geelachtig 
bruin — of met andere kleurstoffen doortrokken verwerkt; 
ook laat zich een papyroliet vloer met versieringen, sterren 
en dergelijke uit dezelfde stoffen voorzien. Daar het verder 
den fabrikant, den heer O T T O K K A N E R te Einsiedel bij 
Chemnitz, gelukt is er door een byzondere behandeling de 
teekening van hout en de voegen van een parketvloer aan 
mede te deelen, kan aan de bekleeding het aanzien gegeven 
worden, dat overeenkomt met de wensch van den bouwheer 
en den sty'1 van het betrokken gebouw." 

„ D a a r zich in een papyrolietvloer door afwezigheid van 
naden noch ongedierte, noch bacteriën kunnen neerzetten 
en zulk een vloer ook voetwarm is, is het de meest ge
schikte voor ziekenhuizen en dergelijke." 

„ H e t papyroliet wordt ten deele droog, ten deele vochtig 
verzonden, ter plaatse van het werk op eenvoudige wyze voor 
het gebruik gereed gemaakt en vervolgens als pleisterwerk 
in twee lagen van 10 tot 12 mM. gezamenlijke dikte aan
gebracht op een onderlaag van ruw hout, beton, baksteen,enz " 

„ D e eerste laag van de papyrolietbedekking, die zich 
met de onderlaag volkomen tot é é n geheel vereenigt, be
staat uit grove, de tweede uit fijne papyroliet-massa. De 
laatste wordt eerst aangebracht nadat de eerste een dag' 
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| heeft gehad om eenigszins te verharden. N a vy'f of zes 
d'.'en vormen de beide lagen te zamen één vast, buitenge-
v ion weerstandbiedend geheel, dat hoe langer hoe harder 
v ordt en eerst in den loop der jaren door het beloopen 
ol berijden een weinig afslyt." 

„Even goed als tot vloer leent zieh het papyroliet tot 
v .mdbekleeding, daar het op metselwerk zeer sterk hecht 
en, als het geslepen wordt, veel geljjkenis met marmer ver
toont. Daar het ook bestand is tegen het weder, kan het 
ook op terrassen, kegelbanen, wandplaten, enz. aangewend 
vorden." 

„Men ziet hieruit, dat dit nieuwe bouwmateriaal op de 
meest verschillende manieren te benuttigen is en daar het 
liovendien niet duur is, (de kostende prys is 4 Mark = 
/ 2.36 per M 2 . ) mag men verwachten, dat het spoedig een 
uitgebreide toepassing zal vinden." 

„ In het algemeen gelykt het uiterlijk veel op het zooge
naamde steenhout (xyloliet\ doch dit kan niet zonder naden 
uitgevoerd worden. By' papyroliet heeft men die, als voren 
gezegd, niet. Ook is trekken, krimpen en barsterig worden 
by een papyrolietvloer door de chemische samenstelling van het 
materiaal en de manier, waarop het wordt verwerkt, niet 
mogelyk; daar er geen naden in zyn, is hy zeer gemakkelijk 
rein te houden Ook is hy' niet zoo glad als menige steenen 
vloer, waarop men zoo licht kan uitglijden en vallen. 

„ D e uitvoering van een vloer- of wandbekleeding uit 
papyroliet kan na aanwijzing door eiken metselaar worden 
verricht, maar de fabriek belast zich desgewenscht ook 
met de uitvoering door eigen werklieden tegen vaste pry'zen". 

„ D a a r zulk een materiaal reeds lang in het bouwvak 
beeft ontbroken, begroeten wy' deze nieuwe uitvinding met 
vreugde, want zy' zal in vele gevallen den bouwmeester 
welkom zyn en wij twyfelen er niet aan dat de „ „ I s o l e e r -
middelen- en papyrolietfabriek"" van O T T O K R A N E R te Eins
cedel bij Chemnitz, die ten gerieve der afnemers op ver
schillende punten in Duitschland vergunning voor het 
oprichten van fabrieken heeft verleend, in de kringen der be
langhebbenden de welverdiende waardeering zal ondervinden'". 

Op myn verzoek zond de heer K R A N E R my een monster 
papyroliet op hout, dat hoewel gering van afmetingen een 
zeer goeden indruk maakt. 

Daarby was een afdruk van een getuigschrift gevoegd 
van den keizerlijken postbaurath Kux, die verklaart, dat 
de in den vorigen zomer uitgevoerde papyrolietvloer in het 
postkantoor te Gört l i tz zich tot dusver goed heeft gehouden, 
niettegenstaande deze onmiddellijk na de uitvoering aan 
aanhoudend druk verkeer moest blootgesteld eu de volkomen 
verharding niet kon afgewacht worden. 

Heett een vloer, zoo merkt de heer K R A N E R op stand ge
houden in een aan druk personen- en pakketwagenverkeer 
zoo buitengewoon sterk onderhevig postlokaal, dan is hetzelfde 
op andere plaatsen aan geen den minsten twy'fel meer 
onderhevig. v. D . K . 

A S A F O E T I D A . 

aan dankt het geslacht, waartoe deze plant behoort, den 
naam van Umbelliferae, schermdragers. Hoewel de reuk voor 
ons walgelyk is, zegt men, dat het volk vau Bokhara de 
jonge planten als groente nutttgt, zoo als wy met. latnw 
doen en ze zeer smakelijk vinden. De wortelstok, die altyd 
een eind boven den grond uitsteekt, wordt in de maand 
Juni van alle kleine uitbottingen en bladeren ontdaan, waarby 
men planten uitkiest, die nog geen bloemen hebben gedragen; 
vervolgens snijdt men er een schyfje af. De wond wordt 
dan los bedekt met twygen en bladeren om het zonlicht 
eraf te houden, dat het proces vertraagt; zoo laat men de 
plant eenige weken staan. Na verloop van dien tyd vindt 
men eene rood- of bruinachtige, gomachtige zelfstandigheid 
öp het ontbloote deel. Deze afscheiding, een verharde etter 
van een plantenwond, wordt eraf genomen, in lederen zakken 
gedaan en naar Herat gebracht, het middelpunt van den 
handel in Afghanistan, ü i t goede bron wordt bericht, dat 
er byna geen asa foetida die stad iu zuiveren staat verlaat; 
er wordt natnelyk eene roode klei als vervalsching doorheen 
gemengd, die de apothekers van Enropa en Amerika af te 
filteren hebben, als zy er geneesmiddelen van bereiden. Van 
Herat gaat de asa foetida naar Indië en wordt van daaruit 
door de Parsi- en Britsche handelaars op de wereldmarkt 
gebracht. 

De roos van Kashmir groeit in denzelfden bodem als de 
Ferula foetida; zy drinken denzeltden dauw, trekken haar 
voedsel uit dezelfde aarde en dezelfde gouden zon doet haar 
vruchten rijpen. Maar, terwyl de eerste de lucht met haar 
geuren vervult en het oog bekoort, verstoort de andere als 
een booze geest de verrukking en maakt plotseling daaraan 
een eind. Zoo woont het g( ede en het kwade dicht byeen, 
niet enkel onder de planten, maar ook ouder de menschen, 
een samenvoeging van tegenstellingen, die de aandacht van 
den denkenden mensch boeit. (Merck's report.) 

N U M M E R I N G V A N N A A I G A R E N . 

De vraag is dikwyls gerezen: waarom wordt katoenen 
klosjes-garen zoo genummerd als het is eu waarom volgen 
de cyfers elkaar niet in regelmatige orde op ? 

De reden daarvan is, dat de cyfers op de klosjes het 
getal strengen uitdrukken, dat noodig is om een pond garen 
op te winden. Het allerfijnste spinsel overtreft zelden 300 
strengen in een pond, terwyl van het allergrofste iedere 
streng een half pond weegt. De gemeenere soorten, d. w. z. 
die waarvan naaigaren gewoonlyk wordt gemaakt, wisselen 
af van 10 tot 50 strengen per pond en de klossen waarop 
het gewonden wordt, worden dienovereenkomstig van 10 
tot 50 gemerkt (Boston Journal of Commerce) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Asa foetida of duivelsdrek is een kwaly'kriekende stof, 
die als een melkachtig ondoorschijnend, stinkend vocht door 
'len wortel der Ferula foetida wordt uitgezweet. Uit den 
wortelstok, die by volwassen planten ongeveer 15 cM. dik 
en meer dan een voet lang is en eenigermate op een biet 
gelijkt, ontspruiten talry'ke driedeelige bladeren vat: een 
lederachtig aanzien en eene lichtgroene kleur. Uit hun midden 
verrijst een stengel van een weelderigen grasachtigeu aard, 
""geveer 3 M . hoog, in den top versierd met een in tallooze 
vertakkingen aaneengesloten scherm van gele bloemen; daar-

Oude mortels — Optrekken van vocht. 
Botterdam, 19 Juni '96. 

Den Heer J . A. V A N D E R E X O K S , 

1°. Hierby heb ik het genoegen U een paar monsters 

kalkmortel uit de middeneeuwen en van omstreeks 100 jaar 

geleden toe te zenden, met beleefd verzoek de mengsels te 

willen onderzoeken. 

De met inkt gemerkte stukken zyn uit de middeneeuwen 

en laten zeer gemakkelijk van den steen los, terwyl de 

andere soort veel vaster aan den steen zit. 

2° . Weet U ook nog een goedkooper middel tegen 

,t optrekken van vocht in de vloeren'? 
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Het is gebiuikeljjk sintels en zand of een paar platte 

lagen klinkers, 't geen nog beter, maar erg duur is. 

Uw dienstv. dien., 
J . v. G . 

Ik heb er reeds meermalen op moeten wijzen, dat de 

redactie er geen bureau voor kostelooze onderzoekingen op 

na houdt. Op het oog schijnen mü de beide monsters mortel 

al even kalkryk en afkeurenswaard toe als die, welke men 

nu altyd nog vry algemeen verwerkt. 

Sintels ziju binnenshuis als aanvullingsmateriaal af te 

keuren, omdat zy zelt zeer veel water opnemen. In plaats 

van plaveiwerk van klinkers zou men stampbetou van 1 

droog gebluschte kalk, 1 tras, 5 tot 7 grindzand kunnen 

nemen terzelfder dikte, d. i. - j - 12 c M . ; dit zal goed-

kooper uitkomen. Of nog goodkooper 1 Doorniksche water

kalk, 5 grindzand; daar men er toch niet over loopt, 

behoeft het beton niet zoo bijzonder hard te zyn. 

v. D. K . 

Ijskasten. 
Amsterdam, 20 Juni 1896. 

Den Heer J . A . V A N K L O E S , 

Delft. 

Dezer dagen heb ik in een slagerij eeu geheel vry. 

staaijde ijskast laten maken, bestaande uit een buitenwand, 

dik 0.18 M., met een spouw van 0.08 M., gevuld met 

slakkenwol en een binnenwand dik 0.08 M., bezet met 

verglaasde tegels. Voorts een deur van dubbel schot met 

vulliug als voren. 

Voor afvoer van het yswater is in den bodem een 

buisje, dat evenwel in water hangt om toevoer van lucht 

binnen de kast af te sluiten. 

Binnen de kast zyn langs de wanden y'zeren rekken, 

waarop zinken bakken staan aangebracht, de bakken zyn 

elk diep + 0.06 M. en groot als het binnengrondvlak 

der kast, ze staan boven elkander met een tusschenruiiute 

van ± 0.06 M. 

Elke bak is gevuld met stukjes vleesch hetwelk men 

door een zeker materiaal laat bevriezen, doch wat blykt 

nu, dat het ys iu deze kast veel spoediger smelt dan in 

de oude houten kast, die vroeger en op dezelfde plaats 

werd gebruikt. 

Beleefd verzoek ik U my op een of andere wyze te 

willen kenbaar maken of U voor dit raadsel een oplossing 

kunt vinden; ik ging van de onderstelling uit, dat de 

warmte daarbuiten geen invloed moet hebben op de ruimte 

daarbinnen; hierdoor blijft de koude, die door het ijs 

wordt aangebracht, bestaan. 

U by* voorbaat dankend voor uwe welwillendheid heb ik 

de eer te zyn. 

Uw dw. dn., 
E . M . ROOD. 

De zaak is niet zeer raadselachtig! Een muur van 

34 cM. dikte is geen afsluiting om ijs vast te houden, 

ook al zit daar een spouw van 8 cM. dikte slakkenwol 

binnen in. Metselwerk is ook bij grootere dikte een veel 

te goede warmtegeleider, te meer als het vochtig gehouden 

wordt door dichten, kalkry'ken mortel; deze kan zelf: 

slakkenwol door mededeeling van vocht warmtegeleider! 

maken. Men bouwt daarom boven den grond geen yshuttt ; 

van steen, maar wel van dubbele planken wanden met 

droog turfmolm ertussen en. v. D. K . 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

B u s d e r V e r e e n , t. bev. d. B o u w k . , te L e i 

d e n . Ir antieer een schoorsteen (niet bouwvallig) door storm 
omvalt en daardoor schade bij buren aanricht, wie is dan 
voor deze schade aansprakelijk? 

Ik heb noch in het Burgerlyk Wetboek, noch in het 

Wetboek van Strafrecht eenige bepaling kunnen vinden, 

die op gevallen als dit betrekking heeft of van toepassing 

kan gemaakt worden. 

Wien zulk een ongeval treft, die zal dus waarschijnlijk 

op niemand verhaal hebben en zelf voor de schade, die hij 

lijdt, moeten opdraaien. 

Zeer zeker is daar iets onbillijks in, vooral als men iu 

aanmerking neemt, dat als een schoorsteen eenmaal in puin 

op den grond ligt, het bezwaarlyk met zekerheid te bewy'zen 

is, dat hy bouwvallig was. 

Toch ben ik overtuigd, dat strikt genomen de meeste 

huisschoorsteenen bouwvallig zyn tengevolge van slechte 

aanhechting tusschen mortel en steen. Men lette er eens 

op hoe vele er krom staan door de voorst. De kalkrjjkheid van 

den mortel speelt ook hier weer een belangrijke rol. 

Een aanverwant geval komt my in de gedachte. Ik be

doel de sterk uitspringende, in Portland cement getrokken 

lysten. Zoo lang die tegen den muur zitten, al hangen zij 

ook in elk op zich zelf loszittende bonken daartegenaan, 

valt het zelden iemand in, dat zy bouwvallig zyn of gevaar 

voor de veiligheid van zaken of personen opleveren 

Toch werd eenige jaren geledeu een ingezetene van Delft 

gedood door een tydens een storm neervallenden bonk ver

steend cement; en nog niet lang geleden kwamen er in de 

door my bewoonde buurt een paar dergelijke bonken van 

een ± 15 jaren oud huis naar beneden, die hetzelfde 

hadden kunnen uitrichten. Ik heb ze tot afschrik voor de 

leergrage jeugd voor rayne verzameling genaast, waar zij 

voor elkeen te zien zyn. v. o. K . 

S T A A L W A L . 

Onder den naam van staalwal is onlangs in Duitschland 

een plaatsvervanger voor schuurpapier ingevoerd. Hy bestaat 

uit draden geschrapt staal van gelyke dikte en van scherpe 

snijdende kanten voorzien. Men zegt dat het sneller en ge

lijkmatiger afneemt dan schuurpapier, niet op elkaar pakt 

oi kleeft en door zyn buigzaamheid zeer geschikt is om 

werkzaam snydwerk enz. glad te schuren. 

(Engineering.) 

AANBESTEDINGEN. 
jinbf-—dingen worden ilechti eenmaal in deie rubriek opgenomen. 

MAANDAG 29 JUNI. 
nieren (Geld.) 2 uur. De Administratie het Hof ie Diereu aan 

L . Veerhui» aldaar : bet vergrooten ea verseteren van het achterhuis 
,n de bouwhoeve Oldennave te Drempt eu het bouwen van eeu 

«rkenshuis aau de bouwhoeve Groot Nijhof aldaar. 
Haarlem. 1 uur. Dijkgraaf en heemraden vjn den Haarlemmer-

-jerpolder, ter secretarie aan den Jansweg; bet onderhoud van 
gebouwen, bruggen enz. over 1896 en de eerste 3 maanden 

tan l 5 9 7 - c • Hengelo. 7.30 uur. De architecten v. d. Goot eu Kruisweg, 
j a 't Stations-koffiehuis van J . van Wezel: het bouwen eener 
.dubbele woning voor rekenitg van W. F . Ronhaar aldaar. 

flissingen. 4 uur. De beeren van Verre en van Houte L z . : 
),et bouwen eeuer fabriek. 

lil \ M i VI, 30 JUNI. 

As-en. 10 uur. De genie, op het bureel van den opzichter 
Kloosterstraat 3 : het eenjarig onderhoud van de gebouwen en 
weikcn te Assen, begr. f 910. _ 

Deventer. 6 uur. De heer C. Liesker, in het koffiehuis van 
.den l:cer J . T. van Poorten .• bet afbieken en herbouwen van 
ZEds. woonhuis aan de Nieuwstraat no. 51. 

Aveiecst (Ov.) 1 uur. Gecommitteerden tot den kerkbouw, 
namens de kerkeraad der Gere . kerk aldaar, t-n huize vau H. 
Snijders aan de Balkbrug.- het bouwen vau eene kerk op een 
terreiu bij sluis 5 der Dedetnsvaait, met gedeeltelijke bijlevering 
der materialen. 

Enschede. I)« a-chitect O. Beltman A.Gzo , namens da firma 
Nico ter Kuile en 'la., in dc portierskamer van hare fabriek het 
verrichten van diverse schilderwerken aan bare fabriekeu. 

Kampen. 1.30 uur. Op bet raadhuis, bestek 28: bet leveren 
«n stellen van een paar ijzeren sluisdeuren in de schutsluis te 
Brunuepe bij Kampen. 

Kijswijk (Z.H.) 11 uur. De bouwkundige C. Klapwijk, in het 
café Witsenburg : het bouwen van twee woonhuizen aid., (gedeeltelijk 
van voorhanden zijnde materialen). 

Vcuray (Limb.) 6 uur. Hel R. K. Parochiaal Kerkbestuur, ten 
huize vau den penringmeester H. Poels Camps: het bouwen van 
sacristie met kelder en verdieping voor bergplaats enz. in aan
sluiting met de R. K. kerk aldaar. 

VYynjeterp (Fr.) Kerkvoogden, bij den adm. kerkvoogd L . J . 
Loopstra ; het doeu van eenige hersteiling aan den toren ec kerk aid. 

WOEASDAG 1 J U L I . 

Arnhem. 11.30 uur. Het gemeentebestuur: bestek uo. 16, het 
•verTooten van school VII Hommelstraat, met zes leerlokaleu enz. 
en het maken vau meubelen, begr. f 31.500. 

's l.iavenhagc. De architect J. \V. Bosboom : het bouwen vau 
een woonhuis aan de Nieuwe Molstraat 6 te 's Qravenbage. 

Haarlem. 11 uur. De architect J. B. Laaschuit, namens zijn 
principaal, in Weteu en Werken: bet bouwen van een tapperij 
en slijterij met bovenwoning, op een terrein gelegen aan de 
Kruisstraat hoek Ridderstraat. 

DONDERDAG 2 J U L I . 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur : het herstellen 
'au stoimschnde aau de Rijks- zee- en havenwerken op het eiland 
Urk, provincie Noordhollanl, begr. f 6000. 

1.Inluiden. 1 uur. Het bestuur vau de vereeniging Koning 
Willemsbuis, gevestigd te Amsterdam, iu het te Huis voor zee
lieden : het vergrooteu vun genoemd te Huis. 

leiden. 11 uur. De architect J . H . Tonnaer te Delft, OBineus 
het kerkbestuur van O. L . Vr. Oubevl. Ontv., in het hotel Rijnland, 
Beestenmarkt: de verbouwing ea vergrooting der R. K. kerk a/d 
Harlenbrug en het amoveeren van eenige perceelen en aunexen, 
alleen voor R. K. aannemers. 

Schiedam. 11 uur. De heeren van Deventer eu Zoon aldaar: 
lie: maken van eene steenglooiing op bun terrein gelegen aan de 
rivier de Maas, ten westen van het Weste-rhaveuhoold aldaar. 

VRIJDAG 8 J U L I . 

Dordrecht- 11 uur. Het bestuur van deu Strijenscben polder, 
'u Het koffiehuis van L. van 'Jongen : het verhoogen en verzwaren 
V i "i den Strijenschendijk, beuevens het door uitgraven te gelijkertijd 
d»arste!len van eene waterleiding vnn Jacob Schouweuburg of 
«'insluiting der Wachldijk, ter lengte van 2100 M.; bet makeu 
van zes bruggeu met landhoo'den en dekken, alsmede het afbreken 

vau een bestaande heul- en het npoouwen vau steenen landhoo'den 
met leggers en dek. 

's-Uravcnhage. 1 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 
eo nijverheid: tie bouw van een postkantoor met directeurswoning 
en bijkomende werken te Rozeudaal. 

lleukcluiu (Z.H.) 10.30 uur. Dijkgraaf en heemraden van den 
polder Heukeluin, ter secretarie : bet maken van een gebouw en 
verdere werken voor een stoomgemaal, bilj. inzenden 2 Juli vóór 
4 uur ter secretarie. 

Z A T E R D A G 4 J U L I . 

Amsterdam. 11 uur. De architect VV. G. Welsing, namïns de 
firma C. en A. Brennikmeijer in liet American hotel Leidscheplein : 
de verbouwing vau het perceel Leidschestraat no. 39 aldaar tot 
inrichting voot magazijn vaa manufacturen, aanw. 30 Juni 'sm. 11 uur. 

Dordrecht. 11 uur. De architect H. VV Veth, in het koffiehuis 
Koophandel: den opbouw van twiutiir dubbele arbeiderswoningen 
op een terrein gelegen aan de uoordzijde der Lijnbaan. 

MAANDAG 6 J U L I . 

Amsterdam. 1.30 uur (greenwichtijd). De Holl. Uz. Spoorweg-
Maatschappij, iu het centraal persoueuslation, in het lokaal naast 
de wachtkamer 3e klasse, (ingang vestibule), bestek no. 9: bet 
makeu vun een metalen bovenbouw vaa veertien bruggeu, in de 
verbindinpsbaan te Rotterdam, begr. f 160.OÜÜ. 

's-Gravrnhage. 11.SO uur. Hel ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan bet gebouw van het prov bestuur : bet opruimen 
van bet oude ea het mukeu van een nieuw remmiugwirk langs de 
zuidzijde tan bet verbi.idingskai.aal, behoorende tot de vernieuwing 
van den kaaimuur langs de spoorweghaven te Feijenoord, begr. f4380. 

Mijdrecht (Utr.) 10 uur. Het bestuur van het waterschap 
Grooi-Mijorecbt, bij J . van Ommereu aldaar: 1. bet maken van 
verschillende gedeelten p-taltegelbescboeiing te zamen ongeveer 
15U0 M. lang, benevens voor zoover noodig wegruimen van be
staande schoeiingpalen en grond langs den dijk van het waterschap 
aebter Wilnis-, 2. het repareeren van de draaibrug over de ringvaart 
van het wate'schap te Oudhuizen ; 3. net af breken van de bestaande 
brug en bet daarvoor in de plaats makeu van eeu houten duiker 
in den Hoofdweg bij den Proostdijerweg in het waterschap. 

DINSDAG 7 J U L I . 

Utrecht. 2 uur locale tijd. De maatscb. tot exploitatie van 
staatsspoorweger, aan het centraalbureau in bet Moreelse Park, 
bestek no. 711: bet mikeo van eene verdieping op het hoofd-
magazijn eu eeuige diverse werken ten behoeve van bureaux voor 
de centrale controle van Nederlandsche spoorwegen op bet station 
Utrecht, begr. f 38.600. 

WOENSDAG 8 J U L I . 
Assen. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aau het gebouw van hel prov. bestuur : het vernieuwen 
iu cementijzer van den houten grondduiker onder de Scbaapshokwijk 
in de waterleiding bezuiden bet Veenbuizerkanaal, in de gemeente 
Norg, prov. Drenthe, beur. f 1950. 

's-Gravcuhage. 11 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 
en nijverheid: de wederopbouw van bet Noorderiandboofd en bijk. 
werken voor de verlegde rivier de Maas onder de gen. Heesbeea 
ca., prov. Noordtrabant, behoorende tot de werken voor deu Douw 
van eene brug bij Heusden, begr. f 58.100. 

Weesp. 1 uur. liet gemeentebestuur: de verbouwing van het 
oude schoolgebouw achter de Groote Kerk aldaar. 

DONDERDAG 0 J U L I . 
's-Gravenzando (Z.H.) 3 uur. Dc commissie tot kerkstichting, 

iu de consistoriekamer der Herv. Kerk : het bouweu eener kerk 
te Hoek van Holland, aanw. i Juli nam. 3 uur. 

DINSDAG 14 J U L I . 

's-Grnveuhage. De architect N. Molenaar, iu het Zuid-Holl. 
Koffiehuis: a. het bouwen van eene R. K. kerk niet pastorie en 
bijbehooren voor de parochie vau O. L , Vr. van Goeden Raad j 
b. het bouweu van een gesticht voor liefdezusters; c. bet bouweu 
van een woonhuis. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Aarlanderveen. Het makeu van 106 M' schoeiingwerken aan 

den Aardijk. Laagste Gebr. van Vlies aldaar voor f 144, niet geg. 
Amsterdam. Perc. 2, Het vervangen van bouten beschoeiingen 

door kaai- eu hellingmuren, het vernieuwen der fundeeriug van 
de betaaliooJs eu bet doen vau eenige herstellingen eu vernieuwingen 
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benevens hei tot 31 Doe. 1890 onderbonden van de gebouwen eu 
inrichtiugen bclioon'nde tot 's li ij k s werf, de treschutwerf eu eeu 
gedeelte der voormalige Rijks-lijnbaan aldaar. Laagste C. J . Maks Jz. 
aldaar voor f 23.98'); perc. i, hel verrichten van verf-, wit- eu 
behangerswerken aan en in de gebouwnn eu inrichtingen op's Rijks 
werf en geschutwerf aldaar. Laagste F. VV. van den Be.-g aldaar 
voor f 3189 ; perc. S, het teereu van alle loopbruggen, meersloelen, 
steig-rs, remmiLgen, beschoeiingen, het dak van de geschutloods 
en de buitenoppervlakte der houten barak, ateenkolenhcgplants 
«n d-ie loodsen, alles beboorende tot 's Rijks werf, de geschutwerf 
en een gedeelte der voormalige Rijks-lijnoain aldaar. Laagste VI. 
de liruin aldaar voor f (ijl); perc. 6, het doen van eenige her
stellingen en vernieuwingen aan de magazijnen te Kadoelen, in 
deu N. IJ polder bij de 'lcmbtus' en iu deu Grooten Upjldei, 
benevens de inscbietplaaU bij zijkauaal F van het Noordzeekanaal, 
alles beboorende tot de marine-directie aldaar. Laagste C. J . 
Maks Jz. voor f 2300. 

Arnhem. Het ouderhouder, van en het uitvoeren van hers'elliugeu 
en vernieuwing, u aan de laudsdijknn, de verspreid liggende rijks* 
sluizen, bniüirun enz. in de provincie tSelderlaud, van 1 Juli H96 
tot eu met 30 Juni 1397. Laagste J. M. Muskeus te Herwen en 
Aerdt voor f 3678. 

Breda, Het met steen bezetten over 1150 M* van den Caro 
linadijk te Dintclord. Laagste A. Lodder te Oud.Beijerlaud voor 
f 11930, gegund. 

Dluxperlo. Ret bouwen eener fnbtiek. Laagste O. H. te Beest 
voor f 665, gegund. 

Dirksland, Het maken, leveren, iuliangen enz. van 2 nieuwe 
ebdcureu in de schutsluis aldaar. Qegund aan Wed. C. van 
Oostcnhrugge te Dirkslnnd voor f 1490. 

Doesburg. 1. liet leguen van hardsteenen trottoirbanden en 
bestrating vau trottoirs in de O «poortstraat en de westzijde der 
Kerkstraat. Laagste M. H. Joliuk aldaar voor f 28-19, gegund; 
2. hel leveren eu plaatsen van i plaatijzeren vetiti'atiekachels in 
de openbare lagere school B. Laagste L . A. Willemaen aldaar 
voor I' 196, gegund. 

Doczum. (Iet bouweu «ener christelijke school met 2 lokalen 
en ond rwijzerswoninii le Korn'ioru. Laagste O. P. Offringa te 
Donkerbroek voor I 3749, guuniug aangehouden. 

Enschede. liet bouwen van eeue pastorie voor de vereeniging 
de Kerkelijke Kas aldtar. Laagste (J. en G. J. Lasonder voor 
f 6711, gegund. 

Enschede. Het bouwen vau drie heereuhuizen voor bet kerk
bestuur der R. K. Parochie M . Joseph te Enschede. Laagste F. 
H. Wijds veld aldaar voor f 17.410. 

U o ï u g a r U p . II.-1 bouweu van eene stoomzuivelfnbriek met 
directeurswoning etc te Akmarijp. Laagste J . eu A. v. d. Veen 
te Auirustiuusga voor f 30.500. 

's-Gravenhage. Het bouweu vnn vier heeienbuizeu aan $t 
Blankenberghslraat. Laagste A. Heelkauip aldaar voor f 34.75Q 

's-tiravenliage. Het bouweu van 3 dubbele heerenhuizei , l a n 

liet Sweelinckplein hoek Koninu'in Emmakade. Laagste A. ^ 
Hardeman te den Haag voor f 45 600. 

Groningen, Het vergrooten van het schoolgebouw vo> j e 

herhaling-dagschool in de Peperstraat. Laagste Pb. Hendriks ü u r 

I 9777. 

Harmeien. Het maken van een gebouw met watergang,.. , o t . 
steen eu verdere werken, voor een stoomgemaal. Laagste ( van 
Tilburg te Nootdorp bij Delft voor f 53G5, de gutning volgt t e t 

Hengelo. Het bouwen eener dubbele woning voor A. J . A ink. 
Laagste Muller en Beltman voor f S165. 

's-Hertogenboscb. Het bouweu vao 5 beueden eu 5 b...-eo. 
woningen, voor rekening van den heer Bern van Vugt «I laar. 
Laagste C. Hartman te 's Hettogenbos:h voor f 9800, gr. ,ud. 

Haogezand. Het bouwen van een wiukelbehuizing en een u óel 
woonhuis op terreinen huni.er afgebrande behuizingen «I ,ar, 
zuidzijde Winschoterdiep, architect £ . Schreuder te Sappemeer. 
J . Priet te Beerta voor f 7387, gegund. 

Hensden. Het houwen van een gasthuis en aanhooren. Laagst* 
J . Koeken te Tilburg voor f 32.445. 

Kampen. Het uitvoeren van herstellingen aan de Gelder-che 
sluis in den Drontherdijk en vau herstelling, met het aanbreiden 
van muren aan de achterzijde van de sluiswachterswoning. Laagste 
T. Mol te Gcnemuiden voor f 2! 50, gegund. 

Lelden. Hel afbreken van 4 woningen in de llalveoiaanspoort 
en 3 iu de VVielmakersteeg ea het weder opbouwen van 2 woningen 
in die poort en 1 in die steeg. Laagste J . Botermaus voor f 37'JO. 

Rotterdam. Het doen van diverse verfwerken »an kerkgebouwen 
enz Laagste G. Bordewijk aldaar voor f 3IU0 zoudei en f 3450 
met torens. 

Ruiupt. Het maken vau een cathecbisatie en consistoriekamer 
en het restaureeren van het kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente 
aldaar. Laagste M. J . Siruijken te Gellicum voor f 5240. 

Utrecht. Het doeu van voorzieningen van ondergeschikt belang 
uun werken in de Nieuwe Hollandsche waterlinie. Laagste VV. van 
Dijk aldaar voor f 4555. 

VVaningen. Het bouweu van een hoogere burgerschot 1. Laagste 
E. en M. Wyers te Nijmegen voor f 54.974. 

VTllHge-Litugerak. Perc. A. Het bouwen uo een schoolgebouw 
met 2 lokalen in de buurtschap Cabauw. Laagste P. Boef Pzu. te 
Lopik voor f 49G9 Perc. B. De levering der vereischte schoolmeu-
beien. Laagste J . van Klaveren te Ameide voor f 294. 

Zeist. Het bouwen vau eeu houten loods voor coces, aan de 
gasfabriek en verschillende werkzaamheden aan de woning aldaar-
Laagste G. F. Geijtenbeek aldaar voor f 1054. 

A D V E R T E N T I E N. 

L E I D E IN. 
Machine-, Stoomketel- en 

Constructiefabriek. 
8 C H EK P 8 B0U W W Ë BF 

met 0WARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- eu 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ, l7) 

Zwaie en lichte Smeewerken. 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certilicaixt vun Lloyd's* 

en B u r e a u V e r i t a s . 

P.DOLk&ZOOlV 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINÊ  GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , K B I S T A L - , B B O K I en M B L K -

G L A B . 

DE GROEVEN 
V A N 

J. M EU RIN 
te A n d e r n a c h a/d Rijn, 

leveren sedert 1 8 5 1 (83) 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

G K B O G K N G L A S en D A K P A N N K * . 

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 . 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

In Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
DUIM of ZWEMSTEEN; LA-

VAGROTSTEEN, beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, en* 

S t o o m J a l o u s i ë n 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. 

LAGE PRIJZEN. (73) 
S. BRUIGOM, Arnhem. 

C, WASSER & Co, - Rotterdam. 
H id-Agenten der Eichler's Kraan-

jnieev en Smeer-preparaat voor pakkingen 
Sander's Ia gezuiverde Mineraal 

oliën en Consistentvetten — Van Haer 
je'g -kamde Poetskatoen en Poetsdoeken 
_ Klinge's Leder- en Drijfriemen 
fabrikaat. — Mauersberger's houten 
Bieiiiscliijven. 

Subageiiteii gevraagd. 

O V E R K A P P I N G E N ^ 
- L O O D S E N 

van gegolfd ijzer, 
(90) 

KRANEN LIFTEN, / S J 

O C V LIEREN, 
GRANIET, ZANDSTEEN, 

> Weibern Tufsteen. 

T. C . T I S S O T J " . , 
AMSTERDAM, SINGEL 17». 

Alle soorten van 

Z A G E N 
AB 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualtteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D. DOMINICUS & SöHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

_ Gevestigd in 1822. (55) 
• • F * Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
Welke wü U gratis en franco toezenden. 

AltCIHTliAVEN 
en LIJSTEN, 

•olgcns b e s t a a n d of op te geven 

P r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
Zaü rij en Schaverij van 

K W. HöGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

F'ofielteekeningen en Prijs-courantop 
«"vraag gratis. (80) 

Uitgaaf van J. YAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE B01IVMATEUALBN, 

ar. A. 

beschreven door 

v a n d e r K l o c 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

BB IJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

R E O O R D E E L I N G E N. 
. . . . Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder veel waarde op. een 

voor hon 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-
ijken vorm een ruim overzicht geeft <?an wat de praktijk hier en elders tot op lieden 

heeft uitgewezen of een thoretisch 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 Nederlandich Advertentieblad). 

. . . . In de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. Dat over dit belangrijk materiaal 
heel wat te zeggen valt, is elk bouwkundige bekend, en velen onzer kunnen geacht worden met 
de eigenschappen der verschillende houtsoorten en het g»bruik 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.) 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steetibakkersbedrijt 
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 ecliter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige inoeielijklieden heeft. 

Voor hem die in Indie ecliter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen zal 
daardoor dit bock 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 de7e 
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, do 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 bock, 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.) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den lieer Van dor Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd.- Op alle vragen, welke rii lot terrein der bouw 
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een .uitvoerig antwoord, en kan liet dus met vrucht 
worden gcraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig cn doet de firma Van ,ler F.ndt & Zoon 
alle eer aan. Dc prijs is zeker beneden de waarde van liet boek. 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Oravenhage.) 
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Carbolineum „KRIMPEN' 
der Mjj. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

onovertroffen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland eu Koloniën 

G. M. BOKS tfc Co., 
Keizersgracht 132. A m s t e r d a m . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

R O T T K K D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A M S T K I t D A M . 
Bilderdijlciade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
DK.R 

JOSSOIX-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 
( 8 8 ) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 

DOORNIKSCHE EH LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

Portland-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavake ien en Deks teenen . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

I I . LUI J T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

e« LEKKERKERK. 

J A N H A M E R ÓL CO., 
Heerengracht 583, by de Ütrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

Engelsche Stalinrichtingen. 

GREVE 'S 

UTRECHTSCHE LOODWITFA BR1EK, 
F i r m a G r . G U E V I O , U t r e c h t . 

is be t er dekkend, fijner, w i t t er en beter 
k l e u r h o u d e n d dan eenig ander; 

is bekroond door den NederI. S c h i l d e r s h a n d 
Tentoonstelling van Decoratieve Schilderkunst 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schildert 
nit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor. 
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van Ingenieurs , G e mee:: te-
Architecten en andere Au tori tei ten in limine 
bestekken v o o r g e s c h r e v e n ; 

wordt, tot w a a r b o r g van echthe id , zu iverhe id 
en g o e d gewicht , nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de s I ren gste keur geleverd, des-
verlangd met certificaat van O H sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in l.et „N. v. d. Dag", 
dd. 31 Jan. 1887; in de „H u is- en 0 e CO r a t i esch i I d er" dd. 1 Mei 1887; inde 
„I ng en i e ur' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „ S c h i Ider" dd. 1 Mei 1889 ; in de 
„ O p m e r k e r " dd. 15 Ju l i 1889 en 12 Ju l i 1890; in de ,.A m bachtsman'Md. 8 
Febr. 1890, en in het „ B o u w k u n d i g W e e k b l a d " dd. 5 Dec. 1891. (93) 

Verkrijgbaar bi] alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

T 

LEONARD SLIGCBER, Monnickendam. 

mm 
i l l s -

' " • M i i i c d ijzeren (86) 

SPIL- en STEEKTRAPPEN. 
AIM, Inschuifbare Hekken, 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
u i l m i l i i l e f a b r i k a a t en h i l I i i k c pr i l s . (76, 

E X S E L S I O R P L A T E N , 
GEBR. VAN DER VlJGH, Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Benig, onovertrefbaar materiaal. Licht, di< at, 
geluidwerend. \ ' e r k r ü g b a a r iu verschillende' 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eig> " e 

stellers. Voorgeschreven by particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 18' 5> 

GOUDEN MEDAILLE. 
Geluidwerende tussclienvloeren, ondervloeren 

voor houteementdaken, brandvrije 
MparatieSn en plafonds. 

i R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amlcitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentlën in dit blad kosten vao 4—6 regelt 
ff) cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
pUaUruimle. Driemaal plaatting wordt slecht» tweemaal 
berekend. 

VERSCH'JNT ZATERDAGS. 

Uitgever» i 
J. VAN DER ENDT & ZOON, 

M A A S S L U I S . 

Alle axlvertentlVn in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratis geplaatit ia DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar*, 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 . 

A M B A C H T S O N D E R W I J S . 

Het bestuur der Ambachtsschool te 's-Gravenhage ver
meldt in zjjn verslag over 1895. o-a-, dal in bat belang, 
der zuinigheid werd besloten de noodige materialen, voor 
zoover noodig ook de leermiddelen en gereedschappen, in 
bet groot op te doen; daarby kunnen lagere pry zen worden 
bedongen, eu kan by behooriyke controle eene niet onbe-
laugryke vermindering van kosten worden verkregen. 

Verder dat een groote moeieiykheid werd opgeheven 
doordien met het bestuur van den Christenlijken Volksbond 
eene overeenkomst werd getroffen, waarby den overblyvenden 
leerlingen van buiten af, die in deur en tusschen de school-
tijden niet naar huis kunnen gaan, de gelegenheid wordt 
aangeboden in de middaguren in een geschikt vertrek onder 
behoorlek toezicht by hun boterham een kop koffie of een 
glas melk te gebruiken. Van deze gelegenheid wordt door 
een 14 tal jongens gebruik gemaakt. 

Kene aanvraag, by het Bestuur ingekomen, om een leer
ling gedurende enkele weken van een gedeelte der lessen 
te ontslaan, ten einde hem gelegenheid te geven hij een 
bouwwerk voor zyn vak te. zien en te leeren, werd in 
ernstige overweging genomen. Hoe nuttig men het ook 
oordeelde, dat jongens van de hoogste klasse der Ambachts
school in de werkplaatsen en by het uitvoeren van bouw
werken een kykje nemen en daarby geruimen tyd tegen
woordig zyn, was het Mest uur toch eenparig van gevoelen, 
dat het belang van de leerlingen en de ordelyke gang van 
het onderwys vorderen, dat de leerlingen geregeld de school 
bezoeken en niet van het onderwys worden afgeleid, te 
meer daar zy na korten tyd, beter onderlegd, van de ge
legenheid om iets goeds voor hun vak te zien, naar harte
lust karnton pro & tee ren. 

De stichting van het GoDON-fonds had de aandacht van 
het Bestuur gevestigd op eene zaak, die allen reeds langen 
tyd voor den geest had gezweefd, maar om verschillende 
redenen nog geen bepaalden vorm had aangenomen, n.1. de 
1» Pioneering der onderwyzers en leeraren aan de Ambachts 
school verbonden. Nu de school retds meer dan twintig 
jaren bestaat, dringt zich als van zelve de gedachte op, 
Wat er zal moeten gebeuren, als er eerlang leeraren zullen 
2 i J'i. die na jarenlangen trouwen dienst tot den leeftyd 
komen, waarop hunne geschiktheid om onderwys te geven 
ati:eemt en het belang der school vordert, dat jonge krachten 
hen vervangen. Dan zullen zy ook niet meer geschikt zyn 
hun vorig vak of handwerk weer op te vatten, en 't zon 
Van de Ambachtsschool al heel ondankbaar, ja inhumaan 
Z l . i" . als zy de mannen, die baar jaren lang trouw gediend 
luidden, eenvoudig ontsloeg. Het Bestuur heeft overwogen 
wat i n dezen te doen stond, het heeft onderzocht naar de 

798.99. 
waarvan de Directeur 
zeer goed en neemt 

beste wyze om den leeraren een pensioen te verzekeren; 
de uitslag van dit onderzoek en van deze overwegingen 
was alleszins gunstig en verblijdend; nu reeds kunnen wij 
mededeel en, dat de zaak. zeer goed staat ca- bot littótuu* 
het vaste voornitzicht heett, dat in een volgend verslag de 
regeling van de pensioneering van leeraren eu onderwyzers 
als een voldongen teit kan worden vermeld. 

Omtrent het GoDON-fonds wordt gemeld dat hy het Bestuur 
der Vereeniging van Oud-leerlingen der Ambachtsschool, voor 
dat fonds eene gift is ingekomen van f 500.— welke in 
handen van den Penningmeester der Ambachtsschool is gestort. 
Deze vereeniging telde op 31 Jan. 1895 reeds 54 leden 
en begunstigers; door elk nieuw lid wordt een entree van 
f 1.— betaald ten voordeele van het fonds. Op 4 Januari 
j.1. was by het Gouox-fonds in kas /' 

De Vereeniging van oud-leerlingen, 
het Voorzitterschap bekleedt, werkt 
steeds in bloei toe. 

Van verschillende oud-leerlingen kwamen by den Directeur 
weder gunstige berichten in; ook ontving deze weder aan
vragen van patroons en directies van werkplaatsen, om 
leerlingen, die de School met goed gevolg hadden door-
loopen, te plaatsen. 

Het aantal leerlingen bedroeg bij de opening van den 
zomercursus in Apri l 210, waarvan: 

71 timmerlieden, 17 meubelmakers, 8 houtsnyders, 1 
steenhouwer, 28 schilders, 9 smeden, 55 machine-bankwer
kers, 19 koperbewerkers, 1 piauoinaker, 1 instrumentmaker. 

In de eerste klasse waren 122 leerlingen in 4 parallel-
afdeelingen. 

In de tweede klasse 66 leerlingen in 3 parallelafdeelingen. 
Iu de derde klasse 22 leerlingen. 
D e » len October by de opening van den wintercursus 

waren er: 
76 timmerlieden, 20 meubelmakers, 8 houtsnyders, 1 

steenhouwer, 31 buisschilders, 10 smeden, 42 machine
bankwerkers, 22 koper en zinkbewerkers, 1 pianomaker, 
1 instrumentmaker, te zamen 212. 

By het einde van den cursus 1 8 9 4 - 1895 konden 29 
leerlingen eervol worden ontslagen. 

De lessen der burgeravondschool eindigden als gewoonlyk 
in Apri l en werden hervat tegen October. 

Van den vorigen cursus werden 18 leerlingen ontslagen 
met getuigschrift. 

De lessen der avondteekenschool voor volwassenen ein
digden als gewoonlyk half Maart en werden weder tegen 
half October geopend. 

Het getal leerlingen dezer inrichting bedroeg by den 
aanvang van den loopenden cursus 47, waarvan 15 het 
volledig onderwys, 32 enkele lessen volgen. 

» 
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Onder hen bevinden zich 20 timmerlieden, 6 meubelmakers, 
9 smeden-machinebankwerkers, 3 koperslagers en instrument
makers, 3 steenhouwers, metselaars, loodgieters en 6 ververs. 

Hun leeftijd is van 18—47 jaar. 
Het schoolgeld bedraagt voor hen, die 5 avonden per 

week de lessen volgen / 5 en voor 3 avonden ƒ 3 per 
cursus. 

't Gebeurt somtijds dat leerlingen de Ambachtsschool 
verlaten, /.onder den geheelen cursus te hebben afgeloopen, 
ja enkele malen na zeer kort het onderwijs te hebben ge
noten, eu zich dan bij de patroons aanmelden met de ver
zekering, dat zij op de Ambachtsschool zjjn geweest. Dat 
zulke leerlingen niet aan de verwachting voldoen en een 
ongunstigen indruk maken, spreekt van zelf, en 't zou het 
Bestuur leed doen, als naar zulke voorbeelden de waarde 
der Ambachtsschool werd afgemeten Het richt daarom tot 
de patroons dit beleefd maar dringend verzoek: als zich 
jongelieden by U aanmelden, die zeggen, dat zij de Ambachts
school hebben bezocht, wilt hun dan het getuigschrift vragen 
dat zy na afloop van den volledigen cursus hebben ont
vangen. Dit getuigschrift is geen diploma, maar enkel een 
bewijs, dat zij de Ambachtsschool geheel hebben doorloopen 
en geeft daarbij getuigenis van de wijze, waarop zy van 
het onderwys hebben geprofiteerd. Wie dit getuigschrift 
niet kan vertoonen, heeft de school tusschentyds verlaten 
en heeft dus geen recht zich op de school te beroepen. 

Het bestuur vertrouwt, dat zyn verslag den vrienden en 
begunstigers der Ambachtsschool opnieuw de verzekering 
zal geven, dat zy een goed werk verrichten met haar te 
steunen. Het Bestuur is voor dien steun van harte dankbaar; 
toch mag het zich niet geheel voldaan verklaren. Elk jaar 
valt het overlyden of het vertrek naar elders van contri
buanten te betreuren en de ledige plaatsen worden niet 
voldoende aangevuld, zoodat elk jaar eene vermindering 
van particuliere zyde valt te constateeren. 

De Ambachtsschool heeft, behalve de zeer gewaardeerde 
subsidie van het Ry'k, Provincie en Gemeente, tevens noodig 
de medewerking van alle ingezetenen van 's-Gravenhage, ten 
eerste de zedelyke, maar van wie hem kan verleenen, ook 
den geldelyken steun. Als deze haar niet onthouden wordt, 
kan zy' rustig doorgaan met zich te ontwikkelen, volharden 
in haar streven te worden wat zy' worden kan en dus ook 
worden moet. 

achterbleef. Het rood zon er zeker by' gewonnen hel 
als het wat meer grover korrels had gehouden. Ik man 
er namelyk mortel van in de verhouding van 1 maat 
drooggebluschte kalk op 3 brikkenmeel, zonder zand. 
dit geval is grof en fijn dooreen veel beter dan enkel 
poeder. Ik zal hier straks een zeer sprekend voorbeeld 
mededeelen. 

Om de betrekkelyke waarde van de mortels op zich 
te bepalen, maakte ik er enkele drukproetbnssen v 
Het geschiedde einde Maart j.1. Na een verblyf van 8 we 
in do lucht, by' een gemiddelde temperatuur van 1 0 ° 
bleek de met klinkermeel toebereide cubus de eenige, d 
ik had) nog geen meetbare drukvastheid te bezitten; t\ 
cubussen met granw bereikten beide 8, twee met T< 
meel 17.25 -n 18.80 K . G . per c . M 2 drukvastheid. Na 
weken, gem. temperatuur 11.8" C , bleek de drukvasth 
te zyn toegenomen by het grauw tot 13.90, by' het ro d 
tot 33.80, 35.00 en 39.30, gem. 36 K G . per c M 2 . 

De aanhechting van de mortels 1 : 3 aan hardgranw n 
waalsteen was na dezelfde 12 weken verbly'f in de lucht 
als volgt: 

a. Limburgsch veldbrandklinkermeel. 

0.65 i 

0.58 j Gera. 
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B R I K K E N M E E L A L S H Y D R A U L I S C H E 
T O E S L A G . 

b. Limhurgsch veldbrandgrauw of bastaardmeel: 

0.67 . 
0.44 j Gem. 
0.40 ' 0.44 
0.40 \ K . G . p. c M 2 . 
0.27 : 

c. Limburgsch rood of bleek meel: 

Gem. 
0 90 

K . G . p. c .M. 2 

In verband met myne opmerking aan het slot van het 
opstel „ D e industrie der Kottwmaterialen in Nederlandsch 
Indië" in ons No. van 7 Maart j.1, deel ik hier de resul
taten mede van eenige proeven met baksteenpoeder als 
hydraulischen toeslag. 

Men zond mij eenige maanden geleden eenige Limburg
sch e veldbrandsteenen, een materiaal dus, dat, wat de 
wyze van fabricage betreft, meer dan eenige andere inland
sche steensoort met de Indische baksteenen overeenkomt. 

Om ('enigszins een maatstaf te hebben voor de betrek
kelijke waarde der steenen, verrichtte ik er enkele ver-
brijzelingsproeven op en vond voor de klinkers een druk
vastheid van 187 tot 218, voor de grauwe of bastaard 
van 127 tot 207 en voor de roode of kleeke 53 K . G . 
per cM*. De laatste waren zoo zacht en los, dat ik er 
maar één bruikbaar drukproefstuk van klaar heb kunnen 
krijgen. Toch gaven deze juist het beste „rood cement". 

Ik maalde de steenen in een kogelmolen zonder erg op 
de fijnte te letten en zifte het maalsel door een zeef van 
ongeveer 4 m.M. mazen wy'dte, waarop zoo gied als niets 

Het gunstiger eindcyfer by a, in vergelijking met 6, is 
waarschijnlijk toe te schryven aan de grootere hardheid 
van den baksteen en dienovereenkomstig het grooter gehalte 
aan grover korrels van het maalsel by a, waardoor de 
mortel poreuzer en meer toegankelijk voor de lucht wordt. 
Om een juisten maatstaf ter vergelyking te hebben, zou 
men van elk der maalsels een bepaalde hoeveelheid meeltijn 
poeder, b. v. 2 maal het gewicht der kalk, met een bepaalde 
hoeveelheid normaal zand, b. v. 3 maal het gewicht der 
kalk, moeten vermengen. 

Hoe nadeelig het gebruik van fijn steenpoeder in plaats 
van grof zand werkt, moge nit het volgende blyken: Van 
Ruhrorter Portland-cement van A L B B E C H T S T E I N & Co. be

droeg de trekvastheid (by gebruik van den vorm van Sucm; 
van 1 cement 3 normaal zand, na 1 - f 6 dagen 14.9' 
na 1 + 27 dagen 18.71 K G per c M 2 . ; door het normal 
zand te vervangen door tras-fijn poeder van Utrechtsch wel 
boord, kreeg ik na 1 + 6 dagen met hetzelfde cement 
niet meer dan (i.25, na 1 + 2 7 dagen niet meer dan 
8.55 K G . per c M 2 . 

De drukvastheid met normaal zand bedroeg na 1 + 1 
dagen 152 22, na 1 + 27 dagen 221.44 K G . per cM-. 
met Iras-fijn poeder van welboord in plaats van normaal 
zand, kreeg ik met hetzelfde Portland-cement na 1 + 13 
dagen niet meer dan 61.60, na 1 + 2 7 dagen niet meer 
dan 63.40 K G . per c M 2 . 

Ie oorzaak dezer geringere cyfers ligt in dit geval 
„a nijnlijk in de moeielijkheid om Portland cement met 
*j, steenpoeder zoo gelijkmatig te vermengen, dat elk steen-

k ü , eitje met de noodige hoeveelheid bindmiddel aan zyne 
n»l-u-en wordt vastgehecht; men zal niet kunnen vermijden 
d»t groepen koud tegen elkaar zittende deeltjes steenpoeder 
me het cement aan andere dergelijke groepen worden ver
tol ien, zonder dat tusschen de individuen van elke groep 
onderling aaneenhechting plaats heeft. 

Paarom is dan ook in de practijk zelfs by' waterwerk 
grot rivierzand beter dan fiin duinzand. Daarom ook zal 
men in Indië, by' ontstentenis van zand en vervanging 
daarvan door brikkenmeel, hechter metselwerk bekomen, als 
dit brikkenmeel door handstampen of onbeholpen maalwerk-
tuigen grof en fijn door elkaar is verkregen, dan wanneer 

m en al het brikkenmeel met kogelmolens van G E Ü S O N tot 
trasfijnte verkleint. Daarom kreeg men ook by' de proeven 
te Triest zoo geringe resultaten met mortel van 1 kalk 
op 3 gezifte santorinaarde (vergelijk ons No. van 18 Apri l 
j.1. eerste blz.) Daardoor ook beeldden onze voorvaderen 
zich in dat tras, als het te fijn gemalen wordt, dood 
gemalen wordt; zij wisten niet, dat tras boven een zekere 
korrelgrootte enkel als zand, maar niettemin in sommige 
gevallen ook nuttig kan werken. 

De conclusie is dus deze: gebruikt ge tras of welken 
anderen hydraulischen toeslag ook, enkel als zoodanig, maar 
met zand erby', maal hem dan fijn: moet daarentegen de 
hydraulische toeslag tevens het zand vervangen, zorg dan 
dat ge fijn en grof dooreen hebt. v. D . K . 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Rijswijk bjd Haag, 
6, 6, 1896. 

Hooggeachte Redacteur! 
Vergun my, met betrekking tot het Stucadoorsvak en in 

verband met de vraag in de correspondentie van uw 

No. 49 over Portland cement bepleistering, eenige stel

lingen te verdedigen. Waar betwistbare zaken in diuk 

besproken worden, komt my' dat altyd een degelyke manier 

van doen voor; men weet dan, om zoo te zeggen, vooraf het 

geraamte naar vastheid en ervaring van het geheele betoog. 

Daarbij volg ik dan ook het voorbeeld van de Grieksche 

en Egyptische bouwkundigen, die thans nog zooveel duur

zaam en zeer hecht werk, na meer dan 50 eeuwen doen 

zien. Vergelyk daar het geknoei van de laatste drie eeuwen 

eens bij. Zoo keurde ik onlangs een 1 * / , eeuw oude steenen 

melen voor zwaar electrisch werk af, omdat het metselwerk 

hi; regen stroomen water naar binnen liet. Bij stijve bries 

reeds sidderden de steenlagen langs bliksemvormige scheuren; 

hy vorst kwamen daar dan prachtige binnenwaarts gerichte 

pluimen bij. Zoo vroor het metselwerk doof te veel kalk 

op-, door- en byna u i téén . 

Verder beschouwde ik eene reeks grafzerken van + 1 4 2 0 

at, maar, wat materiaal en bewerking betieft, waren ze al 

hi 1 min. De vorm der versieringen eu de letters lieten 

alle te weuschen over. Voor de geheele naam des rustenden 

Was veelal de plaats niet eens vöór het houwen afgemeten, 

soodat Toor Govert de naam Gover1
 stond; dat t-je 

stond zeer mooi! 
Er waren toenmaals dus ook knoeiers en nog geen snel

treinen naar tentoonstellingen en POMPBJI met zyn prachtige 

waterverf-schilderijen op muurvlakken was nog niet ont

graven. 

1. Ik wenschte, dat elke stucadoor van Nederland ze eens 

kon gaan beschouwen, al was het dan inaar in de plaatwerken 

op de bibliotheek der Ingenieurs-school te Delft. 

2. Bij myn tweede stelling maak ik een groote sprong 

van schilders onderwerp op eens op scheikundige zaken. 

Doorzuigen en aanhechten is in het stukadoorsvak hoofdzaak. 

Ly'mverf of zeepverf, op muren aangebracht, valt er een volgend 

jaar, met hetzelfde vocht oververvende, aan lappen af. Men 

versta my' wel: lijmverf is eenigerlei aardvormige, neutrale 

verf (b.v. kleipoeder, kry't of oker) met lymwater, ongeveer 

6 lijm op 100 water, aangemengd en half kokende gehouden 

met doove (? dat Hollandsch is een rare taal, braudende) 

turfkolen. 

Zeepverf noem ik vuil keukenzeepsop van groene zeep 

en klei of oker met eenige (weinig) gebluschte kalk en 

zwartsel of ultramarijn aangeroerd en uitgestreken en later 

door bespuiten met slappe bezonken chloorkalk-oplossing 

(waterhelder, niet melkachtig) in zekere mate bevestigd; zoo 

kan men bloemen, waterplanten en vogels al heel aardig 

duurzaam en goedkoop aanbrengen. 

3. Geheimzinnige krachten worden, evenals in genees- en 

zeevaartkunde, ook door stneadoors gaarne in gebruik ge-

genomen ; zoo herinner ik mij een held van den witkwast, 

die zyn patroon wist te overtuigen, dat zekere uitgeslagen 

muurwand alleen door bestryken met inkt (zegge roetzwarte 

inkt) weer geheel wit te krygen was? Maar een schaduw

zijde was de pry's, zegge een gulden de flesch. 

Uit een scheikundig oogpunt nitte ik het vermoeden, dat 

aluinoplossfng of zeer verdund 1 op 100 zwavelzuur (f 6 . - -

de mandflesch van +_ 60 liter) ook goed, maar tegelyk 

wit zou wezen. De ervaring bevestigde gelukkig myn ver

moeden en van afschilfering was ook na jaren geen sprake. 

Ook op raapwerk in schralen Portland cement mortel onge

veer 1 op 6 duinzand en met wat lynolie en water zeer droog 

uitstrykbaar gemaakt, zal de overmaat oliezuur uit de 

stearinekaarsen niet veel schade doen, als men het maar 

eerst met warm, vettig keukenzeepwater (vau groene zeep) 

en dan met bovengenoemde verf bestrykt. Die fijne waterdeel 

tjes weten zich wel aan het vet te ontworstelen en zeep. olie

zuur en verf vechten den scheikundigen stryd wel kalm onder 

elkander, dat is zonder afschilferen, nit, als er maar wat steeds 

water aantrekkende koolzure potasch uit de groenten by is. 

In vochtige lucht komen daar dan wel hier en daar zwarte 

schimmels op, maar die wy'ken spoedig voor wat uiterst 

verdund zwavelzuur; zoek de verfstoffen dus zoodanig nit, 

dat ze alle tegen deze laatste bestand zijn. 

Dr. L . C. L . 

Zie vervolg Correspondentie op bladzijde 213. 
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WELIJZER per 1000 KG. 
Plaatijzer voor scheeps- en 

bruggenbouw . , 
id . voor masten, en/. „Best". 
Ketelplaten „Best". 

id. „Best best". 
id. „Best best best" . 
id. „Extra triple best 

voor zeer moeielijk Aenswerk 
Geribde vloerplaten 
Yorkshire ketelplaten (I.ow-

moor) van al . . . 
id. id. (Andere merken) 

Hoek-enkraalijzervoorscheeps-
en bruggenbouw . 

„Best" hoekijzer 
„Best best" id. 
T ij" r 

Kraal T ijzer . . van af 
id. tot knieën en spanten ge

bogen meer: . . 
Klinknagelijzcr, gewoon . 

id. „best" . 
id. „best best" voor ketelw, 

Staafijzer, Welsh . 
id. Schotsch f. a. b. Glasgow 
id. Gewoon North Staffordshire 
id. Best id. . 
ia. Superieur id. . 
id. South Staffordshire, Marked 

bars. List brands . 
Id. „Lowmoor" 
id. Yorkshire, andere merken 
Spijkerstaveii . . . . 
Zweedsch staafijzer, gewalst . 

id. id. gehamerd 
Belg. id. No. 1 f.a. b. Antwerpen 

„ Spijkerstaveii id. id 
„ (jootijzor id. id 
„ I Ijzer, van af 

Draadnagels No. 5 —7 
(per 100 KG.) . 

Bandijzer, gewoon . 
„ superieur 

Baaiband N. 20, breed 22.2 mM. 
Export blik . . . . 
Blik „Werking up" kwaliteit. 
Gegalv. gegolfd blik No 24 HU 

id. id. id. No. 26 id. 
id. plat id. No. 20 id. 
id. id. „best best", koud ge-
walsten uitgegloeid No.34BG 

Gehamerde staven . 
Kielstukken, ruw besmeed 
Steven id. id. id. vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Scheepssehroefassc n,ru vv afgedr 
Wals ijzeren stoompijpen 
Hulpstukken daarvoor . 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
Wals IJz.kotelp., schuin geweld 
Ledikant pijpen 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

id. id. sokken en spie-
einden uitgeboord en afgedr. 

Id. id. bestreken met Dr. Angus 
Smiths oplossing, moer: 

Gesmeed roosterijzei . 
RUW- of GIETIJZER 

per ÏOOO KG. 
Schotsch G. M. B.No. 1 • „ 
Gartshorrie No. I . . 

id. No. 3 . . 
Cleveland No. 3, voor 

gietwerk . . 
id. No. 4, voor 

smeed ijzer-bereiding • 
(Jumberl. hematiet No 1 

id. id. No S 
Koude lucht-houtskool 

No. I voor gietwerk. 
Koude lucht-houtskool 

No. 5 voor smeedijzer-
bereiding 

Puddelstaven en blokken 
Ferro mangaan 80 pCt 

Galden. 

59,77 
65,60 
77,27 
88,93 

104,97 

116,63 
64,14 

221,59 
198,28 — 233,26 

59,77 
65,60 
77,27 
62,68 
67.06 

29,16 
67.06 
72,90 
84,56 
59,77 
58,31 
67,06 
72,90 
84,56 

96,12 
215,76 
204,09 

69,98 
96 22 

102,05 
58,31 
61,23 
59,77 
57,59 

8,45 
69,98 
75,81 
78,73 
84,56 
99,13 

122,46 
139,95 
121,00 

137,04 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47—991,34 
«83 ,26—279,91 

70 

-a a 

3 £ 

51,02 

1,45 
64,14 

27,85 
29.74 
38.29 

22.74 

22,16 
28,00 
27 70 

102,05 

96,22 
46,65 

145,78 

SMELTIJZER en 
STAAL per 1000 KG. 

Scbeeps- en brogplaten . 
I Ketelplaten 

id. vuurkast kwaliteit 
I Slaafs taal . . . 
I Baaiband 
Staalblik 

I Zacht id. om op te werken 
Hoek- en kraalyzer . 
Kraal T ijzer 
I staal . 
Spoorstaven, zware 1 i. d. naas-

id. middelsoort J te haven 
id. lichte { b. d. fabr. 

I Tramrails . 
Gereedschapstaai, gewoon 

id. speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id' 

l» I;A A li per 1000 KG. 
Gewalst IJzerdraad v. omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 
I td. gegalvaniseerd id. 
j Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid cn geolied Nrs.0-6 
ld. gegalvaniseerd id. 
Getrokken ijzerdraad voor om

heining, geolied Nos. 0—8 
ld. gegalvaniseerd id. 

| Getrokken staaldraad voor omhei
ning, uitgegl.engeol. Nos. 0 8 

ld. uitgegloeid en gegalvanis. 
j Prikkel heiningdraad 2 draads 

Id. id. 4 draads 
Id. thickset I „ 
Id. id. 4 „ 

I Telegraafdraad Nos. 0—8 
ROOD KOPER. 

Chili staven per 1000 KG. 
Gietelingen li. S. id. 

id. taai (Toughcake) i,i. 
Staven, platen en duhhelingid 
Draad per KG. . , 
Gesoldeerde pijpen id. 
1'Üpen zonder naad id. . 
GEEL METAAL per KG. 

Staven . . . . 
Dubbeling 
Soldeerwerk . 

MESSING per KG. 
Gewalst messing 
Bladmessing 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketolpijpen 

id. condensorpijpen 
Draad 

TIN per 1U00 KG. 
Engelsch in staven (in kisten 

van 208,21 KG.j . 
id. id. beat gezuiverd, 
id. gietelingen . 

[Straits tin (pakhuis Londen) 
ANTIMONIUM p. 1000 KG. 

Galden. 

62.68 
64,43 
74,35 
74,35 
81,64 
90,3 • 
102,05 
61,23 
67,06 
58.31 
52,48 
55,40 
61,19 

87,47—104,97 
109,93—396,59 

583,14 
116,63 
303,13 

75,81 
99,13 

81,64 
104,97 

84,56 
107,89 

87,47 
110,80 

145,78 

154,54 

99,13 

580,23 
647,28 
635 62 
699,77 

0,81 
0,90 
0.91 

0,59 
0,59 
0,59 

0,70 
0,76 
0,81 
0,76 
0,93 
0,68 

775,57 
787.14 
763,91 
717,26 

408,20 

ZINK per 1000 KG. 
Zuiver buitenlandsch 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOD per 1000 KG. 
Engelsch pig . 
Spaansch id 
Bladen en Haven 
Waterpypen . . . . 
Gaspijpen 
STEENKOLEN p. 1000 KG. 
South Wales stoomkolen le kw. 

Id. 
Lancashire 

Id. 
Newcastle 

Id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

2e 
le 
2e 
le 
2e 

CEMENTp.rntv.181.44KG. 
Portland 
Romeinsch . 
Vulcaan- of voegcement. 
VUURVASTE STEEN per 

1000 stuks. 
Schotsche . . . . 
South Wales . 
Kiezel . . . . 
VERFSTOFFEN p. 100 KG. 
Loodwit gemalan . . . 

Id. aan stukken 
Menie zuiver . 
Oranje menie . 
Loodglit . . 
Zuiver zinkwit 
Rahtjen's schecp.icompoi.itie 
Sims' jd. 

OLIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id. 
Terpentijn 
Raapolie . 
Colza . . . . 
Katoonzaadolio 
Reuzel „ 
Olijf „ . . 
Ossenpoot „ 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 KG. . 

TEER en PEK. 
Stoukholmer teer per val 
Archangel „ „ 
Kootteer „ 
Pek, Zweedsche per 100 KG 

„ Engelsche „ „ „ 
Hars, zwarte „ 

„ amber „ „ „ 
» Boel „ „ „ 

MACHINE PAKKING p.KG 
Pakking met elastiek hart 
Tuck's pakking 

ld. genuino . , 
Id. triple . . . . 
Id. metallieke 

Aabest pakking (best) . 
Beldam's pakking . 
Asbest millboard per 100 

SCHROEFBOUTEN eu MOEKEN per 100 KG 
Bouten met vierkanten kop en moer, diam. I " l c h 

f mM. 
• / 

V, v. 
19.7 15.88 
18.95 15.74 
17.49 15.16 
16,03 14.29 
15.16 13.70 
14.00 11.83 

V* 
19 

14.00 
13.41 
12.83 
11,24 
11.95 

lang beneden 50.8 mM. 
„ 50.8 tot 76.2 „ . 
•• 76.2 „ 114.3 „ . . . 

IU .3 „ 181.4 „ . 
„ 152.4 mM. en daarboven . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 KO 
Vierkante moeren, getapt 
Zeskante id. id. 
Gegalvaniseerde dekbouten 
Volgplaatjes ƒ 18.68 per 100 KG. 
„ . , KLINKNAGELS per 100 KG. 
Gewone brug- of scheepskwalieit . . . 12.24 11.37 10.79 
" » " ! . ' • • 13.53 11.66 11.08 
„Best best" 18 70 12 83 m a 
„Best best" ketelklinkboulen. . 1458 1341 Jj'ss 

V. 
22.2 

K G . 

1 
25.4 

8-U n . 
» I , S 9 
160,8 7 
244, tl 

132,66 
'29,75 
141,41 
M8,7o 
145,7s 

5,98 
a g 5,40 
s a e.™ 
g J§ 6,27 

1 ° £ 5,40 
4.82 

3,56 
5,04 
9,43 

94,89 
32,59 
36,U 

20,99 
16,91 
28,00 
19,83 
28,00 
69,98 
28,00 

0,21 
0,23 
0,23 
0,26 
0,21 
0,24 
0,49 
0,43 
0,39 
0,45 

29,65 

1 1,85 
10,3 7 
5,93 
7,58 

1 4 , -
6,12 
3.86 
8.26 
4,45 

1,63 
1,53 
2,93 
5.87 
3.27 
4,57 
5,22 

66.32 

•V. 
98.6 

14.00 14.00 14.00 
13.41 13.41 13.41 
11.83 12.83 11.83 
12 24 12.14 11.34 
11.95 11.95 11.95 

Met zeskante moer f 1.75 per 100 K.G. mee 
16.77 14.87 14.39 14.29 14.29 14.39 14.:!» 
31.86 18.36 17.10 17.10 17.10 17.10 I «° 
20.99 19.14 

Vfi 
81.75 
14.00 
13.41 
I2.H3 
12.24 
11.9* 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

IP.79 
11.08 
11.14 

10.79 
11.08 
11.14 

Gootzink. 
Gouda, 24 Juni 1896 

Waarde heer v. D. KLOES. 

Naar aanleiding van uw antwoord'aan „ d e V e r e e n i 

g i n g tot b e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t t e L ei* 

A en. in Uw nummer van 20 Juni j . l . gegeven, heb ik u 

jiet navolgende mede te deelen. 

In 1890 stond ik voor dezelfde vraag als thans in 

de Bus" van voornoemde vereeniging is gevonden. 

Het leveren van zinken goten was door den aannemer 

van een werk opgedragen aan eene firma uit Brabant of 

België, ik weet het niet juist meer. De bladen der goten 

werden, kant en klaar, aangevoerd en volgens het profiel 

gebogen, rechthoekig op de lengte- of walsrichting van het blad. 

Daar mij zulks nog niet was voorgekomen, had ik bezwaar 

het werk zoo te doen uitvoeren. De fabrikant verzekerde 

mij dat in B e l g i ë nooit anders gehandeld wordt en geen 

architect daar het anders wil hebben. 

Ik besloot advies in te winnen bjj een bevriend deskun

dige, den heer B K A A T te Delft. 

Van dien heer ontving ik het navolgend advies, hetwelk 

berust op zyne persoonlijke ervaring en meer nog op die 

van wijlen zijn vader. 

Uitgezonderd bijzondere omstandigheden, maakt hij zinken 

goten en lusten altijd gebogen rechthoekig op de richting der 

walsing. Hij doet dat omdat, vooral by buiging van reohte 

of scherpe hoeken, volgens de walsrichting van het blad, 

het zink bij die omzetting dikwijls kraakt of scheurt ('). 

Vervolgens zet een blad het meest uit in de walsrichting. 

wat, indien ik goed begrijp, ook door U gesteld wordt (2), het

welk minder hinder doet, wanneer die richting met de breedte 

der goot overeenkomt. Iu de lengterichting der goot toch 

is het uitzetten of krimpen van het zink meer bezwaarlijk, 

omdat het in die richting niet zoo los ligt en daardoor de 

soldeernaden veel gemakkelijker losraken. 

Meer soldeernaden, welke bij deze werkwijze voor

komen, zjjn niet gevaarlijk, mits het soldeeren door een 

bekwaam werkman geschiedt. Geschiedt zulks niet door 

zulk een werkman, zijn dus die naden niet goed, dan is 

de goot er niet beter om al zyn er minder dichte naden, 

eene redeneering, welke m. i . volkomen opgaat. Dan, zooals 

boven gezegd, hebben de naden nu minder te lijden. 

Met bovengenoemde redenen kon ik mg wel vereenigen 

en heb toen verder geen bezwaar gemaakt de goten te 

doen leggen. G e v o l g e l ü k verschil ik dus hierin eenigszins 

met uwe meening, in genoemd antwoord uitgedrukt. 

Mocht U liet wenschel[ik vinden, alvorens van dit schrijven 

gebruik te maken, met den heer B R A A T te spreken, dan is 
m , J zulks goed. Hy zal zich de zaak nog wel herinneren. 

Iu elk geval kwam het mij wel der moeite waardig voor 

^ dit een en ander mede te deelen. Uw dienstw., 

P. J . H U I B E R S . 

.') Zou men dit niet een gebrek in het materiaal of de 

bereiding daarvan mogen noemen? 

(2J Natuurlijk, omdat het in die richting langer is. 

v. D. K . 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden tlechtt eenmaal in dete rubriek opgenomen. 

MAANDAG 6 JULI. 
Amsterdam. Heeren regeuten van het burg-r-wecsbuis : het 

verrichten van eeuige werkzaamheden aan oovengeuoemd gesticht. 
Amsterdam, 12 uur. Hel gemeentebestuur: het bouwen van 

steenen- eu bouten wallen enz., beuevens het gewoon ondeihoud 
van en hel verrichteu van herstellingen, gedurende 1896, aan: 
de steenen eu hauten wallen laugs de grachten, enz ; de riolen 
onder den openbaren weg enz.; de openbare waterplaatsen, de 
de vemchwalerbakken; de gebouwen, loodsen, scboeiingec, er.z., 
van de ascli- eu vuiluistbelt aau de Kostverloren Wetering, de 
werken vau de openbare parken enz. 

St. Annaparochie (Fr.) II uur. Het gemeentebestuur van bet 
Büdt: bet maken van p.m. 60 meter walbescboeiing in het dorp 
St. Aiiuaparocliic met bij lev. van de daartoe oeuoodigde materialen. 

DINSDAG 7 JULI. 
Benschop (Utr.) Het bestuur vau het waterschap Benschop i 

hei verrichten van eenige herstellingen aan de eigendommen van 
het waterschap, in drie perc. le perc. metselwerk ; 2e perc. tuin
en smidswerk ; 3e perc. verfwerk. 

Ede (Geld.) 19 uur. De architect L. <an Zoelen Hz., namens 
den heer H. A. Foeken, in het hotel de Posthoorn : het bouwen 
van een dubbel woonhuis. 

den Helder. 10 uur. De genie, in de sociteit de Eensgezindheid : 
1. bet leveren eu opstellen van 4 armseiutoestellen (stelsel-Vreede) 
ten behoeve van de optische seingemeeuscbap ia de stelling van 
Amsterdam, begr. f 1850; i. het leveren van 4 toestellen tot 
vlaggeseinen len behoeve van de optische seingemeenscbap in de 
stelliug van Amsterdam, begr. f 950, beiden onder beheer der genie. 

Zwolle. 11 uur. De architect F. C. Kocb, in de Nieuwe 
Stadsherberg: het verrichten van metselwerken en timmerwerken 
voor den bouw van 2 heerenbuizen aau de Terpelkwijkstraat aid. 

WOENSDAG 8 JULI. 
Assen. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

n ij vei beid, aan het gebouw vau bet prov. bestuur: het vernieuwen 
iu cementijzer van den houten grondduiker onder de Schaapshokwijk 
iu de waterleiding bezuiden het Veenhuizerkanaal, in de gemeente 
Norg, prov. Drenthe, begr. f 1950. 

Leeuwarden. 8.30 uur. Het gemeentebestuur: bet witten van 
verschillende schoolgebouwen, met bijkomende werken, een en 
ander in 12 pere. 

Weesp. 1 uur. Het gemeentebestuur: de verbouwing van het 
oude schoolgebouw achter de Groote Kerk aldaar. 

Zwolle. 12 uur. In het Poolsch koffiehuis: 1. het schilder- eu 
glaswerk; 8. het loodgieterswerk ; 3. bet leidekkerswerk, alles ten 
behoeve van de in aaubouw zijnde atatenzijl aldaar. 

DONDERDAG 9 JULI. 
's-Gravcuhage, 8 uur. He> gemeentebestuur • het ophoogen, 

rioleereo en hes'raten van eene straat, op de perceeleu kadastraal 
bekend als sectie R no. 33117 en 3368, ten Z. O. van den 
Bezuidenhoutschen weg, aanw. 6 Juli 's morg. 11 uur. 

Langweer (Fr) 11 uur. Het gemeentebestuur vau DonUwerstal : 
a. het afbreken der bestaande en weder opbouwen van eene nieuwe 
school en onderwijzerawening ie Broek bij Joure. eu bet bouwen 
van eene hulpsehonl aid. ; b. de levering der noodige schoolmeubelen. 

VRIJDAG 10 JULI. 
's-Gravenhage. 2 uur. De architect H. Wesstra Jr. iu een der 

lokalen van het café Casino, aan de Wagenstraat: het afbreken 
van 14 panden aan de Kerkstraat en Frederikstraat le 's Gravenhage 
en het daar ter plaatse bouwen van woonhuizen, bevattende 8 
benedenwoningen, 10 bov?nwoni.igen en- 1 winkelhuis, aanw. 7 
Juli nam. 2 uur. 

Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het genouw van het provinciaal bestuur i het 
U'tvoeren van buitengewone herstellingen aan de havenwerken te 
Veere, behoorende tot de zee en oeverwerken in de piovincie 
Zeeland, begr. f 4500. 

DINSDAG 14 JULI. 
Heemskerk (N.H.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het lx uwen 

van eene openbare s'hoo! waarin zes lokalen met toebebooren. 

11.83 13.83 
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AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN 
Amsterdam. Het doeu tan herstellingen en vernieuwingen san 

de kazernegebouwen. Laagste J . Poot aldaar voor f 2580. 
Helft. Het bouwen van drie woonhuizen, een machineschoorsteen 

eu eenige bijkomende werken. Laagste P. Notenboom voor f 610 
voor perc. 1 en f 6190 voor perc. S. 

Delft. Het maken eener steenglooiing tot afsluiting van het 
Zuidwestelijk einde van den strandmuur met steenglooiing voor 
de Keizerstraat te Scheveoingen. Laagste J . van den Elsliout te 
Scheveningeu voor t 13.850. 

Deventer. Het afbreken van een woonhuis op den hoek vau de 
Polstraat en de Melkerstraat en het terzelfder plaatse opbouwen 
van een graanpakbuis. Laagste H. Visscber aldaar voor f 9377. 

Hoornenburg. Bet bouwen van een woonhuis voor den beer 
H . Daameu te Hoornenburg. Laagste J . A. van 't Huilenaar te 
Bemrnel voor f 1495. 

's-Uravenhuge. Het aanbrengen van eece voorziening aan bet 
zuidelijk onderzeescb beloop van bet zeeëiod van bet Noorderhoofd 
van deu Ro'.terdamscheu Waterweg aan dea Hoek van Holland. 
Laagste K. L . Kalis Wz. te Sliedrecbt voor f 69.600. Het leveren 
en aanbrengen van bliksemafleiders op het Departement van 
Koloniën te 's Gravenhage. Laagste B. L . Vogels Dolbain aldaar 
voor f 1667. Het onderhoud en herstel des ryksrivierwerken vau 
de Nieuwe Maas, het Scheur en aan den Hoek van Holland, 
uitmakende den Waterweg langs Rotterdam naar Zee, van 1 Juli 
1896 tot en met 30 Juni 1897. Laagste voor perc. 1, W. Volker 
te Sliedrecbt voor f 20.659, voor perc. 2, A. Volker Ls. te 
Sliedrecht en P. A. Bos te Gorincbem voor f 109.500. 

's-Gravcuhtige. Het eenjarig onderhoud der werken en gebouwen 
te Hoek van Holland. Laagste C. Vredeuburg te Hoek van Holland 
voor f 1919. 

's-U raveuhage. Het verbouwen vao de kantoren der hypotheken, 
het kadaster ent. te Maastricht. Laagste A. B. Genlissen te 
te Maastricht voor f 9635. 

tironingen. 1. Het maken van beschoeiingen met steenstapeling, 
bet herstellen van een vak paal beschoeiing en het verrichten van 
bijkomende wcrkzni niliedeu langs den kananlboord van deu rijks 
grooten weg van Groningen naar Oelfzijl. Laagste J. Rietema te 
Delfzijl voor f 1580; 2. het maken, inhangen en gangbaar oplevereu 
van een paar ebdeuren in de Nieuwe Statenziji, beboorende tot 
de zeewerken in Groningen. Laagste J . Schoonbootn te Nieuwe 
Schans voor f S250. 

Kampen. Het bouwen van 4 ziekenzalen c. a. in den tuin AQ 
het boven-gastliuis te Kampen. Laagste Jurjen Weijes te A bt 
Vollenhove voor f 8980, 8 dagen beraad. 

K-Wndyk. Het vijfjarig onderhoud van den straatweg door Kwn ijk 
van 1 Mei 1896 tot 30 April 1901. Laagste L . van Zo. te 
Purmerend voor f 3397. 

Leeuwarden. Het bonwen van bezinktak en filter te Grc.iw, 
Laagste J . Bakker te Kollutn voor f 27.346. 

Lelden. Het gedeeltelijk afbreken van de perceelen Langegr ht 
190 te Leiden en het bouwen van 5 werkmanswoningen. Laagte 
J . de Cler te Leiden voor f 4548. 

Lochem. Het bouweu van een schoolgebouw voor gewoon I. o. 
in de stad met bijlevering van bet ameublement, in 3 perceeicn. 
Laagste voor perc. 1, J . Geels aldaar voor f 7499, gegund ; voor 
perc. 8, E . Geels aldaar voor f 1216, gegund. 

Middelburg. Het herttellen van straudboofd no. 4, voor n 
ateeuen lichttoren te Noordwelle aan de noordzijde van bet eilaurj 
Schouwen. Laagste P. Bezuijen te Duivendijke voor f 947. 

Naaldwijk. Het verbeteren van een gedeelte straat met bijicv. 
van straatklinkers te Ilonselersdijk—Weteringen. Laagste L . de 
Boo te Vrijenban voor perc. 1 f 340, voor perc. 2 f 340. 

Opheniert, Het doen van herstellingen aan de kerk der Herv. 
gemeente te Ophemert. Laagste B. J . H. van Bergbem te Opijuen 
voor f 1358. 

Ridderkerk. Het opruimen van de houten beschoeiingen en 
bouten brug met aanhooren, ten westen van het stoomgemaal 
Oud- en Nieuw Reijerwaard, te Bolnes, gemeente Ridderkerk en 
daarvoor in de plaats stellen vau basaltsteenen beschoeiingen met 
eene ijzeren brug, in 2 perc. Laagste voor pero. 1 Job. Staat te 
Krimpen a/d Lek «oor f 2468; voor perc. 2 Joh. de Klerk te 
Puttershoek voor f 297.83, gegund. 

Utrecht. Het doen van voorzieningen ten behoeve van drink
water in de Nieuwe Hollandscue Waterlinie, geen bilj. ingekomen. 

Utrecht. Het maken (van den onderbouw voor een brug over 
den IJssel bij Westervoort. Laagste P. Vlasman te Utrecht en 
G. A. van Spanje te Haarlem voor f 537.000. 

Willemstad. Het doen van verbeteringen van ondergeschikt 
belang in de stelling van bet Hollaudsch Diep en het Volkerak. 
Laagste A. Oosters aldaar voor f 4748. 

Kutten. Bet bouwen van een boerenwoonhuis te Tjldijk, gem. 
Steenderen, genaamd den Donderwinkel. Laagste A. Hummeliuk 
te Baak voor f 3089, gegund. 

A D V E R T E N T I E ! , . 

G e d e e l t e l i j k e B e r e i d i n g . 
CBEOSOTEEBING. 

BUBNETTEEBING. 
K Y A N I S E E R E N 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O. Gips Czoon, 
D O R D R E C H T . (71){ 

Houtbereiding tegen bederf. 
KYAMISEERIMRICHTIMG 

h. L E N S i n k , 
A R N H E M , 

levert pasklaar gekyaniseerd 
(rot- en zwamvrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen, 
BBOEIBAKKEH, VLOEBEM, 

YLOERRIBBEN, enz. enz. 

Geluidwerende tusschen vloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

E X S E L S I O R P L A T E N , 

GEBR. Hl 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 bü particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prys . 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

I>. D O L k t Z O O N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

BOTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW SPIEGEL-, 
W I T - , KBISTAL- , BBOEI en M B L K -

G L A S. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GKBOGKN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

UTBECHTSCflE 
Cementsteen Tegelfabriek 

van A. DE MORIE, Utrecht, 

C E M E N T T E G E L S , P U T T E N , 
RINGEN, enz. 

^'tf^mWf 8 0 0 r t e n V a n 

É ^ ^ | w E n K T O i e E I I 
^^Kilrtfj"?^' '̂''v^ r̂digt als 

^ S $ ^ ¥ * Specialiteit 
«lei- ts iu de fijnste qualtteiten tot bill i jke 

prijzen de Fabriek van 

J .DOMINIcus&SoHNE 
te e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
BN*"~ Vraag de geï l lus t reerde Prijscourant 
welke wg U gratis en franco toezenden. 

N e d e r l a n d s c h e M a a t s c h a p p i j 
v o o r 

M O N I E R - W E R K E N 
te AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N. L A N D R É . 

C e m e n t - I J z e r w e r k e n 
volgens de systemen MONIER, R A B I T Z 

en aanverwante stelsels. 

waterdichte werken, 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Knipen enz. 
Gewei ven, Vloeren, Buizen, Tunnels, M uren. 

Bescherming tegen brand. 
BH AM) VH UE KELDERS. 

KANTOOR: 
3e Wetet'latfdwarnstraat 30, 

WERKPLAATS: (95) 
JAAGPAD bij den Omval ( WeesperzUde). 

Stoom J al o u s i ën Fabriek 
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. 

LAGE PRIJZEN. (73; 
8 . b r u i g o m , Arnhem. 

KDH.NED GROFSMEDERIJ. 
I . 1 : I I > 1 : I N . 

Machine-, Stoomketel- en 

Constructiefabriek. 

8CHKKPSB0UWWKJIF 
met DWAKSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 

Spoorwegmateriaal. 
IJZER- EN KOPERGIETERIJ. M 

Zware en lichte Smeêwerken, 
IV K E R. S . 

ijzeren E N stalen kettingen 
met eei-tifienn t vun T^lctyd'm 

eu Hureati Veritas. 

J i L i i n m 1 1 i i D L i i «i 

n LOODSEN 

\van gegolfd ijzer, A^^^y 

liften. . ̂ C: 

Q v V LIEREN, 
O ^ - ^ GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen. 

T. G . T I S S O T J " . . 
AMSTERDAM, SINGEL H9J 

(90) 

KRANEN 
en 

DOORHIKSCHE [IILUIKSGHE KALK 
TRAS. 

Portland-Cement, 
Engelsclie en Duitsche. 

Niedermendiger Lavake ien en D e k s t e e n e n . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

M. LtlIJTEN, 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

en LEKKERKERK. 

J . yan der ë n d t & ZoONS 
Stoom-Boekdrukkerij 

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 

BESTEKKEN 
met daarbij behoorende 

T E E K E N I N G E N . 

I V . J . \ \ I I S S I X O , 

Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 
fabriceert geijkte D U I M S T O K K E N , twee 
en vijf M K 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 , J A L O N S , 
kopereu en stalen P E I L L I J N E N , P E I L -
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
feekeiibehoefteuenOptischeiustrnmeuten 

EOUERRES, PRISMA'S ENZ. 

RO'TERDAM, 
Si •eHavenllS 

t M s i r u n v M . 
Bilderdijkkade 109 

* • 
Hoef il-Vertegenwoordiger 

DKR 

J>SSOïX-CEMENT, 
voor Nederland en hidièn. • 

U s l u i t e n d : l e soort A N D . T R A S . 
<s ) HANDEL in 

b o u w m a t e r i a l e n . 

Gobhs'8 PatentScoriae PaverCy, 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Herdertttraat 22. 

Levert SCORIAE PAVERS voor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

Bü de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die bij de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Architecten worden gaarne ver
strekt. 
Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar 

TROTTOIRBESTRATING. 

Binnenkort verschijnt: 

DE SCHROEFDRAAD 
KN 

zijn vervaardiging, 
DOOE 

J. J. DE JONG. 
Leeraar aan de Ambachtsschool en de 

Acad. v. B . K . te 's-Gravenhage. 
Pr\js t 1.—. Boekh. gewoon rabat. 
Di t werk in 8 U formaat (6 vel druks) 

met 96 figuren en afbeeldingen in den 
tekst en 3 2 tabellen, op zeer bevattelijke 
wijze geschreven en bijzonder geschikt 
ten dienste van bankwerkers, gas- en 
waterritters, metaaldraaiers, smeden, in
strumentmakers, machinisten enz., wordt, 
na ontvangst van postwissel, bij ver
schijning terstond franco toegezonden. 

Wordt niet in commissie gezonden. 
De / . n i ' l - Hollandsen? Roek

en Handelsdrukkerij. 
Wagenstraat 70, 's-Gravenhage. 
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Carbolineum „KRIMPEN' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zi jn s t e r k 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 Amsterdam. 
Monsters en prospectussen franco 

op aanvraag. (6) 

P Ü L F O R ö ' s VÖCHTVERF 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAAN DE 
VOCHTIGE MUREN. BEKROOND met gouden medaille, Gezondheids-'! ,„.' 
toonst. Londen 1S84. Beteugelen vau muren voor het behaugen vervalt tij 
gebruik van deze VEItF. Verkrijgbaar in bussen ad ƒ 1.6», f 3.15 en f 6.25 bij 
J . VAN DER MEULEN, Mr. Schilder, Prinsengracht bij de Westermarkt 271, Am, r-
dam, die zich tevens met de toepassing belast. Agenten J . P. LAERNOES Pzi te 
Vlissingen, P. KRIJGER *. ZOON te Middelburg en B. DE KAM Jz., 20 Ruyschstr at, 
Amsterdam. • • ,,-„ ' 

( ' 9 

Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Oement-Fabriek. 
Dyckerhoff & Söhne 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn 

Offenbach 1879. 

Gouden Staats-Medaille 

Cassel 1870. 

Medaille van verdienste 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

Düsseldorf 1880. levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. Hoogste onderscheiding 

Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. Inter^tZeXenWe^ 
' ' Magazijnhouders in de voornaamste steden. Arnhem 1879. 

C. WASSER & Co. - Rotterdam 
Hoofdagenten der Trapp's Kunstma

tige Molensteenen, onuoodig te billen. — 
Spitz's Kamgaren, Linnen- en Katoen-
Filterstoffen. — Schulzti's IJzer- en 
Staaldraadtouw, Kabels, enz enz. enz. enz 

Subagenten gevraagd. 

JAN HAMER <&. Co., 
Heerengracht 583, by de ütrechtschestraat, 

AMSTERDAM. 

BOYLE's PATENT 

Luchtpompventilators 
en Schoorsteenkappen 

Duizenden met het meeste succes geplaatst 
Iedere ventilator is van het be

kende handelsmerk en ome firma
naam voorzien, zoodat geen fabri
kaat zonder deze merken uit onze 
handen komt. ( 8 6 ) 

LEONARD SLIGCBER, fflonnickendam 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
U i t m u n t e n d fabrikaat en billijke prflB. (76) 

Vierde Jaargang No. 28. Zaterdag 11 Juli 1896. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

tdvertentien in dit blad korten van 1—6 regelt 
(0 centt, iedere regel meer 10 cents. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt tlechtt tweemaal 
terekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgeven i 

J. VAN OER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

Alle advtrtentlën in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gnUlu geplaatst ia DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metteluara, 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 . 

K A N E R U I T H O O G O V E N S L A K K E N E E N A A N 

D E N O R M E N V O L D O E N D P O R T L A N D 

C E M E N T B E R E I D W O R D E N ? (*) 

(Naar het Duitsch van Dr. CARL SCHOCU, chemicus en 

cement-technicus.) 

Deze van tyd tot tyd opduikende vraag werd my onlangs 
ter beoordeeling voorgelegd; in het belang van het algemeen 
geef ik mijn denkbeelden daaromtrent hier weer. 

Vooreerst dient vastgesteld te worden wat onder «aan 
de normen voldoend" is te verstaan. Daarvoor geeft de 
Verein Deutscher Portland-cementfabrikanten een omschrij
ving van het Portland cement, die ook de instemming ver
kregen heeft van de betrokken ministerieele beambten: 

„Portland cement is een product, ontstaan door branden 
tot sinterens toe van een innig mengsel van kalk- en leem-
houdende materialen als voornaamste bestanddeelen en daarop 
volgende verkleining tot meelfijute toe." 

Deze omschrijving is in zoover ontwijfelbaar juist, maar, 
naar my toeschynt, niet volledig genoeg, daar er een paar 
niet onbelangrijke punten ontbreken of niet voldoende ge
karakteriseerd zyn. 

Vooreerst is het altyd ietwat rekbare begrip „voornaamste" 
zeker een moeielyk vast te stellen punt. Het zou veel ge
wonnen zijn, als men een minste grens aangaf, zoo ongeveer 
als bij metaallegeeringen, die een bepaald percentgehalte 
van de eene of andere grondstof moeten bevatten, zooals 
b.v. zilveren munten 90 ° / n zuiver zilver. Iets gevorderd 
is men reeds daardoor, dat men het maximale gehalte van 
het Portland cement aan magnesia op 5 "/„ en aan gips 
°1' 2 °/o vaststelde en zoodoende het kalk- en leemgehalte 
op ten minste 93 ° / 0 bepaalde. Doch dit zyn toekomst
ig lachten, die ik voor latere uitwerking wil bewaren. 

Verder zyn er twee punten, waarop by de aanstaande 
hi ziening de normen bepaaldelijk aanvulling behoeven. 
D. w. z. overeenkomstig de nieuwere onderzoekingen om
trent den graad van branden moet er vooreerst staan 
n' instens" tot sinterens toe gebrand. Want de onderstelling, 
dui er enkel door hooge temperatuur oververhit zou kunnen 
worden, is, in zoover als zy niet bovenmatig lang aanhou
den, door de onderzoekingen van Dr. MICHAKLIS betreffende 
gesmolten Portland cement komen te vervallen. Ten tweede 
dient de hydraulische maatstaf bepaaldelijk in de omschrij
ving te worden opgenomen (§). Want men kan anders naar 
believen kalk- en leemhoudende stoffen innig met elkaar 

(*) Vergelijk onise Nos. van 4 en 11 Januari jl. 
(§) IB de Russische, Oosteurijksche en Zwilsersehe normen b. r. 

somt deze voor. 

verinengen, tot sinterens toe branden en tot meeliijnte ver
kleinen zonder daardoor nog Portland cement te verkrijgen. 

Ik kom op dit vraagstuk nog uitvoeriger terug in een 
binnen kort door mij nit tc geven werk. Voorshands neem 
ik eenvoudigheidshalve aan, dat de bereiding in dezen meer 
volmaakten zin geschiede. 

Er staat dan verder: kalk- en leemhoudende materialen. 
Dat is volkomen juist; want alleen kalk en leem als zoo
danig als materialen te noemen zou zeker niet gegrond 
zyn. Wie zon b.v. willen beletten, dat iemand zyn Portland 
cement volkomen synthetisch uit chemisch zuivere afzonder
lijke preparaten, kiezelzuur, aluinaarde en kalk samenstelde ? 
Zoover dit mengsel binnen de grenzen blijft van den door 
Dr. MICHAËLIS gevonden hydraulischen modulus, innig ge
mengd, tot ten minste sinterens toe gebrand en tot meel-
fynte verkleind is, heeft het volkomen recht op den naam 
van Portland cement. 

Verder, hoe zou men ook in de natuur voorkomende 
mengsels voor Portland-cement aanduiden, met hun 75 tot 
77 °/o koolzure kalk en 23 tot 21 ° / 0 silicaten? Dat zijn 
eigenlyk noch leemen, noch kalken; zy staan veeleer als 
mergels tusschen beide in. 

Er staat dus terecht kalk- en leein-h o u d e n d e materi
alen. En daarmede kom ik ook tot het punt, dat ik hier 
wensch te bespreken. 

Wat zyn leemhoudende materialen V 
Leemhoudende materialen zyn die, welke naast een aan

tal bykomende stoffen zooals ijzeroxyde, ijzeroxydul, mangaan-
oxydul, kalk, magnesia, alkali, zwavelzuur, titaanzuur en 
phosphorzuur, water, bitumen enz., als hoofdbestanddeelen 
kiezelzuur en aluinaarde bevatten. Want de eigenlijke leetn-
stof, de zoogenaamde normale leem. is in zyn zuiversten 
toestand een waterhoudend aluinaarde-silicaat van de samen
stelling 2 S i Oj , Alg O.,, 2 H 8 O. Deze leemstof moet dus 
bepaald in een materiaal voorhanden zyn, zal liet leeiu-
houdend genoemd mogen worden. 

Leemhoudende materialen zyn nu uiterst rijkelijk voor
banden, zoowel in de gedaante van natuur- als van kunst
producten. En daar het Portland-cement zelf by uitstek een 
kunstproduct is, en b. v. in Frankrijk en België ook bepaald 
als „Ciineut Portland Artiticiel" wordt aangeduid, is het in 
elk geval niet ongeoorloofd, ook kunstmatige grondstoffen 
voor de bereiding ervan in te voeren, voor zoover zy maar 
kalk- of leemhoudend zyn. 

Van zulke kunstmatige grondstoffen wil ik er maar twee 
aangrijpen, die als bijproducten van groot-industrie in aan
merking komen : de afvalproducten uit de aluintabricage en 
de uitsmelting van ijzererts tot de laatste, de zooge
naamde hoogovenslakken, wil ik mij hier beperken 

Dat deze hoogovenslakken aan eigenlijke leemstof eeu 
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zeer aanzienlijk deel bevatten, en dus tot de leemhoudende 
materialen te rekenen zyn, tonnen de volgende analysen 
van eenige daarvan: 

1. 2. 3. 
Kiezelzuur . . . 34.23 25.76 35.04 
Aluinaarde . . . 10.28 20.39 11.26 
Uzeroxyde . . . 0.33 0.54 0.18 
Uzeroxydul . . . 0.64 1.13 1.45 
Mangaanoxydul. . sporen spoor 6.42 
Kalk 50.63 48.13 44.10 
Magnesia. . . . 1.13 1.44 0.72 
Zwavelzuur . . . 1.10 0.96 0.23 
Zwavel . . . . 0.92 — - -

Het leemgelialte bedraagt dus gemiddeld ongeveer 45 ° / 0 . 
Aan liet verwerken van zulke bijproducten tot Portland-

cement staat theoretisch niets in den weg; ook is men in 
de practyk reeds daartoe overgegaan, daar van den aanvang 
af een recht spaarzaam werk daarvan te verwachten was, 
aangezien by gebruik van slakken een deel van het gloei-
verlies aan koolzuur enz. wegvalt en de uitlevering aan 
klinkersteen tot 75 ° / 0 moest sty'gen, tegenover 63 tot 
66 ° / 0 tot dusver. Het vermengen van fijn gemalen slakken 
en kalksteen als grondstof bleef, zoover ik weet, enkel tot 
kleine proeven beperkt. By het branden in het groot deed 
zich namelyk het bezwaar voor, dat de steenen in den oven 
licht uiteenvielen, en eerst toen het A. STKIN gelukte door 
toevoegen van kalkhydraat een vasten ruwsteen te verkry
gen, was het mogelyk met goed gevolg de leem door slakken 
te vervangen. 

Het grondbeginsel van STEIN'S octrooi is by uitstek een
voudig : door toevoeging van kalkhydraat vormt zich slakken-
cement in het ruwmeel, dat dan de noodige vastheid aan 
de steenen meedeelt. 

De ruwmassa van een aldus bereid cement bevat dus, 
naast kalksteen en kalkhydraat als kalkachtige stoffen, al 
naar omstandigheden — naast leem — of uitsluitend als 
leemhoudend materiaal, de als zoodanig vermelde slakken (f); 
zy voldoet dus tot nog toe ontwijfelbaar aan de vereischten 
der bovenaangehaalde omschrijving. De daaruit vervaardigde 
steenen worden — een kenmerk voor Portland cement — 
tot ten minste sinterens toe gebrand eu de gebrande klin
kers onderscheiden zich in geenen deele van de uit leem 
verkregene. Hoogstens zyn zy' toevallig, door een gering 
gehalte van de slakken aan mangaan, eenigszins blauwachtig 
groen gekleurd. Maalt men eindelijk deze klinkers tot meel-
fijnte, dan zyn daarmede alle voorwaarden vervuld, die men 
aan een „echt" Portland cement, ten minste voor zoover de 
beriding betreft, mag stellen. 

Voldoet zulk een cement dan ook in zyne mechanische 
eigenschappen: vastheid en vormhoudendheid aan de daarvoor 
gestelde vereischten, dan is het bezwaarlijk te begrijpen 
waarom het niet „aan de normen voldoend" zou zyn. Want 
deze mechanische eigenschappen komen, zooals ook in het 
boek van den Verein, blz. 36 (**) staat, alleen door de 
in de normen vermelde proeven aan den dag en daarop 
gaat men dan ook by de keuring af. 

Ten slotte wensch ik nog nadruk te leggen op de soci
aal-politieke zyde van het vraagstuk: het nuttig verwerken 

(f) Ik stel hier oog ter vergelijking eeu onlangs door mij onder
zocht leem uit Voor-Poxmereo (in ui'gegloeiden toestand) tegenover 
eene slnkkensoort: 1 2 

Kiezelzuur . . . . 42.21 35.04 
Aluinaarde . . . . 10.22 11.20 
Kalk 40.05 50.0» 

Welke chemicus, die zich niet zeer veel met slakkeu bezigge
houden heeft, zou met zekerheid kunnen zeggen dat No. 1 de 
leem, No. 2 de slak is F 

(**) „Der Portland-cement und seine Auweudungen im Bau-
weseu", Berlin KUNST TOECHC 1892. 

van anders als onbruikbare ballast op den puinhoop (Hal!,;) 
geworpen afvalstoffen tot een nieuw kostelijk mater i] 
heeft zeker een niet gering te schatten beteekenis i Q 
draagwijdte. (Thon-lndustrie Zlg.) 

H E T M O T O R R I J T U I G V A N D E F I R M A 

B E N Z & C I E T E M A N N H E I M , I N D E 

R E S I D E N T I E . 

Men kan nagaan, dat. het verschijnen van de eerste 
motor-tilbury voor vier personen in onze oude stad den Haag 
groote belangstelling wekte. 

De kijkers volgden het bij drommen, zoodat de politie 
tusschenbeide moest komen. 

De algemeene indruk onder deskundigen was uiterst 
gunstig en het voertuig gaf in het geheel geen merkbaren 
stank, gerommel of gefluit. 

Alles liep als de gewrichten van een kunstenmaker in 
een paardenspel, hetzy dan met of zonder paard. 

Om een denkbeeld te geven van het sturen, vermeld ik 
ten eerste, dat ik hem in volle vaart als een dravend paard, 
dat is 12 kilometer per uur, een laan van 500 M. heb zien 
uitstuiven, plotseling remmen en in een cirkel van 10 M. 
middellijn weer in dezelfde laan in omgekeerde richting 
inryden en terugkeeren. 

De drijfkracht wordt verkregen door benzine in een 
sleelns smeulende blauwe vlam (zooals men by het langzaam 
neerdraaien van petroleum-kooktoestellen waarneemt) met 
nauwkeurig afgemeten lucht te doen mengen en het mengsel 
te ontsteken door een electrische vonk. 

Deze warmte-voortbrenging geeft ontploffing, dat is persing, 
ongeveer 120 maal per minuut. Door val- en dry f kleppen 
kan deze persing een zuiger van voren naar achteren dry ven 
en het vliegwiel dus rond bewegen. 

Met een stel schyven en riemen wordt deze beweging nu 
op een vooras als in eene naaimachine overgebracht en de 
snelle beweging verder door een looze schyf op stilstaan 
en door een rechten en een gekrnisten riem op de achter 
en vooruit draaiende dryfwielas gebracht. 

Het dryfwiel weegt slechts 15 K G . en heeft zoowat 
80 cM. middellijn. 

Een straatjongen, die achter op zoo'n rytuig klautert, 
zou dus, als de bovenklep en de links en rechts draaier..ie 
deuren van den achterbak verwyderd waren, door een pa;ir 
trekken aan dat dryfrad, de machine in rust en koud zijnde, 
ze in volle beweging kunnen brengen. 

De echte stuurman-machinist, die gewoonlyk voor op de 
tilbury met kap zit, kan dus, wanneer het rytuig nit den stal 
komt erachter gaan staan en dat ook zoo doen. Als hy vooraf 
de wijzers der kleppen en kranen slechts op den juisten 
stand en de spirituslamp voor den inlaat aangestoken had, 
zoude het ryden beginnen. 

De tilbury op vier wielen heeft 1.20 M. spoorwy'dte en 
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jakt op gewone grintwegen nauwelijks 5 mM. in, zoodat het 
vr egere hezwaar tegen motor-rijtuigen, groot gewicht, dus 
geheel overwonnen is. 

De stuurman heeft slechts naar vier zaken uit te zien 
e n kan de snelheid ook tot minder dan stapvoets brengen. 
Ziet men het motor-rytuig voorby gaan, dan ziet men eerst 
lantaarns en slikbord en onder den gewonen achteruit neer-
slaanden kap den Btuurman en zyn gast De twee andere 
personen zitten lager, op een opzetbak achteruit rijdende. 

De voorraad benzine wordt door een luchtperspomp uit
gedreven en zoodoende zeer gemakkelijk met lucht verstoven. 
De afkoeling van den zuigerwand, in zulke machines 
niet te ontgaan, wordt bereikt door circnleerend water 

twee koperen bussen met rechtlijnig gecanneleerden 
horizontalen wand in de zywangen van den wagen verborgen. 
Daaromheen stroomt koude lucht. Over de geheele lengte is 
dc toegang daarvan onzichtbaar aangebracht. 

De raderen zyn als gewoonlyk met bronzen naven en smeer-
bassen als artilleriewagens en met 2*/^ cM. dikke en 5 
cM. breede elastieke banden voorzien. De beide achterwielen 
werken als drijfraderen op den weg-de tilbury vooruit. De 
beide iets kleinere voorwielen, op dubbele taatsen aan de 
vooras bevestigd, zyn door trekstangen op een verticale as 
door den stuurman links en rechts draaibaar; zoodoende is 
de wagen nauwkeurig bestuurbaar. Vatten we ten slotte 
den taak van den stuurman nog eens samen dan zien we, 
dat hy op de volgende zaken te letten heeft. 

lo. dat de inlaat voor de steenolie deze behoorlyk filtreert 
en toelaat; 

2o. dat de spirituslamp alles naar eisch verwarmd heeft; 
3o. dat de tapsche klep of stift, fijn den toevoer van olie rege

lende, den juisten graad voor a l léén ronddraaien der machine 
heeft bereikt, daarvoor is een wijzer beschikbaar; 

4o. dat hij of een helper, achter op den grond staande, 
even tweemaal het dryfrad naar zich toetrekt; 

5o. dat de juiste stand voor de kraan tot invoer van 
lucht bereikt is. 

6o. dat de ontploffingen, ongeveer 100 per minuut, 
regelmatig elkander opvolgen; 

7o. dat alles voortdurend van zelf goed gesmeerd en be
hoorlijk snel afgekoeld wordt. 

Als dus alles zonder toezicht naar eisch werkt, draaien 
de wielen nog niet. Dat gebeurt pas als de stuurman de 
riem van de looze op de dryf-riemschy'f overbrengt. By snel-
rijden heeft elke omgang zyn ontploffing, by' langzaam ryden 
ot' stilstaan heeft dat slechts nu en dan plaats. Ook de 
reukelooze gassen uit de uitlaten links en rechts, schuin 
naar achteren, bewyzen, dat alles zuinig, dat is met volkomen 
verbranding, tot stand komt. 

Vraagt men zich af of de boven beschreven motor of 
„autocar", zooals de Engelschen hem noemen, een toekomst 
heeft, dan voorzeker kunnen de aankoopkosten geen bezwaar 
geven. Per uur rydens zyn de kosten dubbel van een echt 
paard, maar men heeft er meer dan vier paardekrachten van 
en het geliefkoosde paard, waarvan we spreken, eet niet als 
het op stal staat, kost aan een echten smid ook niets aan 
kuren of reparatie, omdat weinig stukken ervan slyten. 

•nier moet men wel bedenken, dat zoo'n paard nooit moede 
of ziek en op stal tot het dryven van pompen, inmaak-
1 nor- en hak-machines by geheele reeksen steeds beschikbaar is. 

De firma BENZ & Co. bouwt sedert 4 jaren deze rytuigen 
nis specialiteit en heeft hierin reeds groote ervaring ver

legen. Haar wagens houden zich uitmuntend en de afzet 
daarin is groot. By den wedstryd van Parys naar Bordeaux 
en terug in Juni 1895 liepen er twee wagens van haar; 
heide legden den afstand van 1200 K M . in 64 nren op 
onberispelijke wyze af en do fabriek kreeg er twee be
kroningen voor. 

By den wedstryd op 5 November 1895 te Chicago liet 
zy' ook een motor-rytuig meedoen en won daarmee den 
eersten pry's. 

De wielen der rijtuigen zyn met massieve caontchouc-
banden voorzien; alle dreuning is daardoor uitgesloten. 
Het benzineverbruik is voor een 3 paardswagen ongeveer 
l * / 4 K G . benzine per uur, voor een vyfpaardswagen a 1 / , 
K G . In dien tyd kan men op een goeden weg tot 20 K M . 
afstand afleggen. Door de gepaste overbrenging van beweging, 
waarmede de wagen is voorzien, kan men er — natuurlijk 
met geringe snelheid — stijgingen tot 1 op 10 mee over
winnen. De snelheid kan naar goedvinden geregeld worden, 
zoodat men van 4 tot 20 K M . per uur ermede kan afleggen. 

Dr . L . C. L E V O I R . 

Bijswijk b/d Haag, 22/6 '96. 

A M B A C H T S O N D E R W I J S . 

In het verslag over 1895 van de Vereeniging „ D e A m 
bachtsschool" voor Alkmaar en omstreken worden in de 
eerste plaats woorden van waardeering gewijd aan den 
overleden stichter en voorzitter Mr. F . F . KARSEBOOM. 

In Maart 1895 werd met de verbouwing en uitbreiding 
der school een begin gemaakt, en in Juni d. a. v. konden 
de nieuwe lokalen in gebruik worden genomen. 

Deze en meer in het byzonder de handteekenzaal be
antwoorden uitmuntend aan hunne bestemming. 

Tengevolge van de vergrooting der school en het steeds 
toenemend, getal leerlingen moest het personeel met een 
leeraar in het teekenen, een in het timmeren en een in 
het smeden worden vermeerderd. 

Het aantal gewone leden der vereeniging bedroeg op 
31 December 1895 87, en bleef vry wel gelyk aan 't vo
rige jaar. 

In 1895 werd ontvangen eene som van /' 16054.38 en 
uitgegeven een bedrag van ƒ 14693.22. Het saldo, be
dragende eene som van / 1361.16 is echter hoofdzakelijk 
verkregen, doordat aan de drie nieuw benoemde onderwijzers 
in de eerste maanden van het jaar het salaris niet behoefde 
nitgekeerd te worden. 

De vereeniging werd in 1895 door de volgende in de 
omgeving van Alkmaar gelegen Gemeenten finantieel gesteund : 

Heiloo . . 
Bergen . . . . -
Noordscharwoude . -
Z. en N.-Schermer -
Oterleek . . . • 
Warmenhuizen . -
Olldkarspel . . -
Heer Hugowaard -
Oudorp . . . . -
Broek op Langedyk -

f 100. — Schoorl . . . . ƒ 1 5 — 
- 50.— Oude Niedorp. . - 1 0 . — 
- 25.— Egmond Binnen . - 10.— 

25.— Hensbroek . . . - 10.— 
25.— Nieuwe Niedorp . - 10.— 
25.— St. Pancras . . - 10.— 
25.— Egmond aan Zee. - 10.— 
25.— ü r s e m . . . . - 10.— 
20.— Zuidscharwoude . - 10 — 
15.— Koedyk. . . . - 10.— 

In de vorige verslagen werd er op gewezen, dat er toen 
nog niet over de resultaten van het onderwys kon gespro
ken worden; by het opmaken van dit verslag verkeerde 
men nog in hetzelfde geval; de eerste leerlingen verlaten 
1 April 1896 de school. 

By het einde van den cursus 1894/95 konden alle 
leerlingen op drie na tot eene hoogere klasse worden bevorderd. 

Voor den nieuwen cursus gaven zich 53 aspirant-leer
lingen aan, die zich allen aan het toelatingsexamen moesten 
onderwerpen; 10 moesten afgewezen worden, zoodat 43 
nieuwe leerlingen werden aangenomen. 

Aan het einde van het dienstjaar 1895 werd de school 
bezocht door 132 leerlingen, die naar de door hen beoefende 
ambachten zyn ingedeeld als volgt: 
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l e klasse. 2e klasse. 3e klasse. Totaal 
Timmerlieden 19 19 15 53 
Meubelmakers 9 5 6 20 
Huissmeden 14 7 6 27 
Machinebankwerkers 7 8 15 
Schilders 3 8 6 17 

Totaal 45 46 41 132 

Van deze 132 leerlingen zyn afkomstig: 

80 uit Alkmaar. 
7 „ Heer Hugowaard. 
6 „ Heiloo. 
5 „ Oudorp. 
4 „ Hergen. 
4 ,. Egmondbinnen. 
3 „ Koedijk. 
3 „ St. Pancras. 
3 „ Hensbroek. 
2 „ Z . en N -Schermer. 
2 „ Zjjpe. 

2 uit Zuidscharwoude. 
2 „ Oudkarspel. 
3 „ Oude Niedorp. 

r Schoorl. 
.. Schagen. 
„ Broek op Langedijk. 
„ Castricum. 

Schermerhorn. 
„ Helder. 
„ Almenum (Friesland). 

De leeftijd der leerlingen was als volgt: 
44 leerlingen tusschen de 12 eu 14 jaren. 
52 „ „ , 14 en 16 „ 
28 „ „ „ 16 en 18 „ 

8 „ boven „ 18 „ 
Beroepen van de ouders der leerlingen: 

Ambachtslieden 55 
Winkeliers of kooplieden 17 
Bouwkundigen 2 
Ambtenaren, onderwijzers en militairen . . . . . 22 
Landbouwers en arbeiders 21 
Zonder beroep (waaronder de weezen zyn begrepen) . 15 

Uit de beroepen der ouders blykt, dat de school voor 
het meerendeel door jongens wordt bezocht uit den stand, die er 
in de eerste plaats van behoort te genieten. De meeste leerlin
gen kiezen het vak beoefend door hunne vaders, die gewoonlijk 
als knechten werkzaam zyn; hieruit blykt, dat deze de 
opleiding in de Ambachtsschool verkiezen boven die in de 
werkplaatsen. 

Van de 132 leerlingen die op 31 December 1895 de 
school bezochten, betaalden: 

16 naar een schoolgeld van f 24.— per jaar. 
23 n n » » 12.— „ „ 
40 „ „ , „ — 6.—— „ „ 
11 de helft van het schoolgeld, als behoorende tot ge

zinnen, waaruit meer dan één leerling de school bezochten 
42 leerlingen ontvingen kosteloos onderwys. 
Vau deze 42 leerlingen zyn afkomstig: 

29 uit Alkmaar. 1 uit Schoorl. 
3 „ Oudorp. 1 „ Koedijk. 
3 „ Heer Hugowaard. 1 „ Z. en N.-Schermer. 

Oude Niedorp. 
Hensbroek. 

Schagen. 
Castricum. 

Het leerplan, in het eerste jaarverslag opgenomen, kon 
voor het eerst in alle klassen getrouw worden gevolgd. 

Het gedrag der leerlingen liet in geen enkel opzicht 
iets te wenschen over. De lessen werden met ijver en lust 
gevolgd; de vorderingen waren over het algemeen zeer 
voldoende. 

Van de 132 leerlingen volgden 98 de lessen aan de 
Burger-avondschool. 

Van die leerlingen wonen: 
80 te Alkmaar, 4 te Oudorp, 4 te Heiloo, 4 te St. 

Pancras, en te Egmond-binnen, Hensbroek, Schoorl, Oudorp, 
Oudkarspel, Heiloo, den Helder, Znid- en Noord-Schermer, 
Bergen, Almenum, elk een. 

Het Bestuur tracht het bezoeken der Burgeravondschool 
zooveel mogelyk te bevorderen, maar stuit op het voor vele 

ouders onoverkomelijke bezwaar, om hunne zonen ty'dei 
in Alkmaar te doen huisvesten. 

Laten de financiën van de vereeniging het toe, dan z 1 
in de naaste toekomst uitvoering worden gegeven aan hi t 
meermalen besproken plan, om de van buiten komen'M 
leerlingen, die de ambachtsschool bezoeken en 's avonds 
naar hunne woonplaatsen terugkeeren, des ZaterdagsraM-
dags in het rekenen, Nederlandsche taal en de wiskund.i 
les te doen geven. 

Blykens het bovenstaande verkeert de school in groot. ; 
bloei, hoewel de inkomsten der vereeniging een zeer zuinig 
beheer vereischen. 

Een poging door het bestuur aangewend om het ledental 
te vermeerderen heeft geene schitterende resultaten opge
leverd; dit is te meer te betreuren, omdat daardoor de 
werkkring van de vereeniging niet kan uitgebreid worden. 

In het vorige verslag werd er met een enkel woord ge
wezen op het nuttige van een cursns in het hoefbeslag, 
die aan de school verbonden zou kunnen worden, zond.', 
dat de vereeniging daardoor groote financieele offers zou 
behoeven te brengen. 

Het Bestuur is met het Bestuur der „ Vereeniging tot ont
wikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier", 
over de oprichting van een zoodanigen cursus in overleg 
getreden, en heeft bovendien daarbij de voorlichting van 
een deskundige gevraagd, doch is tot op heden nog niet 
tot een eindbesluit kunnen komen; integendeel is de kans 
op het tot stand komen van den cursus in zooverre ver
minderd, dat de kosten, die daaraan verbonden zyn, thans 
nog niet door de vereeniging gedragen kunnen worden, ook 
al mocht de bovengenoemde vereeniging de zaak financieel 
willen steunen. 

Voor den nieuwen cursns 1896/97 lieten zich 60 aspi
ranten inschrijven, hiervan konden er 50, na gehouden toe-
latings-examen tot de school worden toegelaten. 

Van de 41 leerlingen, die de school na volbrachten 
leertyd verlieten, kon aan 40 het getuigschrift worden 
uitgereikt. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Afvallen van bonken cement. 

Mijnheer V A N DKK KLOES! 
Als aanvulling van Uw bericht in het No. van 27 Juni 

1.1., over 't vallen van bonken cement, kan ik U mededeelen 
dat ik verleden Donderdag, een stnk cement en steen, met 
de hand heb afgenomen van den voorgevel van het Natuur
kundegebouw der P. S. aan de Vest, vlak boven de stoep; 
het stuk weegt denkelijk 15 K G . en nog een stuk van 
3 K G . ; 't is eigenlijk zoo'n halve krul van een palmet, die 
boven het fronton staat; mocht U ze willen zien, ze liggen 
in mijn werkplaats. 

Achtend, Uw dw. dn., 
D. K O E N E . 

Delft, den 29 Juni '96. 

VRAGEN EN ANTWOORDEN. 

L . te R. Op slaapkamers van een oud huis nabij ons 
dorp, wordt de rust telkens gestoord door vleermuizen. Vooral 
onder dik oud loodblad door weten ze telkens te kruipen. 

De gaten dicht maken met haar, stroo, gehakt hooi en 
reepen papier en 1 deel waterkalk op 2 deel zand is wel
licht het best; weet de Redactie somt een doelmatiger middel ? 

In ons No. van 29 Augustus 1891 is in zulk een geval 
het denkbeeld aan de hand gedaan — na afstoppen der 
uitgangen tot vergiftiging met melk en ratteukruid of 
zoo iets, wy' hebben echter niet gehoord of het toegepast is. 

v. D. K . 

AANBESTEDINGEN. 
jan' dedingen worden slechte eenmaal in dete rubriek opgenomen. 

MAANDAG 13 J O L I . 

Amsterdam. 12 uur. Hot gemeentebestuur; bet vernieuwen 
< I D Je voetbrug no. 170 over de Singelgra-ht voor de Nieuwe 
Paasee-rdersiraat en van de brug voor gewoon verkeer no. 122 over 
j e i •idschegracht aan de Prinsengracht naar de zijde van de 
Keizsgracbt en bijbelnorende werken. 

Amsterdam 12 uur. Hel gemeentebestuur; het ophoogen van 
terreinen gelegen ten oosten en ten zuiden van het voormalige 
Buiten-Gasthuis. 

Baardwijk (N.Br.) 12 uur. Het gemeeuteaestuur: het bouwen 
( in een brandspuithuisje met bijkomende werken, aanw. 's morg. 
10 uur. 

Enschede. 7 uur. De firma Tattersall eu Holdsworlb, ten haren 
lintore aldaar: het vergrooten der bestaande gieterij en smederij. 

DINSDAG 14 J U L I . 

Bunschoten (Utr.) 3 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen 
eener burgemeesterswoning met secretarie, aauw. 's morg. 10.30 uur. 

Douk (N.Br.) 5 uur. Door den heer M. P. van Tbiel le Beek 
en Donk, bij H. Verhagen te Donk: het bouwen van eeu blok 
buiten 'en aanhooren. 

Groningen. 11 uui. De directeur der directe belastingen, 
invoerrechten eu accijnzen, ten zijnen bureele: de bonw van een 
•wachthuis voor de ambtenaren der intoerrecbten en accijnzen te 
Delfzijl, begr. f 2895. 

Winschoten. 4 uur. Het gemeentebestuur: het bouweu eener 
gaslabriek met eventueel daarbij behoorende kunstwerken, op een 
terrein gelegen tusschen de Langestraat en het Omsnijdingskanaai 
te Winschoten. 

Wiiisehoten. 6 uur. Het gemeentebestuur : lo. a. bet bouwen 
van muren met pilasters, hoog, vulstukken enz. bij het gymnasiaal 
gebouw; b. het makeu en stellen van een ijzeren afsluithek met 
beweegbare deelen, ter plaatse onder a aangeduid; 2o. het ver
richten van stucadoorwerken in lokalen enz., van schoolgebouwen 
bestemd voor lager-, middelbaar- eu gymnasiaal ouderwijs ; 3o. 
tiet verbouwen van eene behuizing, gelegen bij di gemeentelijke 
mestverzameling en bewoond door den opzichter S. Visser, alles 
met bijleveriug van materialen, arbeidsloonen enz. 

WOENSDAG 15 J U L I . 

Deventer. 11 uur. Het gemeentebestuur ten raadhuize: 1. het 
vernieuwen van de palen en leggers aan de IJsselbrug; 2. hel 
vernieuwen en herstellen van welpalen en welbalken. 3. het leveren 
vau eiken brugdek. 4. het leveren van Amerikaansch brugdek-
•chrooten. 5. het verven der gevels van het raadhuis. 6. verfwerk 
aau de Hoogere Burgerschool voor jongens. 7. het verven van 3 
lokalen in school F . 8. verf- en schoonmaakwerk in school B. 9. 
het doen van witwerken in de hoogere burgerschool voor jongens. 
IC. het doen tan witwerken iu de hoogere burgerschool voor 
•eisjes. 11. het doen van witwerken in eenige schoolgebouwen 
voor lager onderwijs. 12. het doen van witwerken in de school 
voor nuttige handwerken. 13. het doen van witwerken in de 
hewairsebool voor minvermogenden; 14. het verven van school-
bank ' i . 15. het makeu van 25 stuks schoolbanken. 

Duiven (Geld.) 6 uur. Bij den h?er H. Hugen: het benwen 
'an < en woonhuis. 

1 -endaiii (Z.H.) !0 uur. Het plaatselijk comité der land
bouwtentoonstelling, ten huize van R. Dekker: het maken van 
een tentoonstellingsgebouw, muziektent, plaatsbureaux, afrasteringen 
«• v rdere werken op het terreiu, gelegen iu de onmiddellijke 
•tbijheid van het station HardinxVeld Giessendam. 

Hilversum. 11 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van een 
'erd ping 0 p fa openbare school aan den Neuweg, 

.lam. 11 uur. De restaurateur A. Meijer: bet verbouwen 
T«o le bovenzaal der sociëteit de Vereeniging. 

u ensel (N.Br.) 5 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van 
cen r «dhuis en aanhooren. 

Zwolle» 1 uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen van het 
*opliM.ziekenhuis. 

DONDERDAG 16 J U L I . 

Utrecht. 10 nur. De genie, op het bureel der genie Damlust : 
n e t mbrengen van voorzieningen aan den bodem van de buiten-
' c ,

( " ulk van de oude of gemeente-schutsluis te Vreeswijk, begr. 
'J' 0, onder beheer der genie te Utrecht. 

V R I J D A G 17 J U L I . 

Goriiichcin. 10 uur. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap 
van de LingeÜitwatering, in de Doelen: bet maken van een duiker 
door het Steenenhoeksche Kanaal, bij de Buldersteeg. 

'« •Gravenhage . 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: de verbouw en het onderhóud van het post- en 
telegraafgebouw te Hoorn, van den dag der kennisgeving van de 
goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Dec. 1899, begr. f 4490. 

T n l l en ' tWaal (Utr.) 12 uur. Het bestuur vau het waterschap 
Tuil en 't Waal, op het raadhuis : bet sloopen eener Destaande en 
bet bouwen eener nieuwe brug over de Waalsche Wetering nabij 
den Biesbosscben Molen onder Tuil eu 't Waal. 

Z A T E R D A G 18 J U L I . 

Callantsoog (N.H.) "et gemeentebestuur: het verbouwen der 
O. L . school aldaar. 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het vernieuwen 
von de Rijerscopsche brug in den Rijksweg van Harmeien naar 
Utrecht, nabij K.M. 59000 ten oosten van Harmeien, begr. f2950. 

MAANDAG SO J U L I . 
Amsterdam. 2 uur. De directie der Holl. iJz. Spoorw.-Maatsch., 

in bet lokaal' naast de wachtkamer 3e klasse, iugaug vestibule, 
volgens bestek no. 658 : het maken van een houten steiger in de 
Zaan mbij station Wormerveer met spoorinrichting en twee 
draaistoelen, begr. f 9250. . . . „ ,, 

Amsterdam. 1.30 uur. (greenwichtijd). De directie der Holl. 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij, in het centraal personenstation, 
in het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule), 
volgens bestek C60/1 : het maken, leveren en opstellen van den 
plaatijzeren boveobouw van 5 bruggen in het tweede spoor tusschen 
Alkmaar en Heerhugowaard, begr. f 5000. 

Goor (Ov.) 12 uur. De firma Arntzenius Jannink en Co., inde 
Groote Sociëteit ; bet bouwen vau kantoorlocalen. 

DINSDAG 21 J U L I . 
Wisscnkerke (Zeel) 10 uur Het bestuur van den calam. 

Vlietpolder, bij E. P. van Damme : bet verbeteren en onderhonden 
der waterkeerende werken aan gemeldeo polder over dienst 1896/97. 

WOENSDAG 23 J U L I . 
's-Gravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid; bet verrichten van verfwerken aan de landsgebouwen 
te 's Gravenhage, begr. f 2743. 

D O N D E R D A G 88 J U L I . 

P u mierend (N.H.) 12 uur. Dijkgraaf en heemraden van het 
waterschap de Beemster, aan de secretarie: het maken van een 
gedeelte straatweg aau Hen Zuiderweg bij Purmerend. 

MAANDAW -'7 J U L I . 
Maastricht. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : de verbetering 
van het kanaal tusschen duiker no. 35 der Zuid-Willemsvaart en 
de Noordervaart in de gemeente Nederweert, begr. f S590. 

Texel . 12 uur. Het bestuur van het waterschap de 80 Gemeen
schappelijke polders op Texel, iu het café den Burg : het verbeteren 
van den kunstweg van den Burg naar de Waal, lang 2564 M . 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het bijbouwen van 4 klasselokalen enz. aan de 

o. I. school 2de Parkstraat. Laagste A. van Wensveen aldaar voor 
f 15.800. • 

Amsterdam. Het bonwen van steenen en bouten wallen benevens 
het onderhouden en verrichten van herstellingen aan walleu en 
andere gemeente eigendommen. Laagste W. de Leon te Sloten 
voor f 22.390. 

Amsterdam. Bet maken van 14 bruggeu in de verbindingsdaan 
te Rotterdam. Laagste John Cockerill te Seraing voor f 1.416.550. 

Arnhem. Het vergrooteu van school VII, Hommelstraat, met 
zes leerlokalen enz. en het maken van meubelen. Laagste B. Bolder 
voor f 27.690. . . . . . . 

Avereest. Het bouwen van eene kerk op een terrein bij sluis 
5 der Dedemsvaart met gedeeltelijke bijlevering van materialen. 
Laagste H. Naarding aldaar voor f 2210. 

Amsterdam. De verbouwing van het perceel Leidschestraat 39. 
Laagste van Hulsteijn en Schols voor f 9520. 

Assen. Het eenjarig onderhoud vau de gebouwen en werken te 
Assen, onder beheer der genie te Zwolle. Laagste E. Ubels aldaar 
voor I 1305. 
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Deventer. Het verbouwen van een woonhuis aan de Nieuwstraat. 
Laagste A. Feberwee aldaar voor f 5979, gegund. 

Dieren. Het vergrooten en verbeteren van het achterhuis aau 
de bouwhoeve Oldeubave te Drempt en het bouwen van een 
varkensbuis aan de bouwhoeve Groot-Nijhof aldaar. Laagste G. 
W. H. Keiiper en B. Thijsselick te Doesburg voor f 4380. 

Dordrecht, liet verhoogen en verswaren van den Strijenschen 
dijk, beoevens het door uitgraven tegelijkertijd daarstellen van een 
waterleiding, vanaf de schutsluis te Strijensas tot aan de woning 
van Jacob Schouwenburg of aansluiting van den Wachtdijk ter 
lengte van 2000 M. Laagste VV. 't Hoen te Alblasserdam voor 
t G780, gegund. 

Enschede. Het verrichten van diverse schilderwerken aan fa
brieken, onder beheer van den architect G. Beltman. Laagste J . 
Rosiuk voor f 847, gegund. 

's-tiraveuhage. Het verbouwen van bet woonhuis N. Molstratt 
0 te 's Gravenhage. Lnagste C. Maliepaard aldaar voor f 7740. 

'8'Uraveubtige. Het bouwen van een postkantoor met directeurs
woning te Roosendaal. Laagste G . Belderbos te Bergen op Zoom 
voor I 24.599. 

's-Uraveuliage. Het uitvoeren van vernieuwingen eu verstratingec 
op den Rijks grooten weg der le klasse no. 4 te 'a Gravenhage 
tot de N.-H. grens. Laagste H. Jongenburger te Waddicxveen 
voor f 7280. 

's-Gravenhage. Het opruimen vau oude en het maken van 
nieuwe remmirgwerken te" Fijenoord. Laagste Mart. Visser te 
Papecdrecht voor f 3992. 

's-Uraveuhago. Het wederopbouwen van het Noorderlaudboofd 
in de Maas, onder de gemeente Heesbeen. Laagste L . Brand Dz. 
te Gieseendam en M. Oostdijk te Heenvliet voor f 6G.716. 

Haarlem. Het herstellen der rijks see-* en havenwerken op het 
eiland Urk, prov. Noord-Holland, van schade ontstaan door storm. 
Laagste J . Wajer te Medemblik 'voor f 6493. 

Haarlem. Het bouwen van een tapperij en slijterij met boven 
woning aan de Kruisstraat no. 17 aldaar. Laagste VV. F . Möhringer 
en H . Smink aldaar voor f 13.495. 

lit 
run, 
de 

ed-

Hengelo. Het bauwen van twee woningen voor W. F. li». , l t 

aid. Laagste B. Leuvelink aldaar voor f 2888, gegund. 
Kampen. Het leveren en stellen van een paar ijzeren sluisdi r t a 

in de schutsluis te Brunnepe. Eenige inschrijver de Jongh en Co 
te Oudewater voor f 1563, gegund. 

Leeuwarden. Het verplaatsen van het groote haren- en kus: 
te Lemmer naar den Weslbavendam en het plaatsen van een ij/ 
lichUtaander op deu kop van den Westhavsndam. Laagste M 
Vries en L . Zandstra te Lemmer voor f 13.730, behoudens g 
keuring geguud. 

Leiden. De verbouwing eu vergrooting der R. K. kerk O. L. 
Vr. Onbevl. Outv. aldaar. Laagste H . J . Sloots te Leiden tour 
f 52.890, nog niet gegund. 

Munnekebnreo. 1. Het doen van eenige vernieuwingen eu 
herstellingen aan de sluizen, bruggen, draaien, beschoeiingen ent, 
in den Grooten Veenpolder in Weststellingwerf. Laagste 1. 3, 
Nooij te Munnekeburen voor f 585; 2. bet verdiepen of uitbaggeren 
van de vaart, afkomstig van den heer Kortenborsl, ter lengte van 
1G80 M. Laagste V. 1. de Boer te Scherpenzeei voor f 397, -pg_ 

Rijswijk. Het bouwen van twee woonhuizen aldaar. Laagste J. 
H . Valk te '» Gravenhage voor f 7195, gegund. 

Schiedam. Het makeu van eene steenglooiing langs eeu terrein 
aan de rivier de Maas ten westen van bet Westerhavenhoofd. 
Laagste A. Lodder te Oud-Beierland voor f 9998, geguud. 

Utrecht. Het maken van een verdieping op het honfdmagazijg 
aan het station te Utrecht. Laagste H. Wienhoven te Schiedam, 
voor f 35.643. 

Vcnrnay. Het bouwen van een sakristy met kelder en verdiepiug 
voor bergplaats enz., ia aansluiting niet de R. C. Kerk te Veuraij. 
Laagste E . Oudenhoven voor f 1285, gegund. 

Vllssingen. Uen bouw van een houtskool-briquettenfabriek. 
Eenige inschrijver P. van Beers voor f 5800, gegund. 

Wljnjeterp. Het doen van eenige herstellingen aan den toren 
aldaar. Laagste J . D. Kenning te Ureterp voor f 269, gegund. 

IJmuideu. Het bijbouwen van het Volkskoffiehuis met Logement 
voor zeelieden. Laagste M. Philips te IJmuideu voor f 10.900. 

A D V E R T E N T I E X. 

DOORNIKSCHE ER LUIKSGHE KALK 
TRAS. 

Portland-Oement, 
Engelsche en Duitsche. 

N i e d e r m e n d ï g e r Lavakeien en Deks teenen . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

HI. II Uil Y 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

en LEKKERKERK. 

AIICIIHIt AVKiV 
e n L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op te geven 

p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-

zagerij en Schaverij van 

it. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Pri jscourant op 

aanvraag g r a t i i . (80) 

Alle soorten van 

J3E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek 
SI1VT JORIS' 

B A K K E R * ZOON, - Ridderkerk, 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n VERPAKKING, K L E P P E N en B L A D E N 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG-, PERS- en STOOMPIJPEN, 
VELOCIPEDE- , RIJTUIG-, BILJART- en LINTZAAGBANDEN,TRAMBUFFERS, 
PAARDENHOEF-BUFFERS en RANDEN, M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, HOSPITAALDOEK, om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, TOCHTBAND voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t WRINGROLLEN, enz. enz. Bekroond 
met Zilver, te Amsterdam 1883 , en door de Maatschappij ter bevor-
dering van Nijverheid 1885. (85) 

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. D O M I N I C U S & SöHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
W*W Vraag de geïllustreerde Pry «courant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

ROTTERDAM, AMSTERDAM. 
Nieuwellaven 118 Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
DKR 

JOSSON-CEMENT 
voor Nederland en Indien. 

U i t s l u i t e n d : l e soort A N D . T R A S . 
( 8 8 ) HANDEL in 

BOUWMATERIALEN. 

H Juli 1896. A R C H I T E C T U R A . 223 

T I M M E R M A N . 
gen b e k w a a m T i n i i i i e r m a i i ge

docht, desverlangd vast werk, door 
<j, KOENEKOOP te Boskoop. 

r . S . Wie der lezers wil een adres 
jenilen. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
ƒ. M. SCHAAF. 

Botersloot 171, R O T T E R D A M . 

SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 
Glasverzekering „de Voorzorg." 

AGI te Amsterdam den Heer G . LOEW, 
N.Z. Voorburgwal 334. 

4. VAN DERENDUZOONS 
Stoom-Boekdrukkerij 

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 daarby behoorende 

T E E K E N I N G E N . 

P.DOLk&ZOOiY 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROT1ERDAM. 

M O U S S E L I N E - , G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - , 

WIT- , KRISTAL-, BROEI en M E L K -

G L A S . 

Uitgaaf van J. VAN DERENDT& ZOON te Maassluis. 

O N Z E B O U W M A T E R I A L E N , 
beschreven door 

vetxi de>x- K l o e 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJ S: Compleet ingenaaid f 18.—. 
„ 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 

RANDEN. 

GKBOGKN GLAS en DAKPANNBN. 

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 . 

(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

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 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 U voor allen, die grondige kennis der materialen wen
schen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dieut 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.) 

. . . . Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder veel waaide 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-
ijken 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 
_„„. „ (De Ingenieur.) •voorspellen. . . . v ~ ' 

. . . . 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). 

. . 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 
to tijn. De heer Van der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordeel en leering nit kan trekken. (De Opmerker.) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke q i liet torrein der bouw 
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoord, en kan het «lus met vrucht 
worden geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig eu 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-Gravenhage.) 

OVERKHPPINGEN ^ 
tn LOODSEN 

van gegolfd ijzer, 

(90) 

KRANEN LIFTEN, , 

O V V LIEREN, 
O^"^ GRANIET, ZANDSTEEN 

Weibern Tufsteen. 

T. G. TISSOT J \ 
A M S T E R D A M , S I N G E L HO 

L , E I I > E IN'. 

Machine-, Stoomketel-en 
Constructiefabriek. 

8CHKEP8B0ÜWWERF 
met 0WARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ, i7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A . IS K E K- S, 

UZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat vau Eloyd's 

en U n r e a n V e r i t a s . 
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Carbolineum .KRIMPEN' 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-

dncten Krimpen a/d. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en K o l o n i ë n 

G. 31. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132. A m s t e r d a m . 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Vierde Jaargang No. 29. Zaterdag 18 Juli 1896. 

LEONARD SLIGCBER, fflonnickendam 

DE GROEVEN 
VAK 

/ MEURIÏS 
te A n d e r n a c h a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strenyste keur, verder: 
ÜRIJF- of ZWEMSTEEN; I. V-

VAG ROTSTEEN, beste en goedkoop-
nte S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

H u i z e n e n B l o e m e n k a s s e n . 
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 . (73; 

S . I H V U I G O U , Arnhem, 

C. WASSER & Co. - Rotterdam, 
Hoofd-Agenten der Pouplier s Ketel-

en Pijpenbekieedingsstof „Excels ior", 
nitmuntend door voortdurend isoleer
vermogen en onovertroffen duurzaamheid; 
eventueel met garantie opgebracht. 
Plöger's Ia Asbest en Asbest-Caout-
choucfabrikant en onovertroffen Univer
seel pak kin;; enz. — Richter'» Kam-
radsmeer, Drijfriemenvet en roestwerende 
Ijzerverf. 

SubaKenten gevraagd. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, bij de ütrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

A m e r i k . L u c h t - e n S t o f z u i g e r s . 
WING's Patent, 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (86) 

Voor droging en afkoeling 
in fabrieken van verschillenden aard. 

In tal van fabrieken eu voor verschil
lende doeleinden hier te lande in gebruik. 

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 
ii i t in li ii tend fabrikaat en b i l l i j k e p r i l s . (76) ' 

03 

HOLLANDSCH LOODWIT SB 
SS 

Geluidwerende tusscbenvloeren, ondervloeren 
voor houtaementdaken, brandvrije 

separatietn en plafonds. 

Ë X S E L S I O R P L A T Ë N , 
GEBR. VAN OER vIJGH. Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplat i 
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 eigen 
stellers. Voorgeschreven bij particuliere- ei: 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prys . 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architcctura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

•. i lverteiitlei» in dit blad kotten fan 1—6 regels 
(O cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
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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 . 

By inyn vorig opstel onder bovenstaand hoofd — zie de 
Nos. van 14, 21 en 28 Dec. 1895 — naderde ik tot de 
telefoonbureaux. 

Het telefoonbureau is de plaats van waar uit de geheele 
bediening van een telefoonnet geschiedt en het eigenlijke 
telefonisch verkeer wordt inogelyk gemaakt; het is het 
gebouw, waar de lyneu der aangeslotenen — hetzy' deze 
iu kabels vereenigd of geheel luchtleiding zijn — binnen
komen om ten slotte in de telefoonzaal verbonden te 
worden op de zoogenaamde tafels, waaraan door de zaalbe-
ambten de gemeenschap tusschen de huistoestellen van elk 
paar abonnés , die met elkaar wenschen te spreken, tot 
stand wordt gebracht. 

De inrichting der telefoonbureaux, met alles wat daartoe 
behoort, kan zeer verschillend zijn; in hoofdzaak hangt dit 
af van de uitgebreidheid en den ouderdom van het be
trokken telefoonnet. 

Bjj de grootere stadsnetten van ouden aanleg — dus die, 
welke ongeveer alle 15 tot 20 jaren oud zijn en zich sedert 
hun ontstaan geleidelijk, zonder radicale verandering en 
verbetering te ondergaan, tot op onzen tijd hebben uitge
breid — vindt men gewoonlyk één centraalbureau en een of 
nieer hulpbureaux. Het centraalbure&u, in het algemeen in 
het centrum van het veikeer gelegen, is het oorspronke
lijke, dat later zoowel door de afmetingen van het gebouw l 1 ) 
eu die van de telefoonzaal, als door de oudere inrichting 
van daze en van het net, ontoereikend bleek om bij de 
uitbreiding van het aantal abonnés den dienst te kunnen 
Verrichten. 

De hulpbureaux zijn die, welke onder zulke omstandig
heden door de exploitanten der netten, als hulpmiddel om 
a Iere, grootere uitgaven tot verbetering te ontgaan, inge-
richt werden aan den omtrek van het telefoonverkeer, 
v. aarvan het centrale bureau het middenpunt vormt. Ook 
di publieke telefoonstations — hoe nuttig en doelmatig /.ij 
U'ugen zijn — kan men beschouwen als hulpmiddelen, waarnaar 
de exploitanten grepen om met hun onde inrichtingen te 
k nnen blijven werken. 

Te Amsterdam verricht de Ned. Bell Telefoon-Maat-
• ;ippü (2) den dienst met één centraalbureau, gelegen hoek 
1 m en Kal verstraat en 3 hulpbureaux, gelegen: Haar
lemmer-Houttuinen, Rapenburg en Kerkstraat. De bureaux 

Cl In verband met de aanwezigheid van /«eMeidinpen en de 
"'"gelijkheid om dese op de zoogenaamde torens op het dak op 
'<•* nemen. 

(*) Zoolang bet nieuwe gemeentelijke net niet iu exploitatie is. 

zijn onderling en niet het centrale bureau door dienxtlynen 
verbonden, respectievelijk 10 en 30 in getal. Het geheele net 
der Ned. Bell Telefoon-Maatschappij te Amsterdam bestaat 
— met uitzondering van enkele tusschenliggende stukken 
grond-, water- en een gedeelte luchtkabel, uit enkele lucht
leiding, waarby dus de aarde als retourleiding dient. De ge
deelten kabel liggen in 't algemeen zonder andere bescher
ming dan van zich zelf in den bodem, doch zyn door zui
ver zand omgeven, waarmee de plaats by eventueele ont
gravingen wordt aangeduid. Zy worden bij afzonderlijke 
telefoonpalen opgevoerd om in de luchtleiding over te gaan. 
Behalve de sierlijke yzeren en de fraaie houten palen dra
gen een ruim aantal rekken op daken van particuliere 
en gemeente-gebouwen door middel van isolatoren de draad-
bundels, die als hoofdaders van het telefoonverkeer over 
de stad liggen; de kleinere bundels en enkele draden naar 
de uiterste deelen der stad en naar enkele verafwonende 
personen zyn over eenvoudige houten palen geleid. 

De tafels, waarmede voor de 1750 abonnés op het Am-
sterdamsche net, de dienst aan de bureaux plaats heeft, 
zyn Gillilands. Met deze wisselborden van ouder systeem, 
die slechts een beperkt aantal directe verbindingen per 
tafel toelaten, is het niet te ontgaan, lat de dienst, vooral 
op drukke tijden van den dag, moeielyk en langzaam plaats 
heeft, zeer tot verwarring kan aanleiding geven en in ieder 
geval aanmerkelijk achter staat by den dienst, zooals 
een naar de eischen des ty'ds ingericht telefoonnet dien 
verricht. Voor het intercommunaal verkeer bevindt zich op 
het centrale bureau by den Dam een afzonderlijke tafel. 

Na deze omschrijving in hoofdtrekken, van het Amster-
damsche net, moge thans een kort overzicht volgen van 
hetgeen de dienst aan de bureaux in heeft, om daaruit 
tevens te kunnen afleiden welke moeielykheden aan dien 
dienst by de bestaande inrichting van het net verbonden zyn. 

Wij kunnen dan direct onze aandacht wijden aan de 
tafels, waaraan in de telefoonzaal de dienst wordt verricht 
en waarop, zooals we hiervoor ï v e d s zagen, de lynen der 
huistoestellen van alle geabonneerden zyn aangesloten. Die 
tafels zyu elk ingericht voor niet meer dan 50 geabon
neerden, d. w. z. dat op iederen tafel er zooveel zijn aange
sloten, die daar zich kunnen aanmelden om een gesprek te 
voeren met een anderen abonné. De tafels bestaan uit een 
horizontaal en een verticaal gedeelte, de twee onderste 
rijen van het verticale bord worden ingenomen door de 
signalen (klappen in 't Dnitsch), welke uitwendig bestaan 
uit een klepje, dat in rust-toestand wordt vastgehouden 
door een haakje, doch dat overigens om een horizontaal 
asje draaiend, kan neervallen en dau aan zyu binnenzijde 
een nummer draagt. Dit nummer is het telefoonnummer van 
den abonné, die het klepje deed openvallen, door het op-
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bellen aan zijn huistoestel en waardoor hij n.1. een stroom 
in zyn ly'n naar de tafel zond, welke het anker aantrok 
van een electromagneet met haakje, dat het klepje vasthield. 

De beambte by de tafel, die aldus begrepen heeft dat 
b.v. No. 10 wenscht te spreken, maakt na verbinding tus
schen de ly'n van No. 10 en haar eigen telefoon en zy' 
roept „ W a t blieft U". Het maken dier verbinding geschiedt 
zeer eenvoudig door middel van een zoogenaamde stop 
(Stopsel;, bestaande uit twee koperen veeren met ebonieten 
knop, verbonden aan een buigzamen bekleeden draad. De stop 
wordt in het gat gestoken, waardoor de draad van den 
abonné wordt bereikt (8). Is nu aan de beambte het num
mer meegedeeld van den geabonneerde, waarmede No. 10 
wenscht te spreken, dan maakt h y , eveneens door 
middel van een stop, verbinding tusschen de ly'nen der 
twee a b o n n é s ; haar eigen telefoon wordt uitgeschakeld en 
het gewenschte gesprek kan aanvangen. Na afloop is de 
abonné, die het gesprek aanvroeg, verplicht „ a f te bellen", 
opdat het signaal, de klep, kan gesloten worden, om zoo
doende voor een volgende maal in dienst te kunnen treden. 

De tafels zyn voorts zoo ingericht, dat 10 personen uit 
het vy'ftigtal op de tafel aangesloten, tegely'k met 
elkaar kmineu spreken. Zon dat aantal van 10 overschre
den worden, dan zou de bediening terzelfder tyd niet mo
gelyk zyn, doch hiervoor blijkt geen vrees te bestaan. 

Wanneer twee abonnés van het SOtal, die op eenzelfde 
tafel zijn aangesloten, met elkaar wenschen te spreken, dan 
is de bediening door de beambte dus zeer eenvoudig. Wan
neer echter No. 2 van tafel A met No. 60 van tafel B 
wenscht te spreken, dan moet de bediening reeds over twee 
beambten plaats hebben en is er dus gelegenheid tot ver
warring geopend. Want, ofschoon de tafels onderling met 
dienstlijnen verbonden zyn, moeten de beambten der ver
schillende tafels toch beginnen inet elkaar het gewenschte 
nummer toe te roepen. 

Wordt b.v. op tafel A opgebeld, valt klep No. 22 en 
verlangt deze te spreken met No. 609, dan kan de tele
foniste van tafel A , aan wie dat verlangen per telefoon 
wordt kenbaar gemaakt, die verbinding zelf niet tot stand 
brengen, omdat No. 609 aan tafel R is aangesloten; zy 
roept daarom hardop „ 6 0 9 A" en maakt tegelyk verbin
ding tusschen No. 22 en de dienstljjn tusschen haar tafel 
A en tafel R. De beambte aan deze laatste tafel weet nu 
door liet roepen 609 A, dat een nummer van tafel A verbinding 
wenscht. Zy maakt nu verbinding tusschen de dienstly'n 
der tafels en het gewenschte nummer 609 en de personen 
No. 22 en No 609 kunnen, nadat de laatste door de eerste 
is opgebeld, met elkaar spreken. Terwyl deze dienst, by' 
het bestaande net reeds ingewikkeld is, wordt die dooi
de nu eenmaal noodzakelijke aanwezigheid der hnlpbnreanx 
nog zwaarder gemaakt eu laat die, ondanks de grootste 
oplettendheid en toewyding van de beambten, zoowel als 
van de directie, meermalen te wenschen over. Rekent men 
by dit alles nog de vele storingen aan het stelsel inet de 
lange luchtleidingen en de aardgeleiding verbonden, zoo zal 
men eenigsxins kunnen inzien welke belangrijke beweeg
reden er voor het bestuur van Amsterdam aanwezig waren, 
om tot den aanleg van een geheel nieuw net te besluiten. 

Het zou ons te ver voeren hier dienaangaande in byzon-
derheden te treden, doch we meenen te mogen verklaren, 
dat het eindigen der loopende concessie als een gewenschte 
aanleiding was te beschouwen om tot een telefoonnet te 
geraken, dat overeenkomstig de nieuwste en beste inzichten 
op telefoongebied aangelegd, aan het publiek het beste zou 
geven, wat te bereiken is, terwyl dan tevens — en dat 

( a) De löu van elke abonné op eeu tafel gaat van dc klep naar 
het gat bij de klep beboerend, dit eveneeus hetzelfde nummer 

is niet van gering belang — zou verkregen worden een 
inrichting, waarby' het mogelyk is een onbeperkte uitbreiding 
van geabonneerden toe te laten en te bevorderen, iets wat 
by' het oude net niet is te bereiken. Het aantal geabonneeri, n 

op het net te Amsterdam — ook te Rotterdam, den J1 i l u g . 
en elders — is in verhouding tot de bevolking gering. 
Slechts ruim 3 per duizend, terwyl b.v. in Zweden, Zwit-
seriand, Amerika en Denemarken, respectievelijk 16, 10 6 
en 5 aangeslotenen per duizend bewoners van steden, waar 
netten bestaan, voorkomen. De abbonnementspry's te Amsterdam 
f H 8 . — , evenals te Rotterdam, is niet gering, doch het is 
niet aan te nemen, dat daarin de oorzaak van het geringe aantal 
aangeslotenen mag gezocht worden, als men dien pry's ver-
gelykt met dien van andere steden, waar zooveel meer 
aangeslotenen zyn. 

Ter verdere vergelijking van den toestand te Amster
dam met elders, geven we hier nog het door „Engineer ing" 
medegedeelde korte verslag over het telefoonverkeer te 
Kopenhagen, een stad, die in menig opzicht met Amsterdam 
overeenkomt: 

„ De telefooncompagnie te Kopenhagen, die thans over een 
der beste installaties ter wereld beschikt, telde aan het einde 
van 1895 4196 directe aansluitingen op haar centraal-
bureau; de toename in 1895 was 637, tegen 556 in 1894. 
Naar verschillende provinciesteden op Seeland liepen 1151 
directe verbindingen, totaal dus met de vorige 5347 directe 
lijnen. 

Te zamen waren in Seeland 6624 telefoontoestellen ge
plaatst, hetgeen overeenkomt met 1 toestel per 130 inwoners. 

E r werden iu 1895 15.200.000 gesprekken gevoerd, 
tegen een gemiddelden prys van 3 tot 4 öre per aanslui
ting. Vergeleken by 1894 wyst het aantal gesprekken op 
een toename van 50 ° / 0 . De aandeelhouders ontvingen een 
dividend van 7 ° / 0 en een belangry'k bedrag werd aan de 
reservekas o vei gedragen." 

By het nieuwe net, te Amsterdam door de Gem»ente 
aangelegd, verwacht men dan ook een aanmerkelijke uit
breiding van abonnés , niettegenstaande de abonnementsprijs 
slechts betiekkelyk weinig lager dan te voren is vastgesteld. 

Het nieuwe telefoonnet, thans hier in aanleg en dat 
waarschynlyk met November in gebruik zal komen, zal 
zeker een eerste plaats by alle bestaande netten innemen. 
Het beste wat de onderviuding van een 25tal jaren en de 
vooruitstrevende wetenschap op het gebied van electriciteit 
aan de hand deden, zal er practische toepassing vinden, 
wat trouwens ook alleen uit het besluit tot aanleg van 
een geheel nieuw net naast het bestaande te verwachten en 
te bereiken was. 

Het nieuwe net (*) is dan met 1 centraalbureau en met 
dubbele leidingen, zooveel mogelyk in grondkabels vereenigd, 
geheel in overeenstemming met het stelsel, dat als het 
beste kan geweuscht worden. Met dubbele leidingen worden 
de storingen en bezwaren, die by' het systeem inet enkele 
leiding ven de aarde als retourleiding) voorkomen, opgehe
ven, en wordt ook voor het stadsnet verkregen wat voor 
de intercommunale lynen toch bepaald vereischte is. Buiten
dien wordt daardoor den telefoon een duidelijkheid van 
werking mogelyk gemaakt, die op geen andere afdoei; 
wyze te verkrygen is. 

De hoofdinrichting van het net komt nu op het volgende 
neer. De stad met haar onmiddellijke omgeving is • i 1 

verband met het aantal telefonisch aangeslotenen en d 
plaatsen waar deze zyn — verdeeld in 13 rayons, waar
van rayon I direct tot het centraalbureau behoort. I 
rayons zyn óf door natunrlyke ly'nen van straten en grach-
ten, óf door oogenschynlyk willekeurige grenzen bepaal'i 

(*) Onder de leiding van den heer Ingenieur J . S. TIIEUNISSI::-, 
thans tevpns Directeur van het net, voorbereid en aangelegd. 

e „ bevatten elk een gebouw, waarover de Gemeente de 
beschikking heeft en dat als zoogenaamd opstijgpunt dienst 
doet.( 5l Naar elk dezer opstygpunteu — die meest scholen 
0 f politie-gebouwen zyn — gaan van het centraalstation 
uit de noodige grondkabels, die zooveel (dutbele) ly'nen 
bevatten als er geabonneerden zyn, die respectievelp tot 
n e : rayon behooren. De kabels worden in het gebouw naai
den zolder opgevoerd, daar gesplitst en naar den op het 
dak geplaatsten toren geleid, om ten slotte als korte lucht-
leiUngen de abonnés in het rayon te bereiken. In rayon I 
is uatuurlyk het Centraalbureau zelf het opstijgpunt en zyn 
de geabonneerden daar direct inet luchtleiding aangesloten. 

In de 13 overige rayons zyn voor opstygpunteu gekozen: 
Rayon II de Beurs. 

„ III het Stadhuis. 
IV Schoolgebouw op het Waterlooplein. 

V Politiepost aan de Kattenburgergracht. 
V I Schoolgebouw aan de Muidergracht b/d Parklaan. 

„ VII Muiderpoort. 
VIII Oude Gymnasium, Singel by het Koningsplein. 

I X Schoolgebouw Utrechtsche Dwarsstraat b/d Re-
guliersgracht. 

„ X Hoogere burgerschool voor meisjes, Keizers
gracht bi.j de Hartenstraat. 

„ X I Schoolgebouw Molenpad. 
„ X I I Burghtschool op de Heerengracht by de Brou

wersgracht. 
„ XII I Politiebureau op de Noordermarkt. 
Omtrent de verdeeling in de aangeduide rayons en de 

bepaling van het aantal kabels naar het opsty'gpunt van 
elk dier rayons, deelen wy', tevens ter verduidelijking van 
het geheel, het volgende mede. 

Op een plattegrondteekening der stad werd, zoo nauw
keurig mogelyk, iedere geabonneerde op het bestaande Am-
sterdamsche net (waartoe ook, uitgezonderd de inter-communale, 
velen buiten de stad zelve behooren) door een klein 
teeken — een rood punt — ter juister plaats aangeduid. 
Op diezelfde teekening werd daarna het tracé der rayons 
in verband met de aldus zichtbare verspreiding der abonnés , 
vastgesteld en nadat dan tevens voor elk rayon het opstyg
puut en de beste weg voor de kabels, iu verband met 
plaatselijke omstandigheden was gekozen, kon men tot de 
bepaling, zoowel van de lengte der kabels als van het 
aantal dier kabels, voor elk opsty'gpunt overgaan 

Voor de kabels toch was het nieuwste type uit de fabriek van 
SIKMENS en HALSKE te Berlyn gekozen, welke by een middel
lijn van ongeveer 34 m.M., 28 dubbele draden bevatten. Dit 
aantal van 28 was dus eenvoudig te deelen op het aantal 
abonnés in e k iayon, om voor elk opsty'gpunt het aantal 
toe te voeren kabels te leeren kennen. W y merken hier 
echter op, dat men zeer wyselyk by het bepalen van het 
aantal kabels, niet de uiterste zuinigheid betrachtte, doch 
zoowel zorgde voor directe uitbreiding van het aantal 
abonnés als ook daarvoor, dat het steeds mogelyk zou zyn 
om by het latere spannen der luchtleidingen eenige abonnés 
op een anderen rayon aan te sluiten, dan oorspronkelijk by 
bet teekenen van het tracé de bedoeling was. Men zal inzien 
dat dit soms om plaatselijke omstandigheden of om lengte aan 
luchtleidingen te sparen, wenschely'k kan blyken, wanneer 
i - ii eenmaal tot het maken der luchtleidingen gevorderd is. 

Hij de bepaling van het aantal kabels werd voorts ge
rekend op 2000 abonnés , ofschoon dat aantal nog geen 
1800 bedraagt. By meerdere uitbreiding moeten natuurlijk 
' i noodig nieuwe kabels bijgelegd worden. 

(*) Omtrent de vaststelling der rayons is het moeielijk bier in 
I schouwing te treden, doch wij wenschen te vermelden, dat daar
bij, evenals bij andere voorname punten voor den aanleg, met de 
«oorlichting van de grootste deskundigen op telefoongebied is re
kening gebonden. 

De kanalisatie voor de kabels bestaat in cementijzeren 
goten, door deksels van verschillenden aard afgedekt 
en in ijzeren goten met afdekking van djattihouteu blokken. 
De cementijzeren goten liggen iu de trottoirs der straten 
en op de grachten, langs den deksteen van den kaaimuur; 
zy zyn in het eerste geval afgedekt door cementijzeren 
deksels inet bovenlaag aan het straatvlak, van gietas-
phalt en in het tweede geval door geribd y'zeren platen. 
De y'zeren goten met djattihonten afdekking komen in de 
rijwegen voor. De grootte der goten wisselt at tusschen 
30 cM. en 40 cM. in het vierkant en zal voor een aan
zienlijke vermeerdering van het aantal kabels daarin te 
bergen, voldoende zyn. Deze kanalisatie, eveneens door de 
afdeeling „Gemeente l i jke telefoondienst" aangelegd, ofschoon 
eerst voor weinige maanden in gereedheid gekomen, oudei-
vindt reeds in meer dan een beteekenis wat het zeggen 
wil om in eene groote stad openbaarheid te genieten. De 
groote beteekenis van de gekozen wyze van kanalisatie 
voor het telefoonnet en de redenen, welke tot dien aanleg 
geleid hebben, eischen eenige toelichting. 

ü i t het oogpunt van telefoouaauleg, is met de plaatsing 
der kabels in goten direct aan den openbaren weg, 
waardoor zy dus overal en altyd gemakkelijk te bereiken 
zyn, zeker een byna ideale toestand verkregen en zyn 
daarmee in ieder geval de bezwaren opgelost, welke aan 
de kanalisatie der kabels in y'zeren buizen onder deu grond 
— elders in hoofdzaak gebruikelijk — verbonden waren. 
By deze wyze van aanleg toch, moeten de kabels getrokken 
worden en zyn daarvoor op bepaalde afstanden putten nood-
zakelyk, waarin dat trekken plaats vindt en waarin de 
kabels gelascht worden. Het aantal dier putten is niet ge
ring, omdat het trekken over grooteren afstand dan 250 
tot 300 meter niet doenlyk is eu het trekken op zich zelf 
levert reeds groote moeielykheden op, vooral wanneer op 
een zelfde weg een groot aautal kabels moeten geborgen 
worden. Te Berlyn, waar een tamelyk uitgebreid kabelnet 
in buizen aanwezig is, kwam het toch by trekken van 
kabels meer dan eens voor, dat deze zich zoo vast werkten, 
dat men met het werk moest uitscheiden en er niets anüers 
overbleef, dan de buis stuk te slaan en de kabels, die zich 
om elkander hadden geslingerd, vry te maken. 

By' de kanalisatie met goten, welke ook in aanleg goed-
kooper is dan buizen, worden de kabels eenvoudig gelegd 
en wordt dus reeds direct daarby arbeidsloon en veel moeite 
gespaard. Verder dient erop gewezen te worden, dat de kabels 
zonder bezwaar in de gewensche bochten (zooals die iu 
de goten gemaakt zyn) tot verandering van richting kun-

i nen gelegd worden, iets wat by het trekken onmogelijk 
J is, waarom dan ook by iedere verandering van richting 
j in de bnizenleidiug een put noodig is, waar de kabels van 
i beide deelen aan elkaar gelascht worden. 

De totale lengte der kabels naar de opstygpunteu dei-
rayons bedraagt ongeveer 70 K M . met inbegrip van de 
gedeelten waterkabel; het aantal putten, eveneens van 
cementijzer en in hoofdzaak voorkomende by den overgang 
van grond- in waterkabel, bedraagt slechts 12. De kabels, 
die ten slotte in een paar hoofdtakken het centraalbureau 
bereiken, worden alle in den kabeltoren opwaarts gevoerd 
naar de onder de telefoouzaal gelegen splitsingkauier, om 
ten slotte als afzonderlijke ly'nen voor eiken abonné iu de 
telefoonzaal de tafels te bereiken. 

De luchtleidingen der abonnés van rayon I, op den isola
torstoren van het centraalbureau aangesloten, treden na 
liet verlaten van den toren, tot een bundel vereenigd door 
een afzonderlijken koker (*) het gebouw biuneu. De totale 

(*) De koker is buiteowaarts boogvormig tot dicht bqven bet 
platte dakgedeelte verlengd om voor den regen ontoegankelijk te 
blyven. 
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lengte der dubbele luchtleidingen voor het geheele net 
zal ongeveer 1000 K M . bedragen. Zij zijn van silicium-
brons en hebben een middellijn van l 1 / . , mM. 

De tafels van het bureau zijn zoogenaamde horizontale 
multiplex-tafels, elk ingericht voor 400 a b o n n é s ; hnn aantal 
zal voorloopig 8 bedragen en dus dan nog voldoende zijn 
voor 3200 aansluitingen. 

Met deze multiplex-tafels kunnen de beambten elk der 
400 abonnés op één tafel aangesloten, direct verbinding 
verschaffen met iederen anderen deelnemer. 

Het intercommunaal verkeer vindt in een afzonderlijke 
zaal, naast de telefoonzaal gelegen, plaats. 

Het gebouw, dat behalve de zalen voor den telefoondienst, 
ook de bureaux en administratie hiervoor bevat, heeft een 
muurhoogte van ongeveer 23 M., terwijl de nok van 
de glazen kap boven de telefoonzaal ter hoogte van bijna 
26 M. boven het straatvlak is gelegen. 

De verdieping gelijkstraats is ingericht voor winkels, 
waarvoor de ligging van het gebouw met drie gevels, 
respectievelijk aan de Raadhuisstraat, de Spuistraat en den 
Singel, zich bij uitstek leende. De 1ste verdieping bevat 
kantoren, die eveneens verhuurd worden, de tweede en 
derde verdieping zyn voor den telefoondienst bestemd. Op 
de eerste van deze zijn de kantoren en magazijnen, bene
vens de splitsingkamer en daarnaast gelegen meetkamer (7) 
Op de bovenste verdieping ligt de telefoonzaal met een 
hoogte van 8 M . of eigenlijk 9 M. , wanneer men rekent 
dat hier twee vloeren, 1 M. boven elkaar, aanwezig zijn. 
De ruimte tusschen de twee vloeren dient tot berging der 
geleidingen naar de tafels. 

Terzijde vau de telefoonzaal is de verdiepinghoogte in 
t w e e ë n gedeeld, zoodat boven elkaar plaats is gevonden 
voor de zaal van het intercommunaal verkeer en voor een 
koffiekamer. J A N E. V A N N I F T R I K . 

C) Dieneude voor verschillende metingen en bel onderzoeken 
der leidingen. 

Drukvastheid 1:3 van Ruhrorter Portland-cement van 
ALBRBCHT STEIN & Co. 

Teerlingen Na 1 - f 6 d. Na 1 - f 13 d. Na 1 + 27 ; 
van K G . p. cM*. K G . p. cM». K G . p. cM-

50 c M 2 . grondvlak 133.35 162.13 212.58 
25 „ „ 143.53 176.03 235.39 

Trekvastheid 2:1: 3 van tras van GERHARDT H Ë R F E U 
te Andernach, bij gem. 17.3" C. 

1'roe 1st uk ken Na 1 -f- 27 dagen, 

van K G . p. cM*. 
5 c M 8 . doorsnede 18.21 

10 , „ 11.18 

Drukvastheid 2:1:3 van hetzelfde tras. 
Teerlingen Na 1 -f- 27 dagen 

van K O . p. c M \ 
50 c M 2 . grondvlak 83.57 
25 . „ 86.00 

v. i>. K . 

AANBESTEDINGEN. 

D R I J F R I E M E N S M E E R V O O R K A T O E N E N 
R I E M E N . 

V A S T H E I D S P R O E V E N O P P O R T L A N D -

C E M E N T E N T R A S . 

Het is vrij algemeen gewoonte by de keuring van Port
land-cement en tras de trekproeven op W vormige voorwerpen 
van 5 c M 2 . kleinste doorsnede eu de drukproeven op cubussen 
vau 50 cM 2 . grondvlak te verrichten. Dat de grootte der 
voorwerpen geenszins onverschillig, maar integendeel van 
aanzienlijken invloed op de uitkomsten is, bleek my onlangs 
een paar keeren op zeer overtuigende wijze. 

Sedert eenigen tyd ben ik in het bezit van een vorm, 
uitgedacht door den Frankforter Ingenieur SUCHÊ. Daarin 
verkrygt men een prisma van 25 cM*. doorsnede, in het 
midden onder hoeken van 4 5 ° ingesnoerd tot 10 c M 2 . 
Met behulp van een paar passende klauwen kan men deze 
prisma's als trekproefstukken in den toestel van MICHAKLIS 
spannen en houdt na het vaneen trekken der beide helften 
telkens twee drukproefstukken van 25 c M 8 . grondvlak over. 

Uit de volgende cijfers blijkt nu ten duidelijkste dat — 
by druk zoowel als by trek — grootere proefstukken 
aanmerkelijk kleinere resultaten geven en omgekeerd. 

Trekvastheid 1:3 van Ruhrorter Portland-cement van 
ALURECHT STEIN & Co. 

Proefstukken 
van 

5 c M 2 . doorsnede 
10 . 

Na 1 + 6 d. 
K G . p. c M 8 . 

16.82 
15.31 

Na 1 - f 27 d. 
K G . p. c M 8 . 

25.73 
19.28 

250 G. fijngesneden caoutchouc wordt met 250 G . terpen
tijnolie in een ijzeren, goed toegedekten kroes bij 5 0 ° C. 
gesmolten (voorzichtig!) en met 200 G. colophoninm goed 
vermengd, Na verder smelten voegt men er nog 200 G . 
gele was by en roert zorgvuldig oin. Afzonderlijk smelt 
men in 750 G . heete traan 250 G. talk, roert daar nog 
warm de eerste oplossing doorheen en laat al roerende, 
langzaam afkoelen. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Wormgaten (!) in baksteen. 
Enkhuizen, 8 Juli 1896. 

De redactie ontvangt hierbij een paar steenen. Gaarne 

zou ik uwe meening willen weten, of 't onderstaande meer 

voorkomt en of het insect, dat zich in een dezer steenen be

vindt, werkelijk 't gat in de steenen gemaakt zou hebben. 

Voor eenige dagen vond ik deze op den tas staan. Toen 

een werkman er met een bezem langs sloeg, sprong er een 

.-chiller af (deze heb ik met potlood aangegeven), zoodat 

er oorspronkelijk alleen een rond gaatje zichtbaar was. 

Onder deze schilfer bevonden zich twee van deze insecten 

naast elkaar, afgescheiden door een tusschenscbotje van 

steenpoeder. Dit is er, door aanraking van een potlood, 

uitgevallen, 't Tweede insect is dood gegaan. Verder bevit; 

den zich in de tasch steenen als nummer twee. Deze ver

diepingen zyn er, volgens mijne meening, vóór 'i bakken 

door wormen of andere insecten ingemaakt. Dit kan toch 

by den steen, waarin 't insect, niet 't geval zijn. 

Hopende hierop van U s. v. p. eenig bericht te ontvangen, 

teeken ik my met de meeste hoogachting, 

Uw dw. dr., 
B. DE ,T. 

De gleufjes in het oppervlak van den steen zyn vermoe

delijk het gevolg van steentjes, luchtbellen, takjes (later 

uitgebrand) of andere voorwerpen in de vormklei voorhanden. 

De rupsjes of maden zullen er later ingekropen zyn, met 

het doel zich in deze verborgen schuilplaatsen in te spin

nen; aan het ontstaan ervan hebben /.ij part noch deel. 

v. D. K . 

ja»/, dedingen worden tlecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

M V A A II A li SO JULI. 

Au sterdam. 3 uur. De architect A. L . van Gendt ea J . G . 
tiendt A.Lzn., in het koffiehuis de Roode Leeuw: het bouwen 

f in een wiukelhuis met bovenwoning in de Raadhuisstraat, hoek 
Heet ogracb», ter plaatse van de perc. Heerengracbt no. 213 en 
Kan iuisstraat no. 19 te Amsterdam, met de leverantie van alle 
jiaterialeu en nrbeidsloouen. 

Lemmer (Fr.) lie beer J . Sterk : bet albreken vau eene bok-
iiugmokerij en bet bouwen van eeu woonhuis met bijkom, werken. 

Winschoten, 6 uur. De gemeentebesturen van Winschoten en 
Uidu'olda.- bet uitvoeren van onderhoudswerken aan den klinkerweg 
insschen Winschoten en Oostwold, 

DIX8D ui tl JULI. 

Amsterdam. 10 uur. De kolonel, commandant in het 2de Genie 
com: anderneut, tea zijnen bureele, Plantage Lijubaansgiacht no. 
1 : het maken van telegraphische eu telephoiii.-che verbindingen 
van verdedigingswerken in de stelling van Amsterdam (le gedeelte), 
begr. f 23.000. 

Culeiuborg (Geld.) G 30 uur. De architect G. Prins, namens 
de firma I. 1. Wijzenbeek en Z-tien, iu het koffiehuis dc Engelsche 
Ruiter: bet bouwen van een ateli-r tot het vervaardigen van 
dames-costumus, rnantelmagazijn en veereozolders ten behoeve 
hunner zaak, aanw. 20 Juli nam. 5 uur. 

krullugcii (Z.H.) 8 uur. Het bestuur van den polder Kralingen, 
in het Waterschnpshuis : bet verrichten van eenige onderhoudswerken 
aan de eigendommen van voormelden polder. 

Lonneker (Ov.) 4 uur. Het gemeentebestuur: 1. het bouwen 
vin een schoolgebouw van é localeo, op een terrein gelegen naast 
hel bestaande schoolgebouw te Usselo, gemeente Lonneker; 2. het 
maken van eenige schoolineubelen voor genoemd schoolgebouw. 

Nijmegen. 2 uur. Het gemeentebestuur: bet vergrooten van 
-het gebouwtje voor ontsmi ttiugen, nabij de gemeentelijke mest-
bergplaat*. 

Scbagen (N'.ll.) 12 uur. Dijkgraaf en heemraden van het Ambacht 
-van Westfriesland, genaamd: de Scbager- en Niedo.-per Koggen, 
ia het hotel Vredelust van C. Broerjina : het vie'jarig onderbond 
vau het rijpad op- en de kluften aan den Westfrieschen dijk, gelegen 
ouder genoemd Ambacht, benevens ook het verdsre beraamde werk 
•aan dien dijk. 

WOENSDAG 22 JULI. 
I 'inlii. 1.30 uur. Het gemeentebestuur: a. bet uitvoeren van 

verlwerken, in drie perc; o. het maken van 310 M . planken 
oever-bekleed'ng langs den Fluweelen Singel; c. bet uitvoeren 
tan herstellingen aan de brng, begin Goudsche Rijpad onder Boskoop. 

Naaldwijk (Z.H.) 11 uur. Het gemeentebestuur: delevering 
<•> jilantsiug enz. vau pl.ui. 115 M. ijzeren hekwerk langs de 
begraafplaats. 

Ter Nensen. 1 uur. Het bestuur van bet waterschap Loven en 
Willemskerks, ten kantore van den Ontv.-Griffier: het maken van 
«er.,,.a tot zeewering enz. met het onderhoud daarvan tot eu met 
30 'pril 1897. 

V illemsoord. 11 uur. De vice admiraal, directeur en commandant 
der marine te Willemsoord, tevens commandant der stelling van deu 
" Ier: het venen met ripolin der mureu en plafonds in zieken-
Wlen en kamers en het oververven van deuren, ramen, vloeren, 
*nz . op die zalen eu kamers vau bel Marinehospitaal te Willemsoord. 

DOXDERDAU 2» .111.1. 

tigelo. De opzichter J . de Morree Hz., voor de heeren gebr. 
°t' . en Co., in het verenigingsgebouw der machinefabriek aid.: 
bet maken van eeu vergrooting van een der gebouwen teo dienste 
der ketelmakerij aan hunne machinefabriek. 

'--Hertogenboscb. 3 uur. Het bestuur des ,polders van der 
•'fca, op bet stathuis: bet uitvoeren van herstellingswerken en 
het maken van nieuwe deuren aan de Ploosscbe Sluis op de Dieze 
Onü r Ortheo, gemeente 's-Boscb. 

VRIJDAG 24 JULI. 
Uravenhago. 1 uur. liet ministerie vau waterstaat, handel 

en nijverheid: do aanleg vau een» teiephooogeleiding van Egmorjd 
" ; l den Hoef over Alkmaar tot Petten en het opruimen van de 
« .aridc lijn, begr. f 1015. 

ZATERDAG 25 JULI. 
Amsterdam. 11 uur. De architect W. G. Welsing, namens de 

firma Peek en Cloppeoburp, in bet American Hotel, Leidscbe plein : 
de verbouwing en uitbreiding hunner magazijnen io perceelen 
Nieuwendijk 164, 166, 168 eu 170 en Nieuwstraat 1,3,5,7 en 9. 

Tlaardingen. 1 uur. Met gemeentebestuur, bestek no. 2 : het 
verlengen van een bestaanden strekdam en hei maken van eeu 
lenen .lam, beiden ia dn rivier de Nieuwe Maas en bet uitvoeren 
van baggerwerken. 

MAAXDAu 27 JULI. 
Delft. 12 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van eene 

bewaarschool aao het Bagijnhof (zuidzijde). 
»s-W raven huge. 11 uur. De architect .1. H. Eshuijs, in het 

Zuid-Hollandsch koffiehuis: het bouwen van een woonhuis op de 
hoek van den Waldeck Pyrmondtkade en van Blankenburgstraat. 

DlNtiDAU 28 JULI. 
Oiuiii-ken (N.Br.) 6 uur. De architect J . J . van der Horst, 

namens den neer A. de Groot, bij J . P. Nooten s bet bouwen van 
een hotel eu bijgeoouwen aan het einde der Ginoeker.sche Miniatuur* 
tram aau bet Mastbascn. 

WOEVSDAG 29 JULI. 
Culemborg (Geld.) 6.30 uur. De architect G. Prins, namens 

zijn priucipaal, in bet hu el de Nieuwe B i k : bet bouwen van een 
heerenbuis op een vrij terrein le Culemborg, met de leverantie 
van al betgeen daartoe benoodigd is. 

1)i)M11.1i I) A li 30 JULI. 

Hank (gem. Dusseu N.Br.) 3 uur. Het R. K. Parochiaal Kerk
bestuur vau den H. Maria-polder, in het koffiehuis van deu heer 
L. v. d. I'luijiii, tegenover de R. K. kerk aldaar: bet bouwen vao 
een gesticht met schoolgebouwen voor lager ouderwijs en bewaar
school. 

VRIJDAG 31 JULI. 
Gouda. 11 uur. De directie der Goud.cbe machinale garenspin-

nerij, iu bet koffiehuis van den heer A. Darn : het doen van eeue 
belangrijke uitbreiding van hare fabriek aan den Turfsingel. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het verrichten van eenige werkzaamheden aan het 

Burger Weeshuis. Laagste W. de Vlugt en B. Bomhof voor f 10.189. 

Amsterdam. Het vernieuwen van de brng no. 170 over de 
ÏSingelgracht en van de brug no. 122 over de Leidscbe gracht 
Laagste H. H. Helvinga te Amsterdam voor f 24.999 ; het ophoogen 
van terreinen bij bet Buiten-Gasthuis. Laagste J . Faas voor f 17.949 

Assen. Het vernieuwen in cementijzer van den houten grond-
duiker onder de schaapbokswijk iu de waterleiding bezuiden bet 
Vecnhuizerkanaal, in de gemeente Norg, prov. Drenthe. Laagste 
A. J . Diehlman te Assen voor f 1891. 

Benschop. Het doen van herstellingen en vernieuwingen aan 
eigendommen van het waterschap Benschop- Laagste voor perc. 1, 
metselwerk, Cbr. van Delft te Benschop voor f 410, gegund; voor 
perc. 2, timmer-, ijzer- en leerwerk, B. Vooreadt te 'Jsselstein 
voor f 1135, gegund; voor perc. 3, A. Guddée te Oudewater voor 
f 115, gegund aan J . v. d. Vlist te Polsbroek voor f 159. 

Dordrecht. De opbouw van 20 dubbele arbeiderswoningen, op 
een terrein aan de Noordzijde der Lijnbaan aldaar. De herbesteding 
bad plaats : a. zonder beperkeude voorwaarden en 6. met bepaling 
dat de maximum-arbeidstijd niet meer zal bedragen dar. 11 uren 
en dat voor overwerk zal wordeu betaald het le uur een; ver-
hooging van loon met 10 ",'„, voor bel 2e uur met 15 "'„ eu voor 
bet 3e uur met 20 "/„. Laagste J . C. Schotel aldaar voor f 62.0G2 
voor o en f 63.063 voor b, gegund voor f 62.062. 

Ede, Het bouwen van een dubbel woonhuis. Laagste voor: 
perc. 1, timmerwerk, M . K-s-r voor f 1494; perc. 2, metselwerk, 
G. en II. Gazeubeek voor f 1446 ; perc. 3, loodgieterswerk, P. 
W. v. d. Horn voo- f 55.50; perc. 4, schilderwerk, C. van Otterloo 
voor f 194, allen aldaar. 

's-lii avenhage Het ophoogen, rioleeren en bestraten van eene 
straat op de perceelen kad. oekend sectie E no. 3367 en 3368 
ten Z. O. van den Bezuidenhoutschen weg. Laagste J . Blok te 
'a Gravendeel voor f 9778. 
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'••Graven-are. Het afbreken fan 14 panden aan de Kerkstraat I in de pro». Zeeland. Laagste C. de Wilde Az. te Kattend; u 
en bet aldaar bouwen van woonhuizen, waarin 8 beueden-, 10 1 foor f 4875. i-' l t e 

bovenwoningen en l winkelbuis. Laagste J . van der Burir aldaar 
voor f 79.350. 8 

's-Uravcuzaude. Het maken van een kerkgebouw. Laagste J . 
C. Burgeradijk te 's Qravenzande voor f 4678. 

Heemskerk, Het bonwen van eene nieuwe school en ouder-
wijzerswoniug. Laagste H. Wijker te Helder voor f 12.290. 

den Helder.] Het lev.'reu en opstellen van 4 armseintoestellen 
(stelsel Vreede), ten behoeve van de optische «eingemeenschap in 
de stelling vau Amsterdam, onder het bebeer der genie te den 
Helder. Laagste A. Bos le den Helder voor f 1128. Het leveren 
van 4 toestellen tot vlaggeseaeu, ten behoeve van de optische 
«eingemeenschap in Ue stelling ïan Amsterdam, onder het beheer 
van de genie te den Helder. Laagste dezelfde voor f 870. 

Heukelom. Perc. 1, het maken van gebouwen ca . voor het 
te stichten stoomgemaal in deu polder Heukeluiu. Laagste J. D. 
Tilburg te Oeestgeest voor f 31.590. Perc. 2, bet makeu vau vier 
afsluitingen in genoemd stoomgemaal iu den polder. Laagste A. 
Struvers te Spijk voor f 4200, gegund. 

Middelburg. Het uitvoeren van buitengewone herstellingen aan 
de havenwerken te Vceie, behoorende tol de zee- eu ocverwerken 

Langweer, a. Het afbreken der bestaaode en net weder opbouw» 
van eene nieuwe school en onderwijzerswoning te Broek bij J 0 r e 

en het bouwen van een hulpschool aldaar; b. de levering van de 
noodige schoolmeubelen. Laagste Spijkerman te St. Nioolaasgi, Cn 
de Jong te Oldeouwer voor I 4498, gegund. 

St. Anna parochie. Het maken van p.m. 60 M. walbeschoeüng 
in het dorp St. Anna paroohie, met bijlevering van de daa.oe 
benoodigde materialen. Laagste L . Th. Nauta aldaar voor f ü;>0 

Weesp. Ue verbouwing van het oude schoolgebouw achter de 
groote kerk aldaar. Laagste Timman en Co. te Amsterdam vuur 
f 3026, gegund. 

Zwolle. Het verrichten van metsel- eu timmerwerken voor den 
bouw van twee beerenhuizen aan de Telperkwijkstraat, grenzende 
aan de eene zijde aau den tuin van deu heer Brouwer en aau Je 
achterzijde aan de vroegere stal, die bij bet gouvernementsgebouw 
behoorde. Laagste P. Willemse voor f 6149, gegund. 

Zwolle. 1. Het schilder- en glaswerk aan de nieuwe Staten/, al 
te Zwolle; 2. het loodgieterswerk en 3. het leidekkerswerk. Laagste 
voor perc. 1, L . Stil te Zwolle voor f 1390; voor massa, J . Prins 
Fz. te Baarn voor f 2320. 

A D V E R T E N T I E N. 

N e d e r l a n d s c h e Maatschappij 
VOOR 

M O N I E R - W E R K E N 
té AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N . L A N D R É . 

C e m e n t - I J z e r w e r k e n 
volgens de systemen M O N I E R , R A B I T Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN. 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 
BRANDVRIJE KELDERS. 

KANTOOR: 
3e Weteringdwarsstraat 36, 

WERKPLAATS: (95) 
JAAUPAU by den Omval (Weesperzijde). 

Kantoor: Herderstraat 22. 

Levert SCORIAE PAVERS vnor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

Bü de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die by de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Architecten worden gaarne ver
strekt. 

Monsters op aauvragekosteloos verkrijgbaar 

TROTTOIRBESTRATING. 

I M M i L K & Z O O . Y 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINÏ^GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - , 

WIT-, KRISTAL.-, BROEI en M K L K -

Gr L JL 8. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GBBOQKN GLAS en DAKPAN.NKN. 

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 

(89) GLAS-ASSURANTIE. 
STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

I. V(.l PRIJZEN. (73; 
8 . BUUIGOII, Arnhem. 

R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A M S T E R D A M , 
Rilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

m LOODSEN 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN, (90) 

KRANEN 

LIEREN, 
GRANIET, ZANDSTEEN 

Weibern Tufsteen. 

T. G. TISSOT J". 
AMSTERDAM, SINGEL 179.1 

I 

i . i i ; 

JOSSOIX-CEMEIXT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS. 
( 8 8 ) HANDEL in 

BOUWMATERIALEN. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTING. 

H . M : \ S I \ K 

A l i M I I ; 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) 
Rasterwerken, schuttingen. 

BROEIBAKKEN, VLOEREN, 
YLOERRIRHEN, enz. enz. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
I. M. SCHAAF. 

Botersloot 171, ROTTERDAM-
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN 

Glasverzekering „de Voorzorg." 

A o ENT te Amsterdam den Heer G. LÖEV . 
N.Z. Voorburgwal 334. 
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Alle soorten van 

ZAGEN 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
,1e,'hts in iejïjnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D. DOMINICUS & SöHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1832. (55) 
Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 

welke wy U gratis en franco toezenden. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
KYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C. Gips O.zoon, 
D O R D R E C H T . (71) 

C, WASSER K o , - R o t t e r d a m , 
H O O F D - A G E N T E N D E R : 

Echte Pyrostntrooslerstaveii steeds 
voorzien van het ged. fabrieksmerk iu 
alle vormen en afmetingen welke Winsit 
opleveren aan IJzer en Kolen om reden 
het resp. gietijzer veel duurzamer is dau 
ander giet- of smeedyzer, tevens deze 
staven niet kromtrekken en de kolen er 
niet aan vastbakken. 

sul.ii-, i n , ii gevraagd. 

Qeloidwerende tuaschenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

E X S E L S I O R P L A T E N» 
GEBR. VAN DER VlJGH, A m s t e r d a m . 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwereud. 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. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 
Aan de AvondteekeiiMchool voor 

Handwerkslieden te A m s t e r d a m , 
Weteringschans 165, vaceert tegen Octo-
ler a.s. de betrekking van LEERAAR 
in het VAKHANDTEEKENEN; 
salaris /' 350 per cursus, loopende van 
October tot half Maart d. a. v. Per 
week vyf avonden van 7 tot 9 1 / , uur. 
Mogelyk te geven onderwys ook den 
zesden avond wordt extra vergoed. 

— Akte M 1 is vereisehte. — 
Aanmelding, liefst in persoon, met over

legging der gewone sollicitatie-stukken 
en teekeningen vóór 29 Juli a.s., bij 
den Directeur, dagelyks tusschen 9 en 
11 of 3 en 5 uur, uitgezonderd Zater
dagnamiddags en Zondags. 

UTRECHTSCHE 
Cementsteen Tegelfabriek 

van A. DE MORIE, Utrecht, 

C E M E N T T E G E L S , P U T T E N , 

R 1 N G K N , enz. 

Jo TAN DER E N D U ZOONS 
Stoom-Boekdrukkerij 

T E M A A S S L U I S 

is er geheel op ingericht om alle soorten 

van D R U K W E R K E N met den 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 . 

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 , 
IED 
L E 1 l) E >. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8üHEEl\SB0UWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

fcioombooteii-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

JJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met •. • i- \ i i i . • . 11 \ ;in T^loycl's 

en l ï i n - . : i i i V e r i t a s . 

beschreven door 

v a n cl e x- KLloe 
L e e r a a r aan tie Po ly techn i sche S c h o o l te Del f t . 

PRIJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

R E O O R D E E L I \ < • E \ 
. . . . Vormt do werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 

om dergelijken veel omvattonden arbeid naar wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 
bevestigt zulks eu erkennen wij gaarne, dat dit het meest volledige is wat over materialen-
kennis in den laatsten tijd is gezegd 

De fabricage wordt zeer uitvoerig besproken en daarbij met talrijke figuren toegelicht, zoodat 
daardoor ,1e uitgave een onmisbare gids w voor allen, die grondige kennis der materialen wen
schen te verkrijgen, liet vormt een nuttig bock, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor dc schrijver waardccring verdient. 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aau allen, dio iets met het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Abjemeen Nederlandsen Advertentieblad). 
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Carbolineum „KRIMPEN' 

der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zi jn s t e r k 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132. A m s t e r d a m . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

W. J . W E I S S E N O , 
Nieuw i n d i j k 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte D U I M S T O K K E N , 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 , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L I J N E N , P E I L -
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L -
S C H A L E N , enz. ( 6 5 ) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 

TeekeubehoefteuenOpUschelnstrnmeuteii 
EOUERRES. PRISMA'S ENZ. 

E El IDIIStlE U ( 
TRA S. 

Portland-Cement, 
Engelslhe en Duitsclu 

Nledermendiger Lavafceien en Deksteeiien. 
Franco levering door het geheele Bijk 

M. II Uil \ 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

e» LEKKERKERK 

Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Cement-Fabriek 
Dyckertaoff & Sonne 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn Cassel 1870. 

Medaille van verdienste! 

Offenbach 1879. 

Gouden Staais-Medaille 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

D ü s s e l d o r f 1880. levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met gnraiitie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. Hoogste onderscheiding 

Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per iaar T . . I N D E U 

(84) i r . . . " , / , Internationalen Wedstrijd 
_ ' Magazynhouders in de voornaamste steden. Arnhem 1879 

J A N H A M E R ÓL C O . , 
Heerengracht 583, by de ütrechtschestraat: 

A M S T E R D A M . 

ZIFTEN. - KRAXEX. 

LEONARD SLIGCBER, lonnickendam. 

Transporteurs. - Elcvatenrs. 
T A K E L S . (68) 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS. 
AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BORErV 

Uitmuntend fabrikaat en billflke prjjs. (76) 

A R C H I T E C T U R A , 
Orgaan Yan bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertenties ia dit blad kosten TEU 1—6 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
alas ts ruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
lerekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS, 
Uitgever* i 

J. VAN OER ENDT 4 ZOON, 
MAASSLUIS. 

A l l o a<lv«rtentl»n in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia geplaatst ia DE AMBACHTSMAN, 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 . 

V U U R V A S T E W A N D - E N P L A F O N D P L A T E N . 

In de laatste jaren zijn verschillende soorten, vaa waai 

en plafondplaten in den handel gekomen, die in de eerste 

plaats ten doel hebben beveiliging tegen brandgevaar in 

onze woningen, door het daaruit verbannen van het riet 

voor plafonds en wanden en ten deele ook van liet hout 

voor laatstgenoemde. Bovendien worden die platen ook be

stemd voor den uitvoer naar overzeesche gewesten, om daar 

in mededinging te treden met wandbekleedingen van gegolfd 

plaatijzer, die warmtegeleiders by uitnemendheid en die van 

hout en ander plantaardig materiaal, welke behalve het 

gevaar voor brand nog het nadeel hebben van een lokaas 

te zgn voor witte mieren en dergelijk ongedierte, met be

trekking tot vernielzucht erger dan de tand des tyds. 

Voor de meeste der bedoelde fabrikaten is gips de grond

slag der vastheid, al komt het er ook niet altijd in groote 

hoeveelheden in voor. Doch ook andere grondslagen komen 

erby in het spel. Achtereenvolgens hebben wy reeds in dit 

blad kennis gemaakt met de rietplanken van A . & O. MACK 

te Ludwigsburg in Wnrtteraberg en E . GIKAUDI te Bern ('), 

hier te lande vervaardigd door J . W . MOLIJN tc Gouda; 

met de holle gipssteenen van Cu. LABBEUW te Brussel (a); 

de kafplaten (8); de magnesietplaten van de „ D e u t s c h e 

11 gnesitwerke" te Frankenstein in S i l e z i ë ; verder bezit 

ik nog een monster kaenolietplaat van de „ N e d e r l a n d s c h e 

Kiolzsnrr- en Xaenoliet-Maatschappy"' te Rotterdam-Feyenoord 

en maakte ik eenigen tyd geleden kennis met een ander 

N derlandsch fabrikaat, de excelsiorplaten van GKBBS. VAN 

»Ea VIJQH te Amsterdam. Deze b(| mijne lezers in te leiden, 

V' >r zoover zij er nog niet mede bekend zijn, ia het doel 

Va i dit opstel. 

>)eze platen worden op tweeër l e i wyze verwerkt, namelijk 

in geringe dikten als beschieting op een houten of ijzeren 

g aamte en dikker voor op zich zelf staande wanden. 

Iu de eerstbedoelde gedaante dienen de excelsiorplaten 
v rnamelijk tot plafondbekleeding. De gewone handels-

a etingen zjjn 2 X 0.40 of 0.50 M. by 15 mM. dikte. 
1 or deze platen onder tegen de balklaag of tegen plafond-

') ln ie Ambachtsman van 11 eu 26 Januari 1890. 
-) Zie het No. van 19 April 1890. 

(») ld. SO September 1890. 

hatigers te spijkeren, verkrijgt men een ondergrond van 

zeer weinig gewicht, 

welke nimmer trekt of scheurt; 

welke geen vocht met zich brengt; 

waaraan alle specie voortreffelijk houdt; 

waarvan eene zeer groote ruimte binnen enkele uren ge

reed gemaakt kan worden; 

waarvan de aanleg niet kostbaarder is dan het gebruik van 

' schroten met riet. 

Het aanbrengen de" platen geschiedt zeer eenvoudig. 

Men legt de plaat op een plankje iets korter als de plaat 

lang is, brengt beide ter hoogte der zoldering en drukt 

het geheel met het hoofd tegen de balklaag; door deze 

handeling houdt men beide handen vrij en kan dus gemak

kelijk de plaat aan een einde tegen de balklaag bevestigen. 

Is dit geschied, dan verplaatst men liet plankje en kan men 

daar waar het noodig is verder aanspijkeren; men boude 

echter in het oog, dat deze plafondplaten niet van hout zijn, 

zoodat de spijkers niet met deu drevel moeten doorgedreven 

worden. De koppen der spijkers moeten liever buiten de 

plaat blijven, dan er in gedreven worden. 

Reikt het einde der pla-it niet verder dan tot tusschen 

de balken, dan worden twee verbindingsyzers aan het einde 

der plaat bevestigd ter verbinding aan de volgende. 

Verder zij nog opgemerkt, dat in de platen van 50 cM. 

drie en in die van 40 cM. twee dunne latjes geplaatst zyn ( 

welke zich'ongeveer 3 A 4 cM. van den kant af bevinden. 

Hoewel Excelsior-plafondplaten even goed zonder deze 

latjes kunnen bestaan, en deze tydens het gieten in de plaat 

worden gelegd, ten einde de plaat gemakkelijker uit den 

vorm te kunnen lichten, kan men van de aanwezigheid partij 

trekken, door by het aantimmeren, ook op de plaats waar 

de latjes zich bevinden, spijkers aan te brengen. De geribde 

zyde der plafondplaten houde men onder, d. w. z. in het 

gezicht, en steeds ongeveer 1 / 2 cM. voegruirate tusschen de 

platen open, welke naderhand met een mengsel van kalk, 

grof zand en gips goed volgesmeerd wordt. 

Indien het doel is papierstuc aan te brengen, maken 

GBHK. VAN DUB VIJOH daarvoor speciale platen, waarin zich 

meer latjes of veeren bevinden, ten einde beide materialen 

gemakkelijk aan elkander te kunnen bevestigen. 

Zy vestigen in hun prospectus de byzondere aandacht op 



234 A R C H I T E C T U R A . 25 Juli I89(i. 25 Jnl i 1896. A R C H I T E C T U R A . 235 

Kxcelsiorplaat 
l ' / i cM. sterk. 

Zolderversiering. 

dit door de firma BEIWEWITZ & Co. in den handel 

gebrachte fabrikaat. Bij gebruik nanielyk van 

excelsiorplaten vervalt de. kostbare ondergi 

welke anders voor het aanbrengen van papier U c 

noodig is, en menig bouwkundige weerhouden heeft 

dit fabrikaat toe te passen; eveneens vervak de 

2 cM. dikke zolderbetimmering, waarop de grond

laag gespannen moet worden. 

Fig . 1 — 4 vertoonen eenige toepassingen 

Houtvloer. 
, Aanvulling. 
* 5 c M . muurplaat. 

j Plafondplaat.. 
Zolderversiering. 

excelsiorplaten voor plafondwerk, zij zyn aan den prospectus der firma ontleend. In fig. 1 ziet men «en 

tusschenvloer van excelsiorplaten. welke gelyk inet den bovenkant der balken op latten rust. De zoldering 

p[g 2. eveneens uit excelsiorplaten vervaardigd, 

is onmiddelly'k tegen den onderkant der 

balken genageld. 

In flg. 2 een tusschenvloer op het 

midden der balken uit excelsiorplaten 

vervaardigd, waarop eene vulling van 

droog zand, asch of iets dergelyks ligt, welke tot aan den bovenkant der balken rykt. Hierover ligt de 

houten vloer. De zoldering evenals in fig. 1. 

Behalve deze komen in den prospectus nog eenige andere voor, betrekking hebbende op betonvloeren op 

houten en ijzeren binten. In het laatste 

geval, beton en y'zer, kan men de vulling-

platen echter best missen en beton op 

hout komt my zoo verderfelyk en in de 

toekomst, als liet hout begint te rotten, 

zoo gevaarlyk voor, dat ik dergelijke 

construction van lioogerhaud uitdrukkelijk 
verboden zou willen zien. 

In plaats van spykers worden voor het bevestigen der platen tegen de balken ook wel speciaal daartoe 
vervaardigde klemhaken gebezigd (lig. 3). 

F ig . 4, Houtvloer. F ig . 4 vertoont een zoldering uit excelsiorplaten, 

^ die in het midden der balklaag op houten ge

profileerde lysten rust en met spykers of schroeven 

bevestigd is. 

F i g . 3. 

Mi 
5 cM. muurplaat. 

IJzeren haak. 

Plafondplaat. 
Zolderversiering. 

5 cM. muurplaat 

Fig . 5 en 6 geven een voorstelling van het 

uitvoeren van wanden van excelsiorplaten. 
Daartoe begint men over de geheele lengte platen te zetten; daarna dry'ft men door de drie in 

iedere plaat zich bevindende gaten, bouten met scherpe punt; deze drjjft men zoo diep in den gn.nd, 
F ig . 5. tot het einde der bout zich ongeveer op 

de halve hoogte der plaat bevindt. Hierna 

begint men de tweede plaat aan te brengen, 

waarvoor men, zooals de teekening ;i in

geeft, met eene tusschen de beide ga en 

doorgezaagde plaat begint, teneinde den 

muur in verband te kunuen bouwen; men 

stelt de plaat zoo op de onderstaande, dat 

de gaten boven elkander komen, legt twee 

rinkellatjes tusschen beide en dry ft bouten 

zonder punt door de gaten, welke wei r 

tot op de halve hoogte der plaat kom n. 

De door de latjes ontstane voeg wol • 

zoodra de muur eenige platen hoog is i 

gebouwd, met een mengsel van kalk m t 

zand en gips volgesiueerd. Na het verhar

den der voeg worden de latjes weggetrokk' • 

Daar waar men genoodzaakt is eene hal' 

ol kortere plaat te gebruiken, wordt ee i 

nog 

„eiUudingsy'zer geplaatst, welk ijzer steeds 2 of 3 platen 

met elkander verbindt. Zoo bouwt men door tot eindelijk 

een smalle opening onder de zoldering moet worden 

Fig . 6. aangevuld; hiervoor zaagt men een plaat 

over de lengte op de vereischte breedte 

door en stelt deze, gebruik ma

kende van een verbindings-

yzer, in de opening. De 

yzeren bouten ver

vallen alsdai), 

daar men de 

ruimte mist om ze in de gaten te kunnen steken. Kan 

voor het laatste stuk van geen verbindingsy'zer gebruik 

gemaakt worden, dan bevestigt men dit door een paar lange 

draadnagels dwars door de plaat in de zoldering of in het 

kozyn te slaan. 

Ten slotte worden ook de laatste voegen volgesmeerd; 

zijn deze eenmaal verhard, dan heeft men in koiten tyd 

een muur gebouwd: 

welke slechts 4, 5 of 7 cM. dik is; 

welke volmaakt onbrandbaar is; 

waarvan de plaatsing weinig tyd en geen vocht ver

eischte ; 

welke onmiddellyk behangen en beschilderd kan worden; 

waarop, wegens zyn ruwe oppervlakte, alle specie voor

treffelijk houdt, zonder dat de muur eerst bevochtigd 

behoeft te worden; 

waarin zich nimmer eenig ongedierte, van welken aard 

ook, kan ophouden. 

Naar het rnjj voorkomt, verdienen de .excelsiorplaten zeer 

de aandacht der architecten en huizenbouwers. 

Tot myn leedwezen mistte ik tot dusver de gelegenheid 

er een proef op eenigszins groote schaal mede te nemen. 

v. D. K . 

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 . 

In aansluiting aan hetgeen ik in ons No. van 30 Nov. 
jl mededeelde omtrent de naaldproef op mortel van brik
kenmeel van vier soorten Utrechtschen steen, geef ik onder
staand de uitkomsten van aanhechtingsproeveu, met drie 
•lezer poeders verricht, die volkomen met de naaldproeven 
kloppen, daar ook hierby welboord ver uitblinkt boven bleek
rood en zwart (van grauw had ik geen meel meer voor
handen.) 

Evenals by de in ons No. van 4 Jul i j l . besproken aanhech-
Ungsproevcn met poeder van Liinburgsche veldbrandsteenen, 

bestond hier de mortel uit 1 maatdeel drooggebluschte vette 
kalk op 3 brikkenmeel, zonder zand, waren de aan elkaar 
geplakte steenen hardgrauw van de Waal en was de tyd 
van beproeving 12 weken, zoodat deze proeven zich onmid
dellijk aan de laatste, alsook aan de in ons No. van 6 Juli 
1895 vermelde, aansluiten. 

Aanhechting aan Waalhardgrauio van mortel: 1 maatdeel 
drooggebluschte vette kalk op S brikkenmeel na 84 

dagen, gem. temperatuur 14.2° C. 

I. Vtrechtsch welboord-brikkenmeel. 

1.47 
1.43 
1.41 
1.19 
0.88 
0.64 

Gem. 
1.1? 

K G . p. cM- . 

II. Vtrechtsch bleekrood-brikkenmeel. 

1.66 
1.10 
1.03 
0.67 
0.19 
0.13 

Gem. 
0.80 

K G . p. cM*. 

III. Vtrechtsch zwart brikkenmeel. 

0.82 
0.75 
0.69 
0.64 
0.26 
0.24 

Gem. 
0.5? 

K G . p. cM*. 

De eigen drnkvastheid van mortel I bedroeg na het
zelfde tydperk: 33, .12.30, 28 25, gem. 31.18 K G . p. cM' 2 . , 
die van mortel II 14.25 en die vau mortel III 9.25 K G . 
p. cM 2 . 

Laatstgenoemde mortel was echter in 't geheel niet ver
steend. Vastheid en aanhechting waren blykbaar die van 
drogende klei. De drukproef-teerling was in het hart nog 
geheel vochtig en gemakkelijk tusschen de vingers fijn te 
wryven. Tusschen de steenen was de specie in honderden 
kleine blokjes uiteengekrompen. 

By vergelijking van de cyfers met die uit het No. van 
4 Juli, moet de invloed der hoogere temperatuur, nu gem. 
14.2, toen gein. 1 1 . 8 ° C , wel degelyk in aanmerking wor
den genomen. 

Indien het geoorloofd is nit de gezamenlijke tot dusver 
door my' verrichte aanhechtingsproeven eene algemeene 
conclusie te trekken, zoo zou het deze zyn: A7et moet, om 
deugdelijk brikkenmeel te leveren, helder rood gebrand zijn; 
bij hooger vuur neemt de qualiteit af. v. D. K . 

Z E L F O N T B R A N D I N G . 

(Naar het Engelsch van G. D. Hiscox.) 

Hoewel vele der geheimzinnige branden, die aan zelf

ontbranding zyn toegeschreven, op eenigerlei andere wyze 

ontstaan kunnen zyn, is door een reeks van feiten alle 

twyfel opgeheven, dat een groot deel vau zulke branden 

werkelyk daarin hun oorsprong vonden. 
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Het verminderen van brandgevaar is, zoowel nit het 
oogpunt van besparing van geld als van menschenlevens, 
van het hoogste gewicht voor fabrikanten en verbruikers 
van materialen of machinebehoeften, onderhevig aan brand
baar worden door aanraking met olie van welke soort ook, 
die er voor het gemak in de vervaardiging aan wordt toe
gevoegd. De eerste zorg is te waken tegen het opeen li nopen 
van zulk goed, terwyl het in een olieachtigen toestand 
verkeert, in aanraking met verwarmingsbuizen of zelfs in 
ijzeren vergaarbakken zonder voorzorgen te nemen tegen 
de verhooging van temperatuur door het opslurpen van 
zuurstof uit de lucht. Dit kin geschieden door het zoo uit 
te spreiden, dat er afkoeling plaats heeft door meer aan
raking met en doorstroomiug van lucht. 

Wat betreft met olie doortrokken afval en lompen, in 
het bijzonder afval uit het verversvak, een van de meest 
gevaarlijke dingen van de/, -n aard, als men hem zich laat 
opeenpakken, oliehoudend zaagsel of welke plantaardige of 
houtachtige vezelstof ook, dienende om machineriën schoon 
te maken of gemorste olie op te nemen, deze zjjn alleen 
dan veilig, als ze onmiddellijk onder water gedompeld 
worden. 

Olie-afval en lompen, die met een van de smeermiddelen 
zjjn gedrenkt, die zoo veelvuldig in machinekamers en op 
locomotie-en gebruikt worden, zijn misschien de gevaar
lijkste materialen, waarmede men te doen kan hebben en 
als men ze wegwerpt op plekken, waar er niet op gelet 
wordt, kunnen zij al spoedig de oorzaak worden van ge
heimzinnige branden. 

Wij hebben dikwijls de gevolgen gezien van het weg
werpen van een handvol met olie doortrokken afval van 
een locomotief op bruggen, in het gras langs den weg, die 
na een uur of twee het brughout of het gras in vlam 
gezet hadden. Misschien zijn niet weinig spoorwegbrnggen 
op deze manier, zonder dat het bemerkt werd, in brand 
geraakt. Dageljjks afdruppelen van olie in meel- en zaag
molens is zonder twjjfel oorzaak van vele molenbran-
den, begonnen met het opeenhoopen van meelstof of hjn 
zwevend zaagstof op vettige oppervlakken rondom olie
kannen of waar de druppels neervallen. Stof van welken 
aard ook, van vezels of hout, zooals in katoen-, yute- en 
wolmolens, fabrieken van houtbewerking, wordt aangetroffen, 
wordt op deze wijze een bron van gevaar. 

Het toegenomen gebruik van katoenzaadolie en het feit, 
dat de eigenschappen daarvan bij de verbruikers nog weinig 
bekend zjjn, is een nieuwe bron van gevaar eu eischt groote 
zorg om het niet te brengen in omstandigheden, die gunstig 
zjjn voor zelfontbranding. 

Evenals bij ljjnolie en andere plantaardige oliën, wekt 
het besproeien van wol, jute, heunip of andere vezelstoffen 
met katoenzaadolie voor fabrieksdoeleinden hitte in de stof 
op en ligt daarin een bron van gevaar. Zulk materiaal 
moet men nooit laten liggen in aanraking met stoom- of 
andere verwarmingspij pen of in groote hoopen opeen. 

Zaagsel moet niet worden aangewend om overtollige of 
gemorste olie op te nemen tenzij het onmiddellijk door het 
onderdompelen in water of bet verbranden ter gepaster 

plaatse onschadelijk wordt gemaakt. Zand is het veilig • 
materiaal voor dit doel. 

Zelfontbranding is niet beperkt tot olieachtige mengs 
alleen, want water bekleedt een zeer gevaarlijke plaats > 
dit gebied, als de omstandigheden daartoe meewerken. Zaa . 
sel in vaten en kisten gepakt, wordt een zeer gevaarlik 
element tot zelfontbranding, als het by toeval ot verzuim 
nat wordt. Zaagsel in kisten, aangewend tot het drog •, 
van metaalwaren na het afwasschen daarvan, is in weinige 
nren vatbaar om te ontvlammen. Het uitspreiden ervan, 
zoodat het spoedig droogt, is de eenige veilige manier o>a 
met zulk materiaal om te gaan. Ledige yshutten zün in 
brand geraakt door zelfontbranding van een hoop vocht 
zaagsel, dat erin achter was gelaten. Het zorgeloos na
laten van het opruimen van zaagsel uit zaagmolens is e. .1 
rijke bron voor brand. Olie of water kan ermede in aan
raking komen en de lucht voltooit het werk om het iu 
brand te doen gaan. 

De geheimzinnige branden in met katoen geladen sche
pen, vinden waarschijnlijk hun oorzaak in sterke doordrin
ging van vocht in het inwendige der balen of mogelijk in 
een baal, die voor het inladen met regen bevochtigd was. 
Het inschepen van vochtige balen is een bron van gevaar. 
Lompen in balen aan boord bevatten de elementen tot ont
branding in zich in den vorm van kleurstoffen en het vet 
van afgelegde kleederen en verkeeren in een toestand van 
vatbaarheid voor de inwerking der vochtige lucht in het 
scheepsruim. Zjj verhitten zich niet alleen, maar zijn in 
gunstige verhouding voor zelfontbranding door eenige over
maat van vocht. Het heet worden en in het ergst geval 
ontbranden van groote hoopen bitumineuze kolen komt voort 
nit bevochtiging of blootleggen voor regen. Overdekken of 
krachtige Inchtverversching is het gewone geneesmiddel. 

Het onder ontploffing vlam vatten van het ondeelbaar 
fijne stof van kolen, hout, meel en stijfsel, neergeslagen op 
de gebinten van fabrieken en magazijnen is door droevige 
ervaringen bekend geworden. Er is slechts een enkele vonk 
of een bliksemstraal noodig, om in een oogenblik alles iu 
lichte laaie te zetten. De electrische vonk van groote drijf
riemen is een gevaarlijk element in stoffige molens. 

Het broeien van hooi en graan, vochtig in schelven opge
slagen, is wel bekend en is in vele gevallen gebleken de on
middellijke oorzaak van brand te zijn. Waarschijnlijk zjjn vele 
der geheimzinnige branden in schuren aan zelfontbranding te 
danken. Tarwe en ander graan, in groote pakhuizen opgehoopt, 
verhit zich in zoodanigen graad, dat er voortdurend Inenting 
noodig is door het machinaal om te werken of door 
perslucht in te blazen. Door heet worden bederft het graan 
spoedig en, als dit door verzuim niet tegengegaan wordt, 
wordt het vatbaar voor zelfontbranding. (Scient Am.) 

M E N G E N V A N P O R T L A N D C E M E N T M O R T E L 

E N B E T O N . 

r e I 1 het tot mortel en beton te verwerken, in een kogel-
,„(,: i met eene geljjke hoeveelheid zand dooreengemalen. 
get mengsel werd in de verhouding van 1 deel op 2 zand 
tot mortel bereid, die dus ten slotte 1 dl. cement op 5 
fan' bevatte. Deze mortel bleek bjj de proeven op trek-

4n nkvastheid beide grooteren weerstand te bezitten dan 
gev -tie mortel van 1 cement op 2 zand. Door opnieuw een 
dee. van het mengsel in de verhouding van 1 op 3 met 
(gn<i dooreen te malen en het product weer met 1 op 3 
jan1 te vermengen werd een mortel verkregen, die slechts 
1 deel cement op 12 zand bevatte. Deze mortel bleek groo
ter vastheid te bezitten dan gewone mortel van geljjke 
deelen cement en zand. Inderdaad bleek dat men, zoo voort
gaande, nog een zeer bruikbaren mortel kon verkrijgen met 
niet meer dan lj10 cement. Men zegt dat de nieuwe manier 
van werken een zeer dichten en ondoordringbaren mortel 
oplevert, zeer geschikt voor werk, waarbij waterdichtheid 
een vereischte is of bjj werk, dat zeer aan de vorst bloot 
staat. De mortel laat zich ook beter met het truweel ver
werken. Het proces -is geoctrooieerd door F. L . S K W T H te 
Copenhagen en wordt aldaar op groote schaal toegepast. 
Men heeft er proeven gedaan over tijdvakken van 2 en 3 
jaren, welke de resultaten der gewone proeven over korteren 
tjjd volkomen bevestigd hebben. (Engineering) 

N.B. Het is volstrekt onmogelijk dat mortel met meer 
dan 3 deelen zand op 1 Portland cement waterdicht is. 

T. D. K. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Loszittende voegen. 

Druten, 16 Juli 1896. 

Den heer J . A. v. D. KLOES, 

Delft. 

Als lid van A . et A . neem ik de vrijheid n te vragen' 
welke de beste specie is tot het opnieuw voegen en dicht
maken van scheuren van onzen grooten fabrieksschoorsteen 
(25 M. hoog). Gaarne vernamen wjj ook, of het nuttig is, 
me., dan de loszittende voegen nit te hakken en opnieuw 
in ' zetten. De schoorsteen is nog al erg gescheurd, zoo
dat wij verplicht zgn. tevens ijzeren banden er om te leggen, 

'et ware hoogachting. UEd. dv. dienaar, 
A. GELDENS. 

Bn den bouw der fundamenten voorde kerk van „St. John 
the Divine" te New-York, waartoe omstreeks 10.000 vaten 
Porland cement verwerkt werden, werd het cement, alvo-

Ik geef in overweging niet te hakken, maar wel zoo 
diep mogelyk nit te krabben, dan goed nat te maken en 
in te voegen met 1 deel zeer langzaam bindend Portland 
c e ! ntspeeie op 31/., scherp zand zonder kalk; de specie 
» > : i'dvochtig" toe te bereiden, zoodat zg eene rulle vochtige 
ft'i a vormt, die niet aan den voegspyker hecht, maar 
da." mede van de plank af in de open voeg geschoven moet 
W l ien; de specie in de voeg sterk aan te drukken. 

v. D. K. 

AANBESTEDINGEN 
Aanbestedingen worden slechte eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAAMDAu 17 JULI. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het sloopen ven 

perceel Heerengracht no. 184, in verbaud met den ie naken 
Westelijken verkeersweg. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: de levering van ca . 
3S0 M ' Amerikaarseh grenen hout, ten dienste van de uitbreiding 
van het rioolnet in de Polderstad aldaar. 

Enschede. !2 uur. De architect H. Reijgers, in het koffiehuis 
van Wertheim, voor den beer N. 1. Menko: het bouwen van een 
magazijn eu bazenwoning op een terrein gelegen aan de tirinkstraat. 

WOENSDAG 2» J U L I . 
Kortezwaag (Fr.) Heeren kerkvoogden der Herv. gemeente, ten 

huize van den heer A. Werkman, adm. kerkvoogd : a. bet afbreken 
van het bestaande klokkcnhuis op het kerkhof aldaar; b. belhouwen 
van een bouten toren op de kerk aldaar. 

DONDERDAG 80 J U L I . 

Amstelveen (N.H.) 13 uur. Het gemeentebestuur van Nieuwer-
Amstel, in de raadzaal: het afbreken vac bet armeuliuis aldaar en 
het to dier plaatse opbouwen van een raadhuis, aanw. 28 Juli 
nam. 1 uur. 

Haarlem. 10 uur. De genie, op bet borrel van den besteder, 
Kinderhuisvest uo. 17; bet maken van grindwegen in de gemeente 
Raarlemmerliede en Spaaruwoude, ter verbetering van de stelling 
van Amsterdam, begr. f 23.800. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel ea 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bel vernieuwen 
van de scheringen langs de opritten van den Oosterspoorweg, onder 
de gemeente Diemen, prov. Noordbolland, behoorende tot den Rijks 
grooten weg der le klasse no. 1, van Amsterdam tot de grens
scheiding met de prov. Utrecht, onder Laren, met bijkomende 
werken, begr. f 1100. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel ea 
nijverheid, aan bel gebouw van bet prov. bestuur.- bet maken 
van een dijk op bet eilanil Wieringen, tusschen deu Nojrder Oever-
en dsn Mclgerdijk; het wijzigen van het profiel van een gedeelte 
Noorder-Oeverdijk en het aanleggen vau steenbekleeding op het 
buiteobeloop van deze dijken, behoorende tot de rijkszeewerken 
in de prov. Noordbolland, begr. f 26.000. 

lloiohiiizeu (Gron.) 9 uur. Mevrouw J.] Hooitcs—Meursing 
te Groningen, in bet hotel van J . Knol: bet afbreken eener oude 
en bet bouwen eener nieuwe schuur aau eeue boerenplaats te 
Horohnizen, bewoond door den heer J . vau Zijl. 

VRIJDAG 81 JULI. 
's-Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 

bandel en nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet 
voortzetten der oeververdediging langs de Zuid-Willemsvaart, in de 
prov. Noo'dbrabant, begr. f 9100. 

's-Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
bandel en nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur : het 
maken van een remmingwerk en het plaatsen van wrijfpalen vóór 
den basaltmuur langs den rechteroever der Zuid-Willemsvaart te 
Helmond, prov. Noordbrabant, begr. f 4400. 

l i l \M> v(. 4 A U G U S T U S . 
Amersfoort. 11 nur. De architect W. van Scliaik, namens zijn 

principaal, in het oafé de Arend : bet gedeeltelijk amoveeren van 
genoemd café en daar ter plaatse bouwen van eeu nieuw café 
met bovenwoning en een tooneel-concertzaal met bijbeh. wrkeu. 

Utrecht. 8 uur. De beer Joh. de Liefde, ta zijnen kan'ore aan 
den Drift no. 93: bet makeu van een gebouw, bestemd voor boek-, 
courant- en handelsdrukkerij, in den tuiu achter het perceel aau 
den Drift uo. 83 te Utrecht, met daarbij behoorende werkzaamheden. 

DONDERDAG 0 A U G U S T U S . 
Bodegraven. 11 uur. Het gemeentebestuur: bet makeu van eeue 

klinkerbestrating met rioleering euz. in de Nieuwstraat, lang pl.m. 
290 M., breed 5 M. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het maken van een houten steiger bij bet station 

Wormerveer. Laagste C . Hoen te Nieuwendam voor f 0974; het 
maken, leveren eu stellen van den ijzeren bovenbouw voor 5 
bruggen tusschen Alkmaar en Heerhugowaard. Laagste de Jong 
A Co. te Oudewater voor f 4725. 
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Baardwijk. Het houwen van een brandspuithuisje met bijlevering 
van al de benoodigde materialen met. daarbij behoorende werken. 
Laagste W. U. Schoep aldaar voor f 527. 

Bunschoten. De bouw van eeu burgemeesterswoning met secre
tarie. Laagste L. Mouissin te Bussum voor I 11.874. 

Vonk. Het bouwen van een blok woonhuizen. Laagste L . van 
Kemeuade te Mierlo voor f 9516. 

Duiven. Het bouwen van een woonhuis, Laagste Tb. Zondering 
te Groessen voor f 1640, 3 dagen beraad. 

Enschede. Het vergrooten eeuer bestaande gieterij en smederij. 
Laagste Mastenbroek en Hartman te Enscüede voor f 7339, gegund. 

Uicssciiilani. Het maken vau f cn teitoonstelliogsgebouw, muziek
tent, plaatsbureaux, afrasteringen euz. Laagste B. de Zwart te 
Giessen Oudkerk voor f 490. 

Gorinchem. Het maken van een duiker door het Steenenhoeksclie 
Kanaal bij de Huldersteeg. Laagste A. de Groot Cz. te Heukeluni 
voor t 117.000. 

's-bravenhuge. Het bouwen eener It. C. Kerk met pastorie en 
toebehooren, voor de parochie van U. L. Vrouw vau Goeden Raad ; 
het bouwen vau een zustersgesticht en vau eeu woonhuis. Laagste 
J . Rodenrijs te Den Haag voor f 179.379, gegund. 

's-Uraveuhage. De verbouw en het onderhoud van het post 
en telegraalgebouw '.e Hoorn tot 31 Dec. 1899. Liagste J , 
Gleysleeu te Hoorn voor f 4200. 

'« •Gravenhage . Het verven van landsgebouweu. Laagste J . P. 
de Wolf en Zn. te 's Gravenhage voor f 2535. 

Groningen. De bouw vau een wachthuis voot de ambtenaren 
der invoerrechten en accijnsen te Delfzijl. Laagste Chr. Roels te 
Winschoten voer f 2818. 

Hilversum. Het bouwen van eene verdieping op de openbare 
school aan den Keerweg. Laagste B. A. vau Rkijn aldaar voor 
f 94S0, pegund. 

Mijdrecht. 1. Het maken van verschillende gedeelten paalreg.l-
beschoeiing, te zamen ongeveer 1500 M. lang, benevens voor zon r 
noodig wegruimen vaa bestaande sclioeiiugpnlen ea grond lm » 
den Dijk van het waterschap achter Wilnis. Laagste W. ,', 
Mulckhuizen te Vinkeveen voor f 1425. 2. tiet repareeren van de 
draaibrug over de Ringvaart van het waterschap te Oosthui/ .. 
Laagste dezelfde voor f 458. 3. Het afbreken vaa de bestaai , e 

brug en het daarvoor in de plaats maken van een houten duiker 
in den hoofdweg bij deu Proostdijerweg iu het waterschap. Laai; e 
M. Haring te Wilais vcor f 113. 

Schiedam, Het verbouwen der sociëteitszaal van Musis Sacrum 
aldaar. Laagste J. Pinster aldaar voor f 3393, gegund. 

T u i l i n 't Waal. Het sloopen eener bestaande en u t bouw n 
eeuer nieuwe brug over de Waalsohe Wetering, nabij de Biesbossche 
Molen onder Tuil en 'i Weal. Laagste J . A. van Dillen te Schalkwijk 
voor f 566, gegund. 

Utrecht. Het aanbrengen van voorzieningen aan dau bodem 
van de bjiteusehutkolk vaa de Oude- of Gemeenteschutsluis te 
Vreeswijk. Laagste T. van Eek te Ameide voor f 12.248. 

Winschoten. 1. Het bouweu vaa muren met pilasters, boog, 
vulstukken enz. bij het gymnasiumgebouw. Laagste J . IJzer voor 
f 136, gegund; 14. het maken ea stellen vau eea ijzeren afsluithek 
met beweezbarc deeleu. Laagste F. Lubbers voor f 84.20, gegund ; 
2. het verrichten van stucadoorwerken iu gemeente-lokalen. Laagste 
J. Numanu voor f 4 ( ,9, gegund; 3. bet verbouwen eener behuizing 
bij d d mest verzameling. Laagste B. Tuin te Ekamp voor f 510, 
gegund, ds overigen allen tc Wiaschoteu. 

Woensel. Het bouwen vaa eeu raadhuis, volgeus plan vaa dea 
bouwkuadige \ . Bogers aldaar. Laagste J . Bogaarts te Woensel 
voor f 6447, geguud. 

Zwolle. Het verbouwen vaa liet gemeentelijk Sophia-ziekeahuis. 
Laagste J . L. Hertog voor f 0284, gegund. 

A D V E R T E N T I E S . 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
/. M. SCHAAF. 

Botersloot 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN 

Glasverzekering „de Voorzorg " 
AGENT te Amsterdam den Heer G. L Ö E W , 

N.Z. Voorburgwal 334. 

ÖIJVASSER & Co. - Rotterdam. 
Hoofd-Agenten der WolfT A Mei-

nel's Stoompompen, Stoommachines en 
Stoomketels. — Wemeburg's Arma
turen en Metaalstukken. — llownldt's 
Metallieke pakking en voedingswaterrei 
niger — Steading's Koperen verpak-
kingsriugen zonder naad. — Gebler's 
onovertroffen Pulsometer genaamd „ P u l 
sator", eventueel op proef of in huur. 

Subagenten gevraagd. 

J . VAN DER E N D U ZOONS 
Stoom-Boekdrukkerij 

T E M A A S S L U I S 
is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesteu 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 
drukken van 

B E S T E K K E N 
met daarbij behoorende Teekeningen. 

(90) 

KRANEN 

OVERKAPPINGEN ^ 
en LOODSEN X^r 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN, / S J 

O O V LIEREN, 
GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen. 

T. G. TISSOT J". 
JAMSTERDAM, SINOEL lit. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEU RIN 
te An (lorn ach a/d Rijn, 

leveren sedert 1 8 5 1 : (83) 

In AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
DRIJF- of ZWEMSTEEN; LA-

VAGROTSTEEN, beste en goedkoop
ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen J 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz 

Alle soorten van 

ZAGEN 
BB 

W E R K T U I G EB 
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 R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( f i h e i n l . ) 

Gevestigd in 1832.. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
'Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 

welke w*ü U gratis en franco toezenden. 

R O T T E KI) AM, 
Nieuwe Haven 118 

A M S T E R I M * . 
Silderdijkkaih 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

JOSSOIX-CEMELXT 
voor Nederland en Indien. 

U i t s l u i t e n d : l e soort A N D . T R A S . 
(88 ) HANDEL in 

BOUWMATERIALEN 

Oobbs'sPatent Scoriae PaverCy. 
R O T T E R O A M , 

Kantoor: Herderstraat 22. 

Levert SCORIAE PAVERS voor 
St.-aten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelyke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
pa8seeren. 

Hij de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die by de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Architecten worden gaarne ver
strekt. 

Monsters op aauvragekosteloos verkrijgbaar 

TROTTOIRBESTRATING. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

H u i z e n e n B l o e m e n k a s s e n . 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PRIJZEN. (73) 
S . BRUIGOM, Arnhem. 

AKGIi lTIIAVEN 
e n L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d o f 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.) 

P r o f i e l t e e k e n i n g e n e n P r i j s c o u r a n t o p 

a i n v r a a g g r a t i s . (80) 

P D O I J U Z O O N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

Avondteekenschool voor Handwerkslieden, 
" W e t e r i n g r s o l i a n t s i l O f » , A m H t e r d u m . 

Tegen Octoler as. vaceert de betrekking van LEERAAR in het VAK
HANDTEEKENEN, salaris f 350 per cursus, loopende van October tot half 
Maart d. a. v. Per week vyf avonden van 7 tot 9 l / a uur. Mogelyk te geven onder
wys ook den zesden avond wordt extra vergoed. — Akte M 1 is vere iNchte . — 

Aanmelding, liefst in persoon, met overlegging der gewone sollicitatie-stukken 
en teekeningen vóór 29 Juli M.S . , by den Diiectenr, dagelyks tusschen 9 en 
11 of 3 en 5 uur, uitgezonderd Zaterdagnamiddags en Zondags. 

M O U S S E L I N E - , G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré; 
RUW S P I E G E L - , 

WIT-, KRISTAL-, BROKI en MKLK-

C* T. . 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 . 

GKBOQKN GLAS en DAKPANNKN. 

nzen- 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. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE B O U W M A T E R I A L E N , 
«F. HL. 

beschreven door 

v a n ciox* 
Leeruur aan de Polytechnische School te Delft. 

P R I J S : Compleet i n g e n a a i d f IS.—. 

„ gebonden „ 21.50. 

R E O O R D E E I. I N G E N. 
. . . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 

om dergelijkeri veel omvattenden arbeid naar wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 
bevestigt zulks ea 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 eu daarbij met talrijke figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor allen, die grondige kennis der materialen wen
schen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . . daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 
en geeft het 't meest volledige tot op heden. 'Vademecum der Bouwvakken.) 

. . . . IB het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder veel waaide 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-
ijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op lieden 
heeft uitgewezen of een thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen. . . . 'I'c Ingenieur.) 

. . . . In do 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. Do heer Van der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordeel en leering uit kan trekken. (Dc Opmerker.) 

. . . . Voor den ingenieur en deu architect mag het bock van den heer Vau der Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke rp liet terrein der bouw 
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoor. . en knn liet dus met vrucht 
worden geraadpleegt. Do uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma Van der Endt ifc Zoon 
alle eer aan. De prijs is zeker bene'den de waarde van het boek. 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 'i-Oravenliage.) 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver bet steenbakkersbedrijl 
met al do daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomendeindustrieelen, voor 
wien hij zijn boek even goed heeft ge-.chreven als voot bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten bedenken, indien hen dat wat te uitvoerig voorkon.t cn zij liever een meer vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijklieden heeft. 

Voor hom die in Indic echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den lieer Van der Kloes gemaakt 
heeft op I • ' gebied der boiiwniitorialon, maken zijn boek belangrijk. 

(Bouwkundig Weekblad), 
. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met liet bouwvak hebben 

uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 
(Algemeen Nedcrlandsch Advertentieblad). 
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Carbolineum ..KRIMPEN' 
der lig. ter bereiding van Koolteerpro-

dncten Krimpen a/d. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens z y n s t e r k 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132, Amsterdam. 
Monsters en prospectussen franco 

op aanvraag. (6) 

UTRECHTSCHE LOOD WIT FA BRIEh 
Firma. G R E V E , Utrecht, 

is 

E ' 5 
is 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 0 H KKP 8 BOU W W ERF 
met DWAHSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
8poorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7> 

^ IV K E TL S , 

IJZEREN STALEN KETTINGEN, 
met certiflcaatvsu Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

EN LUIKSCHE KIEK. 
TRAS. 

Portland-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Mledermendiger Lavakeien en Oeksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

N. M I J T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

en LEKKERKERK. 
JAN HAMER & Co., 

Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, 

A M 8 T E R D A M. 

VEILIGHEIDS LIFTEN. 
voor 

Personen, Goederen, Spijzen, enz. 
Heer dan 225 LIFTEN alleen in Neder 

land geplaatst. 
»ƒ., li. «£• Co. hebben steeds ervaren 

monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den kortst moge
lijken tijd en tegen billijke* prijs kan 
verricht worden. (86) 

beter dekkend, fijner, witter en b 
kleurhoudend dan eenig ander; 

bekroond door den Nederl. Schildersbo d 
Tentoonstelling van Decoratieve Schilderkunst 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilt r& 
nit alle oorden van ons land en daarbuiten,w ,r. 
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van Ingenieurs, G e n i e t 
Architectenen andere Autoriteiten in hunne 

L n n n i l l l - r bestekken voorgeschreven; 
I I I I I wordt, tot waar borg van echt he id, zuive r li i 

en g o e d g e w i c h t, nooit anders afgeleverd lD, 
I VU I i n v a t e n v o o r z i e n v a n Zegel, Etiket en Fa. 

" w Inf I I I I brieksmerk, welke allen wettig z(jn gedeponeerd; 
wordt steeds op de s lren g«te keur geleverd, des* 

verlangd met certificaat van ooi sprong. 
Hen leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in het „N. v. d. 0 a g"r 

dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis- en 0 ecoratieschiIder"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 „A mbachtsman" dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkundig Weekblad" dd. 5 Dec. 1891. (93; 

Verkr i jgbaar bij a l le sol iede V e r f h a n d e l a r e n en Drogisten. 
EXSELSIORPLATEN, 

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 ïVys. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 
Qeluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 

voor houtcementdaken, brandvrije 
separatieën en plafonds. 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

Vierde Jaargang No. 31. Zaterdag 1 Augustus 18%. 

A R C H I T E C T Ü R A . 
Orgaan van het Genootschap Architecture et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentlën in dit Wad koeten van 1—6 regeU 
90 eenle, iedere regel meer 10 cent». Groote lettert near 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 

j . VAN DER ENDT A ZOON, 
MAASSLUIS. 

Allo SMl»«rt«nll#n in ARCHITECTÜRA opgenomen 
worden erntia geplaatst ia DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E G E W E L F P R O E V E N V A N D E O O S -

T E N R I J K S C H E I N G E N I E U R S - E N 

A R C H I T E C T E N - V E R E E N I G I N G . 

(Naar het Duitsch van Frof. JOZEF CKCEBLK.) 

Deze vereeniging, die het steeds als een der gewichtigste 
deelen van haar roeping acht den vooruitgang op het ge
zamenlijk gebied der bouwvakken te bevorderen, heeft op 
aansporen van den Ingr. BBAUSEWKTTKB (van de Weener 
betonbouwtirnia PITTKL Ü BBAUSEWKTTER) proeven gedaan 
over de houding en het draagvermogen van gewelfde brug
gen, die lot de meest grootsche en, men mag er zonder 
vrees van tegenspraak wel byvoegen, tot de best geslaagde 
behooren van alle andere van de/.en aard. liet oorspronkelijk 
voorstel van den lwer BBAUSBWKTTKB, in de weekvergadering 
van 23 Maart 188'J gedaan, had tot doel het nemen vau 
afdoende vergelijkende proeven met gewelven uit stainpbeton 
en Monierwerk. i)e cement-comuiissie, in wier handen dit 
voorstel werd gesteld om advies, geraakte naar aanleiding 
van uitvoerige beraadslagingen tot de overtuiging, dat het 
wenschelijk zou zijn zich niet te bepalen tot enkel verge
lijkende proeven op stainpbeton en Monier-construct iën, en 
meende te moeten voorstellen oui, door het op 't getouw 
zetten van doelmatig uit te voeren proeven met alle ge
bruikelijke gewe l fcons trac t i ëu , betrouwbare uitgangspuuteu te 
scheppen betreffende den aan deze construction eigen graad 
vau veiligheid, alsmede over de geooiloofde belasting van 
de verschillende, voor den gewelfbouw aangewende materialen, 
teu einde langs de/.en weg zooveel mogelijk by' te dragen 
tot het uitwerken der gewelftheorie. 

De vereeniging droeg dientengevolge deu 23 Maait 1890 
aan een commissie van 21 leden (voorz. de heer (TAKBTNEB, 
K . K . Baurath, Ingenieur en bekend aannemer) de taak op 
zulke proeven te verrichten en eerst het programma ertoe 
uit te werken. 

Tegelykertijd wendde de vereeniging zich tot alle moge
lijke autoriteiten, genootschappen eu particulieren, die aan 
de bevordering der wetenschappen èn aau de verhooging 
van het aanzien der bouwvakken deelnemen, met het verzoek 
hare pogingen door bydragen in geld of door het op zich 
nemen van diensten of leveringen te 'ondersteunen. 

De buitengewone belangstelling, die de uitvoering der 
voorgenomen proeven van alle kanten ondervond en die zich 
in rijkelijke bydragen uitte, heeft het mogelyk gemaakt de 
gewelfproeven op een tot dusver ongekend groote schaal 
tot uitvoering te brengen. 

De gezamenlijke kosten der proeven hebben ongeveer 
4 1 0 0 0 gulden beloopen. waarvan 19712 gulden in geld, 
het overige iu onbetaalde diensten en leveringen werden 

bijgedragen. De vereeniging zelf stelde een bedrag van 
2 0 0 0 gulden ter beschikking (in bovengenoemde 1 9 7 1 2 
gulden begrepen); bovendien nam zy de niet onbelangrijke 
koeten van het drukken vau het verslag voor hare rekening. 

De wyze van behandeling en de uitkomsten der proeven 
zyn in een uitvoerig verslag vau de commissie y1) mede
gedeeld. De studie daarvan zy allen, die belangstellen in 
de ontwikkeling van den gewelfbouw, dringend aanbevolen. 
Het verslag bestaat uit acht afdeelingen, waarvan de inhoud 
hier in 't kort zal weergegeven worden. 

A K0EEI.1NG I 

behandelt de proeven met vlakke tongewelven, zooals er iu 
de burgerlijke bouwkunde zoo dikwijls' voorkomen. Heproefd 
werden 17 gewelven, die op een binnenplein van het gebouw 
vau de K. & K. militaire commissie gebouwd en in de 
zomermaanden van 1891 en 18(12 tot brekens toe belast 
werden. Op het te beproeven gewelf werd een laag puin 
met een planken vloer aangebracht. De beproeving had na 
ten minste 4 maanden verharding plaats. 
A . G e w e l f v a n 1.35 M. d r a a g w i j d t e , 2 M. l a n g , 

t u s s c h e n i j z e r e n l i g g e r s g e w e l f d , d i e d o o r 
3 a n k e r s w a r e n v e r s t y f d. 

1. Twee gewelven uit gewonen metselsteen in lucht kal k-
mortel, 15 cM. zwaar, ' / , „ pyl, het eene met de strek-
voegen in de langsrichting, het andere in de boogrichtiug. 

2. Vier platte gewelven uit baksteen volgens vier ver
schillende stelsels (en wel Schoner, Hünel, Schneider, t ï l i ick-
selig); topdikte by' het eerste 1 »i eM., bij de andere 10 cM.; 
deze waren met een steek van 4 tot 5 cM. gewelfd. 

3. Een betongewelf van gelijkmatige dikte (7LL cM.), 
steek l l 1 / . , r i l , uit eeu BMOggal vau 1 dl . Kirchdorfer 
Portland cement op 5 zand. 

Door de geringe draagwijdte konden deze onder A ge
noemde gewelven alleen geheel en niet over eene helft be
last worden; de belasting bestond uit ruwyzer-gietelingen, 
die over het geheele oppervlak gelijkmatig verdeeld Werden. (•) 

De onder 1 genoemde baksteengewelven werden met 
7 0 0 0 K(T. per M \ belast ; er vertoonden zich daarby zoo 
geringe zakkingen van deu top, van 24.3 tot 14 mM , dat, 
om de breuk te doen volgen blijkbaar een belasting noodig 

(') Bericht der Gewolbenu8sclilus*e3 de* österreiohiachen Inge-
uieur und Arehitecten VVreioi in Wien, Soudcmbdruck »os der 
Zeitsclirilt des öslerr. Ipg. u. Arob. Vereitil IS93 Wien, im 
Sein»!wrl-i^e de, Vereioe». ISl blz. to met vele figuieu in deu 
text eu 27 pinten, ['rijs 5 gulden (Oostenr.) 

(') Door liec. opstapelen der gietelingen in kruiselingsche lageu 
werd wel geen gclijknia'iue vcrdeeling vtiu de belasting bereikt; 
de verkregen belastingsgetallen geveu dus enkel bij betaderiug 
de gelijkmatige verdeelde belasting aau. 
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zou zijn geweest, die de ijzeren liggers ver over de geoor
loofde grens had moeten aantasten en ze te sterk had 
moeten doen doorbuigen. Na het wegnemen der belasting 
bleven de toppen 16.5 tot 5.6 mi l . beneden hun oorspronke
lijke hoogte; de gewelven bleken onverlet, hoewel zich bij 
het belasten enkele scheuten vertoonden. 

Van de onder 2 genoemde plattegewelven brakeu er 
twee (stelsels Schneider en Glückse l ig j bij' belasting van 
ongeveer 8000 K G . per M'., terwyl de beide andere ge
welven bij deze belasting enkel kleine doorbuigingen in den 
top vertornden (11.8 en 16.7 mil.) Ook deze gewelven 
werden niet tot brekens toe belast. 

Het onder 3 genoemde betongewelf toonde by' 8000 K G . 
per cM". belasting een doorzakking in den top van 19.6 
mM.; na het wegnemen der belasting bleek het gewelf in 
weerwil van de groote blijvende doorbuiging (19.3 mM.) 
nog onverlet. 

B . G e w e l v e n v a n 2 70 M. d r a a g w i j d t e . 2 M. 

l a n g , t u s s c h e n y z e r e n l i g g e r s g e w e l f d . 

1. Stampbetongewelf, overal 8 1 / » cM. dik, 23 cM. steek, 
mengsel 1:4, eigengewicht 1402 K G . , daarby puin en 
vloer 610 K G . 

2. Twee Mouier-gewelven, het eene overal 5 cM. dik, 
26 cM. steek, aau de einden met vollen porringvoet, eigen
gewicht 1114 K G . , daarbij puin en vloer 614 K G . ; het 
andere 5' / , cM. dik met aangeraseerden beton vloer, steek 
2b cM., eigengewicht 2460 K G . 

3. Gewelf uit gewonen metselsteen in lucht-kalkmortel, 
14 cM. dik, 25 cM. steek, eigengewicht. 1215 K G . daarbij 
puin en vloer 680 K G . 

4. Gewelf uit HÖNKL'S baksteen, 10 cM. dik, 13.5 cM. 
steek, eigengewicht 812 K G . , puin en vloer 555 K G . 

5. Twee gebombeerde (gebogen) gegolfde yzeren platen, 
90 X 50 X 1 mM., de eene boog 25 cM. steek, de einden 
onmiddellyk op de flenzen der liggers rustende, eigeugewicht 
70 K G . , puin en vloer 824 K G . ; de andere met | ijzers 
60 X 60 X 6 mM. gewapend, steek 26 cM., eigengewicht 
97 K G . ; puin en vloer 870 K G . 

A l de onder 1 tot 5 genoemde gewelven werden met 
ijzeren gietelingen aan eene zyde belast en de daling van 
den top waargenomen. De uitkomsten waren als volgt: 

1. Grootere scheuren by 3000 K G . per M 2 . belasting. 
Instorten by 5504 K G . per. M 2 . daling van den top 24.1 mM. 

2. De beide Monier-bogen vertoonden ongeveer dezelfde 
doorbuigingen in den top, die weinig of niet van die van 
het stampbetongewelf verschilden; de instorting volgde bij 
den overal even dikken boog by 5940 K G . per M*. , by' 
den met beton aangeraseerden by 6444 K G . per M*. (8 
pCt. meer). 

3. Tot 2000 K G . per M*. geringe doorbuig ingèn (13 mM.), 
by' 4000 K G . per M 4 . 52.7 mM., breuk by 4314 K G . per M 4 . 

4. Doorbuiging bij 2000 K G . per M*. 36.5 mM., breuk 
by' 2400 K G . per M 2 . 

5. Het niet gewapende gewelf brak onder een belasting 
vau 4751 K G . per M 2 . , het gewapende by' 5270 K G . per 
M 2 . , het laatste droeg dus 13 pCt. meer. 

C. G e w e l v e n v a n 4.05 M. d r a a g w i j d t e , tus
s c h e n v a s t e g e m e t s e l d e s t e e n m u r e n 

u i t g e v o e r d , 2 M. l a n g . 

1. Monier-gewelf overal 5 cM. dik, steek 40 cM., eigen
gewicht 1010 K G . , puin en vloer 1887 K G . 

2. Betongewelf doorgaande 10 cM. dik, steek 41 cM., 
mengsel 1.4, eigengewicht 2000 K G . , puin en vloer 2061 K G . 

3. Baksteengewelf, dik 14 cM., steek 35 cM. 
Deze gewelven werden aan eene zyde belast en de 

vormverandering (waterpasse en loodrechte verschuiving) op 

5 punten van elke frontzyde waargenomen en wel a: 
weerskanten in de porring, in den top en op rond l / t d 
booglengte. Bovendien werden door middel van gevoeli. 
libellen de verdraaiingen in de dwarsdoorsnede gemeten. 

1. De eerste scheuren vertoonden zich by' 2000 K G . p. 
M 4 . aan den steunmuur; de instorting volgde by 4360 K 
per M ' . . by' 4000 K G . per M 2 . was er een loodrech 
doorbuiging in den top van 19.5 mi l . en van 29.7 m 
in het belaste vierde deel, welke doorbuigingen na 2 1 

uur toenamen tot 27.4 mM. en 35.7 mM. 

2. De instorting volgde by' e-n belasting van 3685 Ki 
per M a . ; de loodrechte doorbuigingen bleken bij een I 
lasting van 3037 K G per M*. 5.8 mM. en 16.7 mM. te 
bedragen. De eerste scheuren vertoonden zich hij 200 < 
K G . per M*. in de nabijheid der stennmnren. 

3. De instorting volgde by' 1341 K G . p. M * . ; by' een 
| belasting van 670 K G . p. M 2 . vertoonden zich scheuren iu 

het cnbelaste vierdedeel; by 1000 K G . p. II 4. bedroegen 
de doorbuigingen 6.7 mM. en 14.2 mM. 

D. G e w e l f v o l g e n s de b o u w w i j z e v a n M e l a n . 

By dat stelsel worden stampbetonbogen door ingelegde 
yzeren liggers versterkt. Het gewelf had 4.00 M. spanning. 
29 cVI. steekhoogte, 3.00 M. lengte en was tusschen vaste, 
onwrikbare steuumuren uitgevoerd. Op onderlinge afstanden 
van 1 M. waren gebogen I liggers van 8 cM. hoogte 
ingelegd, zoodat drie gewelfdeelen elk van 1 M . breedte 
ontstonden. Boogzwaarte gelyk aan die der yzeren bogen, 
dus 8 el l . Mengsel 1 dl. Portland cement en 5 deelen 
zand en gehord grind. 

De eenzydige belasting moest by' een last van 6000 K G . 
p. M*. wegens gebrek aan belastingmateriaal gestaakt 
worden. De top toonde daarby 20.1 mM. het belaste punt 
op een vierde der booglengte 20.9 mM. doorbuiging. Toen 
werd de belasting weggenomen, waarna een doorbuiging 
van 7.6 mM. en 6.7 mM. bleven. Daarop werd over de 
tweede boogrib op l / 4 der spanwijdte een oppervlak van 
1 M 4 geleidelijk tot 16400 K G . belast, waarby de instor
ting trechtersgewys volgde; grootere plaatselijke scheuren 
en doorbuigingen deden zich te voren eerst by een last 
van 15200 K G . voor. 

Al'llKF.I.lN.', II. 

Proeven met onderhovwgewelven. 

A. G e w e l f op h e t 
M a t z l e i n s d o r f e r g o e d e r e n s t a t i o n . 

1. Brug met Moniergewelf, gebouwd door de onder 
neming G . A . WATSS. Boog van 10 M. spanning, 4 11 
breedte, 1 M. pylhoogte, gewelfdikte 15 cM. in den top. 
20 cM. by de porring. Het draadnet bestond uit 10 mil. 
dikke langs en 7 mM. dikke dwarsstaven, by' een mazen 
wijdte van 55 mM. (/'), het net was in de nabijheid van het 
binnenopperlak aangebracht. De steuumuren, 2 M. dik en 
2.50 M. hoog uit baksteen opgetrokken, waren zoowel in 
dikte als in de hoogte met een 1 M. dikke betonlaag om
geven. Tusschen de'0,50 M. dikke, uit baksteen opgetrokken 
frontmuren lag puin, als bedding voor een normaalspoor op 
houten dwarsliggers; een dwarsligger lag juist boven den 
top, een spoorstaafkoppeling met laschplaten op xji der 
spanning; dikte der puinlaag boven den top 25 cM. 

Het betonneeren van den boog had plaats op 19 Febru
ari 1889; de beproeving na 209 dagen, den 16 en 17 
Mei 18.90, nadat op 10 December 1889 een proefbelasting 
met spoorwagens was uitgevoerd. 

De vormverandering werd aan de fronten op 5 punten 

(•) Zal vermoedelijk cM. moeten zijn. v. D. K. 

g neten (in de porring, in de kruin en telkens op 1ji der 
s inwy'dte) verder in de as der brug op 3 punten, een 
j de kruin en telkens op l / t der spanwijdte. 

De belasting geschiedde vooreerst door het oprijden van 
e n drieas-loconiotief van 33600 K G . gewicht, dan van 
T Q vieras-locomotief ter zwaarte van 48600 K G . en wel 
e nzjjdig. Daarby vertoonden zich doorbu ig ingèn van de 
k-uin van 1.3 mM. en 1.6 en in het midden 1.7 en 2.6 
n M. in het vierde punt der belaste helft. Na de ontlasting 
1 even de geringe doorbuigingen van 0.4 en 0 5 mM. bestaan. 

Vervolgens werd de andere helft van het gewelf met 
rails belast, die in waterpasse lagen werden aangebracht, 
ü y een belasting van 90000 K G . of 4500 per M'-'. ont-
i; ond aan den steenmuur der belaste helft een afscheiding 
der frontmuren en de scheur kon nabij de porring tot 
°P */s gewelfdikte nagegaan worden. By' 100000 K G . 
(5000 p. M 4 . ) vertoonden zich in de frontmuren nabjj het 
midden van de onbelaste gewelfhelft kleine, van boven 
beginnende scheuren. 

Het gewelf werd nu den volgenden dag (17 Mei) vroeg 
ontbloot en er vertoonden zich in de kruin in het front 
blyvende doorbuig ingèn van 3.8 mil., in de porring van 
1.1 en 0.3 mM., alsmede zeer onbeduidende horizontale 
verschuivingen. 

Het gewelf werd nu aan denzelfden kant op nieuw met 
rails belast. Hij 170000 K G . (8500 p. M'-'.i vertooude zich 
aan de fronten een doorbuiging vau de kruin van gemiddeld 
32.7 mM. Bij 180000 K G . (9000 p. M 4 ) trad eeu ver
schuiving van een der steuumuren in, zoodat het gewelf 
tengevolge van de daardoor veroorzaakte doorbuiging op 
enkele stutten vau het oudervangsteiger kwam te rusten. 
Na het verwijderen der stutten vergrootte zich wel de 
doorbuiging, maar in het gewelf zelf vertoonden zich geen 
nieuwe scheuren, behalve de reeds vermelde barst aan de 
porring. De bovenste baksteeulageu aan de porring waren 
echter verbrijzeld. Het gewelf werd nu met 196200 K G . 
(9810 p. M 1 . ) belast; de steuninureu weken daardoor 20 
tot 40 mM. uit, het gewelf kwam tengevolge der zakking 
op het ondervaugsteiger te dragen eu er vertoonde zich 
in bet binneuwelfvlak, op ongeveer 50 cM. afstand uit den 
top, in het onbelaste deel van het gewelf een doorgaande 
scheur, waaruit op te maken was, dat bet weerstandsver
mogen van het gewelf geheel en al was opgeheven 

2. Gewelf uit stampbeton uitgevoerd door de tinna 
PITTBL &, BRADS KWETIKU. 

Met gebruikmaking van de steunmuren van den Monier-
boog, doch naar behooren vernieuwd en versterkt, werd den 
1 1 Nov. 1890 de boog uit stampbeton ter zwaarte van 
41 cM. uitgevoerd. Betonmengsel: 1 maatdeel Radotiner 
Portland cement, 3 Donauzand, 1 steenslag (kalksteen). Het 
formeel werd den 22 Sept. 1890 weggenomen. De frmt-
muren en de puinvulling werden als by het Moniergewelf 
aangebracht, tusschen boog en porring werden asplialtvilt-
platen van 12 tot 15 mil . dikte aangebracht, om den boog 
als porring8charnierboog en niet als ingespannen boog te 
doen werken. i 4 j 

Den 23 Juni 1891 (224 dagen na den bouw) werd met 
de beproeving begonnen. De eenzydige belasting werd weder 
met waiei pas gelegde rails uitgevoerd; waargenomen werden 
de waterpasse en de loodrechte verschuiving van 5 punten 
aan elk front. 

By een belasting van 2540 K G . p. M s . vertoonden zich 
scheuren in de fronttnuren; by' 3810 K G . 50 cM. uit het 

midden der belaste helft in de kruin gemeten een in het 
binnenwelfvlak beginnende barst. De belasting werd nu tot 
5080 K G . p. 11J. voortgezet, waarby de scheuren zich ver
meerderden. De doorbuiging in den top bedroeg 6.2 mM., 
na twee uren 7.6 m M ; daarop werd de belasting wegge
nomen en bleef er een doorbuiging van 3.5 mM. Deu vol
genden dag werd op nieuw belasting aangebracht; toen deze 
5080 K G . p. M 2 . bedroeg, was de doorbuiging in den top 
8.1 mM. De belasting werd tot 10322 K G . p. M 4 . voort
gezet; meer kon er niet opgebracht worden, daar er geen 
belastingsmateriaal meer ter beschikking was; de doorbui
ging in den top bedroeg 21.6 mM., in het midden der be
laste helft 23.1 mM. De laatste belasting bleef 3 dagen 
op het gewelf; by een nieuwe aflezing bedroeg de door
buiging in den top 28.5 mM. en in het midden der belaste 
helft 29 mM. 

By deze belasting ontstonden wel van het binnenwelfvlak 
uit opwaarts scheuren in de belaste gewelfhelft, maar het 
gewelf hield stand. 

Na ontlasting van het gewelf was de doorbuiging in den 
top 15.9 ni 11, op het zijdelingsche punt 16.8 mM. 

Vergelykt meu beide gewelven, Monier en stampbeton, 
dan mag niet uit het oog verloren worden, dat het Monier
gewelf door het zich begeven der steunmuren by belasting 
met 9000 K G . p M ' , in aanmerkelijk ongunstiger omstan
digheden verkeerde. 

B. G e w e l f i n de P u r k e r s d o r f e r s t e e n g r o e f . 
In een steengroef by Purkersdorf werden 4 gewelfbogen 

en 1 ijzeren boog beproefd. Spanwijdte 23 M., breedte 2 M . , 
pyl 4.60 M . Ter plaatse der beproeving konden tegelijker
tijd 2 proefbogen ieder van 2 M breedte opgebouwd worden. 
De proefbogen werden tusschen gemetselde penanten uitge
voerd, die op rots, dichte leem (Letten), grof puin en zand 
gefundeerd konden worden, zoodat de hoofden als zooveel 
mogelyk onwrikbaar te beschouwen waren. De hoofden wer
den in zandsteen met Portland cementmortel 1 : 3 1 / , in 
lagen, normaal op de richting van den druk uitgevoerd 

Tusschen de beide gewelfbogen en aan eiken buitenkant 
da irvan werden gemetselde veiligheidsinrichtingen uitgevoerd; 
bovendien onder de te breken gewelven gemetselde steun
pijlers, waarop het formeel weid opgesteld. Dit liet men 
vóór den aanvang der proeven iu gepaste verhouding zakken, 
om als steunsteiger voor de brekende gewelfbogen te kunnen 
dienen ; het doen zakken geschiedde door middel van wiggen. (*) 

De belastiug (ecnzydig) had plaats door rails, waarvau 
het loodrechte gewicht door middel van een yzeren stelling, 
waarvan de loodrechte jukken 2.35 M. van elkaar waren 
verwijderd op het gewelf werd overgebracht. By de uitvoering 
van dit belastingsgeraamte was erop gerekend, dat de be
lasting op statisch bepaalde wyze op den boog zou werken 
en dat door het dalen der jukken elk afzonderlijk by het 
misvormen van het gewelf de grootte der knoop-lasten niet 
zou veranderd worden; door bybelasting werd er naar ge
streefd de knoop-belasting op ieder der jukken gelyk te 
doen zyu. A l de onderdeden van het yzeren geraamte waren 
erop berekend, dat by een belasting van kOOOO K G . p. M. 
booglengte het yzer niet boven 800 K G . p. c M 2 zou belast 
worden. Het gezamenlijk gewicht van yzeren geraamte be
droeg 14600 K G . 

De gewelfbogen hadden de volgende dikten: 

(«) Met het oog op bet vergelijken, sou het beter geweest lijn 
deien boog als iogespaude, dus roet weglating der inlegplaten, te 
laten werken; wilde men volstrekt scli*roierwerking, dan sou het 
aanbrengen van juister en duidelijker werkende scharnieren niet 
moeielijk geweest zijn. 

Breuksteen 
Baksteen 
Stampbeton 
Monier 

Kruin. 
0.60 M. 
0.60 „ 
0.70 „ 
0.35 . 

Porring. 
1.10 M. 
1 2 0 „ 
0.70 „ 
0.60 . 

Tusschendikteu 
0 75, 0.90, 1.05. 

(•) De omvang van bet werk blijkt daaruit, dat voor de werken 
van deu onderbouw (tonder de proefbogen en het formeel) bet 
bedrag van rond 8800 gulden aan arbeidsloon werd uitgegeven. 
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Verder werd een yzeren boogbrug beproefd, bestaande uit 
twee 1.80 M uit elkaar liggende bogen van 23 M. span
ning niet voetscharnieren. 

Het brenksteengewelf werd met langzaambindend Portland 
cement in de verhouding van 1 P C. op 2.6 zand uitge
voerd; de breuksteenen, zandsteen alleen in zoover bewerkt 
als noodig was, om de ondervlakkeu gelijk op de beplanking 
van het formeel te doen dragen; alle overige vlakken, met 
uitzondering van de gewelffronten werden ruw gelaten. 

Het baksteengewelf werd uit zoogenaamde pijlersteenen 
(machinaal fabricaat van groote drukvastheid) opgetrokken. 
Mortel als bij het breuksieengewelf, mortelvoegen wig
vormig, gemiddelde dikte 8 c.M. 

Beide gewelven werden in de herfst van 1891 uitge
voerd; zy bleven ongeveer 8 weken op het formeel rusten. 

Het starapbetongewelf werd uit beton van drieërlei 
mengsels samengesteld, en wel mengsel 1:8 voor dc kern, 
1:2 en 1:5 voor de aan den buitenkant gelegen gedeelten 
ter dikte van 14 cM.; het eerste mengsel werd daar 
aangewend, waar grootere trekspanningeii te verwachten 
waren. Het cement was middelbindend van M. HRROBT te 
Radotin bij Praag, het hamer-steenslag iniddelharde zand
steen van 3 cM. grootste züde. Zoowel hamersteenslag als 
zand en gehard puin weiden vóór het verwerken goed 
gewasschen. De voeten waren van de steuniniiren door 
platen asphaltvilt gescheiden. (8) Het gewelf bleef twee 
maanden op liet formeel; dó beproeving vond drie weken 
na het wegnemen daarvan plaats. 

Bij het afbreken bleek, dat zich daar, waar beton van 
verschillende samenst Hing aan elkaar sloot, duidelijke af-
scheidingsvlakken hadden gevormd, verder dat enkele ge
deelten van het beton, in weerwil van den betrekkelijk 
langen tyd van meer dan 3 maanden, niet behoorlijk 
gebonden was. 

Het Moniergewelf bevatte beton van 1 cement, 4 Donau-
zand (sttaatmakerszand); het cement was langzaam bindend 
Portland cement uit de fabriek Podol by Praag. E r was 
een yzeren geraamte, zoowel langs het buiten- als langs 
het binnenwelfvlak, bestaande uit langsstaven van 14 mM. 
diam. en dwarsstaven van 7 mM. diam. Mazen wy'dte 65 
mM. (T) De binnenwelflyn was parobolisch van vorm. Het 
wegnemen van het formeel had na ongeveer twee maanden 
plaats; de belastingsproeven volgden 4 weken later. 

By het afbreken van het gewelf bleken de yzeren staven 
wel verbogen, doch nergens beschadigd te zyn, het beton 
hechtte buitengewoon vast aan het y'zer en nergens ver
toonde zich roestvorming. 

De yzeren boogbrug bestond uit twee boogliggers met 
8charniergelediiigen aan den voet, die onderling inet dwars-
regels en styve windkruizen waren verbonden; de knoop-
wydte was zoodanig, dat het by de gewelven gebezigde 
belastingsgeraamte ook bij de yzeren bogen kon worden 
benuttigd. 

De boogliggers waren dichte wandliggers met veelhoekige 
as, waarvan de hoekpunten in een parabool lagen; spanwydte 
23 M., pylhoogte der as 4.556 M. Dwarsdoorsnede der 
liggers: 10 mM. zware, 320 mM. hooge staande plaat, 4 
hoekyzers langs de randen 80 X 80 X 10 mM. en kop-
flenzen 200 X 8 uiM. in gepasten getale (grootste getal 
3 ; de dwarsdoorsneden in de boven en onderranden waren 
symmetrisch van vorm. De afstand der beide boogliggers 
bedroeg 1.80 M. De afmetingen waren zoo bepaald, dat 
by een eenzydige belasting van 3000 K G . per M. bruglengte, 
dus 1500 K G . voor elke boog een grootste belasting kwam 

(") Hier geldt hetzelfde wat reeds bij de bespreking van den 
10 M. wijden stampbetonboog werd opgemerkt. 

(') Of C5 cM. P v. D. K. 

van 750 K G . per M*. en dienovereenkomstig eerst by een 
belasting van 9000 K G . per M. voor den ligger de ver 
nieling zou intreden. 

Het gewicht der verwerkte materialen bedroeg (zonde, 
het belastingsgeraamte): 

Martin smeltijzer 15627 K G . 
Smeltstaal 3940 „ 
Lood 222 „ 

De proefbrug werd door de firma Ia. GBIDL te Weenen 
uitgevoerd. 

E r moet hier erop gewezen worden, dat de hoogte van 
den dichten wandligger in verhouding tot de spanwydte 
zeer gering en daarom niet zuinig gekozen was, zoodat het 
gewicht en dc kosten dezer proefbrug niet ter beoordeeling 
kunnen dienen. De hoogte moest ecliter zoo gering genomen 
worden, omdat men het belastings geraamte onveranderd 
moest gebruiken. Het opstellen had iu Augustus en September 
1892 plaats. 

(Wordt vervolgd.) 

SLOOPEN VAN GEN GROOTEN FABRIEKS
SCHOORSTEEN. 

OEN BERG VAN MASSIEF GRANTE V. 

De Engineer bevatte onlangs een belangryke mededeeling 
omtrent het sloopen van een schoorsteen te Manchester. 
De schoorsteen was 270 voet hoog, elk van zijne acht 
zijden 11 voet 4 inches breed. De schoorsteen had een 
valling van "/„ inch per yard. Het fundament lag ongeveer 
25 voet diep en meer dan 1.100.000 baksteenen werden 
er aan verwerkt; hij was 28 jaren oud. Het gewicht was 
op 4000 ton begroot. De eigenaars van den schoorsteen 
hadden den grond verkocht; daarom moest de schoorsteen 
weggeruimd worden en werd hy voor afbraak verkocht. 

De schoorsteen was met een spouw gebouwd; de hinnen-
eu buitenwanden waren met acht dammen ouderling ver
bonden. Hy hing 2 voet naar het Koorden over, werd 
daarom evenwel niet gevaarlyk geacht. De koopers van het 
gevaarte namen een ervaren slooper aan' om hem te ver
nielen. Deze liet aan vyf zyden (Oost, Zuid en West) een 
stuk uit den voet wegbreken van 5 1 / , voet hoogte. Naar 
gelang het metselwerk werd weggebroken, werden er houten 
stutten onder geplaatst en met wiggen aangeklemd, wat 
een moeielyk werk was, daar de dikte 71/t voet bedroeg. 
De stukken hout werden hier en daar aangeboord en de 
gaten met hars en ander brandbaar goed opgevuld, om 
snel verbranden te verzekeren. Toen dit werk was verricht, 
werd de ruimte tusschen de stutten opgevuld met krullen, 
klein hout, kootteer, pek enz. en daaroverheen nog een 
aanzienlijke hoeveelheid cteosoot- en paraffiueolie uitgegoten 
In den namiddag van 13 Februari j l . werd in tegenwoor
digheid van duizenden toeschouwers de brand er in gestoken. 
Groote vlammen stegen op en de rook sloeg uit den top 
en uit reten van den schoorsteen. Het vuur greep met 
groote woede om zich heen en werd voor zoover noodig 
hier on daar nog met paraflineolie gevoed. Het gevaarte 
boog zuidwaarts over en was nog niet ver door de loodlijn 
heen, toen het door verbrijzeling in den voet zyn evenwicht 
verloor en door den schok letterlyk als een verrekyker in 
zuiiI.'lijk'- richting in elkaar viel. Het puin overdekte een 
oppervlak van 75 by 40 voet. De tnd, die tusschen het 
aansteken van het vuur en den val verliep, was maar 7 
minuten E r werd slechts een geringe slag gehoord by den 
val, maar men voelde een sterken schok toen de zware 
massa ter aarde viel. Twee ton kolen, een vat creosoot, 2 
vaten paraflineolie en 350 kubieke voeten hout werden voor 
de vernieling verbruikt. De uitslag van deze manier vau 
werken werd als zeer voldoende beschouwd. 

Iu liuruet County, Texas verheft zich steil uit de vlakke 

jiraii een berg van massief graniet, zoo glad en naakt 

als i 1 1 negerhoofd zonder haar. Hy beslaat een oppervlak 
'van .10 hectare en steakt 60 M. boven het omliggende 
i a„,i uit. Hy bevat bovengronds 2.800.000 M*. graniet voor 
den titginner van steengroeven voor de hand liggende zonder 
dat er 1 M 3 . aarde of ander tuig is weg te ruimen. Het 
franiet vau dezen berg, op niet meer dan f 1.— per M : ' . 
jtelli "de, heeft men reeds een waarde van / 2.800.000 alleen 
hoven den grond. De g r o t e der steenen, die uit dezen 
berg kunnen gewonnen worden, is enkel beperkt door het 
vermogen Jer machinerie om ze van hun plaats te kry'gen. 
Er zijn proeven op het gesteente verricht di-or Kol . D. W . 
FLAOKR in het arsenaal van Rock Is and ^Illinois), waaruit 
blgkt dat de drukvastheid 832 K G . per c M 4 . bedraagt; 
bet neemt na 43 uren in het water gelegen te hebben nog 
geen 1 per mille vocht op; het soortelijk gewicht is 2.825. 
De qualiteit wordt gezegd gelyk te staan met die van het 
beroemde Schotsche graniet en het bevat byna geen yzer 
«f andere vreemde stoffen. Het ligt in regelmatige lagen 
gescheiden, is zeer gemakkelijk te ontginnen en neemt eene 
prachtige polysting aan. Het wisselt iu kleur af vau rood 
en rozee tot licht grijs, met t:d van tiissclieuliggonde tinten. 
Uit dezen berg is de steen gehaald voor het kapitool en 
den dam te Austin, de zeehoofden te Galveston Harbor en 
aan den mond der Brazosrivier, alsmede voor het gouver
nementshuis te K.iiisas-City, zonder dat hy noemenswaard 
in omvang is afgenomen. Van verre gezien, schynt het alsof 
«r nog niets van was afgegaan. 

AANBESTEDINGEN. 
Aanhentcdingen worden slecht» eenmaal in deie rubriek opgenomen. 

MAANDAG 3 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het maken vaneen 

gebouw en van eeu nfsluitmuur, benevens schuttingen op steenen 
•oetiugmurec, op het terrein aan de Raadhuisstraat, achter bel 
R. K. Gesticht voor Liefdadigheid, aau de Ueereugracbt no. 182. 

Amsterdam. 12 uur. Bet gemeentebestuur: het sloopeu van: 
a. het wykgebouw aan de de Clercqstraat, k»d. sectie Q no. 1216; 
b. een woonhuis en drie houten loodsen aan de 2e Hugo de 
Grom straat, kad. sectie Q, nos. 2368, 2369, 2370 en 2371 ; c. 
een wjonhuis en bouten gebouw, waarin vroeger stoomboutzagerij 
met stoomketel, stoommachine en verdere machineries, stoom 
«choursteeo, houten loods, twee woniugen en verdere opstallen, 
"u .Ie Frederik Hendrikstraat bij den Buisweg, kad. sectie Q, nos. 
6U8, «09, 610, 611 en 612. 

Breda. 7 uur. De architect P. P. tuisen, namens Mej. de Wed. 
J- P. de Beer, in het koffiehuis van Mej. de Wed. J . B. Jonkers, 
«»n de Boscbstraat: het verbouwen van bet pand geteekend 
A 572, gelegen aan de Boscbstraat te Bred*, een eu ander met 
••begrip van de noodige materialen. 

Haarlem, U uur. De architect J . Wolbers, in het koffiehuis 
»»n len heer Montague: het bouwen van een lieereubuis op eeu 
Wrein gelegen aan den Dreef aldaar. 

k mpen. 8 uur. Kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente, in de 
cons: toriekamer der Broederkerk .- bet inwendig schoonmaken en 
•"ten, niet de daarbij beboorende werken, van de mur-n en 
geiv ,,•,.„ v a n d e R o r e n . 0 f Si. Nicolaaskerk te Kampen. 

O' lehooru (Fr.) 12 uur. Het gemeentebestuur van Utingeradeel, 
'" het gemeentehuis: het maken van een ijzeren klapbrug op 
K e n' -clden onderbouw en aanverwante werken, ter vervanging 

de z.g. Smalle Brug, over de Boom te Akkrum. 
II rmoud. Q Uur. Het kerkbestuur der Israël, gemeente, in het 

*j>te Union; het afbreken van een oud gebouw en het daar ter 
f'"1'1 ' bouwen vau twee winkelhuizen, school en aanhoorigheden 
°P Hamstraat te Roermond. 

'Voeusel (N.Br.) 0 uur. Voor rekening van W. van de Ven, 
e " zijnen huize: het bouwen van 5 woningen, op 5 minuten afstand 

T

a n Kiudhoven. 

DINSDAG 4 AUGUSTUS. 
Krallngeu (gem. Rotter lam). 7 uur. Kerkvoogdeu der Ned. 

Herv. Gemeente, iu de consistorie: ». het maken van negen graf
kelders, iu twee perceelen j voor perceel I worden als gegadigden 
toegelaten aile stemgerechtigde leJen der gemeeute, voor perceel 
2 ook leden van ai.dere geziudtcii eu gemeenten ; b. het schilderwerk 
vau de pastorie «Ui-, ouder de stemgerechtigde leden der gemeeute. 

Uldeuzuai (Ov.) 12 uur. De architect W. Ëlzinga, ia bet Intel 
de Gouden Leeuw, voor rekeuiug van den heer J . van der Lied : 
bet bouweu van drie woonhuizen aau deu Deurninger straatweg 
al Inr, a-inw. 's morg. 9.30 uur. 

Utrecht, 2 uu-. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor*., 
aan hel ceutraalbureau iu het Moreclse Park, bestek no. lii .-het 
maken vau eeu tweeden doorgaug ouder den spoorweg in de 
Itoerinoudscbe straal op het statiou Veolo, begr. I 9900. 

WOENSDAG 5 AUGUSTUS. 
Hellevoetsluis. 10 uur. De genie, ten baren bureele: het 

aansluiten v*n militaire gebouwen te Hellevoe's'uis aau de water
leiding, begr. f 1300. 

's-llertogeubosch 3 uur. Het bestuur des polders vau der 
Eigen : het leveren v*n nieuwe sluisdeuren aau de Ploossche Sluis 
op du Dieze onder Orthen bij 's Bosch. aanw. 3 Aug. 's morg. 10 mr. 

ÜONDEltDAU 6 AUGUSTUS. 
Hiissiim (N.H.) 11 uur. De bouwmeester A. C. Bley?, namens 

ziju principaal, in bet botel de Kozenboom : het bouwen vau een 
stal met koetsbuis enz. aan de Kslaau aldaar. 

VRIJDAG 7 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 10 uur. De luitenant-kolonel, eerstaanwezend in-

geniën' , teu zijueu nureele, Plantage Lijubaaiigracbt no. 1 : het 
maiceii v »a eeue Drug op het fort bij Nigtevecbt, begr. f 4250, 
onder het beheer der geoie aldaar. 

Jaarsveld (Utr.) 1.3U uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Lekdijk Beiiedundams en van. deu Usseldaoi, in het dijkhuis: het 
bouwen van twee eu bet bekappeu vau vijf peilbuisjes, aanw. door 
den kameraar 3 Aug. 's morg. 11 uur. 

Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, baudel eu 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het wegnemen, 
schoonmaken, teeieu, herstellen eu we Ier plaatsen fan de aanleg 
pontons aan de westzijde van de bui'cnhaven van bet kanaal door 
Walcheren te Vlissingen, oegr. f 8500. 

Uldeuzuai (Ov.) 12 uur. De firma W. Kan, in het betel de 
Gouden Leeuw: hel Douwen van eene stoomweverij met machinekamer, 
ketelbuis enz., op een terreiu tegenover het station aldaar, aanw. 
op deu dag der besteding ten 9 uur. 

MAANDAG 10 AUGUSTUS. 
Hasselt (Or.) 10 uur. Bij den secretaris ontvanger-. het maken 

en iuhaugen van eeu paar vloeddeuren voor de Kostverlorenzijl. 
Sloteu (N.-Holi.) 11 uur. De WelEd. heer W. C. v. d. K.ylen, 

in oafé Het Rechthuis aldaar : het amoveeren vaa de boerderij met 
woning en het daar ter plaatse bouweu van eeu boerderij en een 
vrij staand woonhuis op de hofstede Maria's Hoeve aan den Yweg 
in de Haarlemmermeer. 

Vlaurdingeu. 1 uur. Het gemeentebestuur, ten raadhuize: het 
bouweu van een woonhuis met bijbehooreude werken, op een 
terrein noordelijk vau den Schiedamschen weg eu oostelijk van de 
Boerenlaan gelegen, aanw. Donderdag 6 Augustus 's morg. 11 uur 
op het bouwterrein. 

WOENSDAG 12 AUGUSTUS. 
Leeuwarden. 3 uur. Het gemeentebestuur: 1. Volgens bestek 

no. 17: het daarstellen van eeu hoofdgebouw aau de Veemarkt; 
2. Volgens bestek no. 18: de aanleg van een weg ten zuiden van 
het Nieuwe Kanaal, met bijbeboorende werken. 

DINSDAG 18 AUGUSTUS. 
Sas vau Gent (Zeel.) 2 uur. Het R. K. Kerkbestuur: het bouweu 

vao een woning voor Eerw. Zusters met schoollokalen. 

DONDERDAG 20 AUGUSTUS. 
Delft. 10.45 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 

in het gemeenlandshuis van Delfland: bestek no. 60, dienst 1896 
1898: htt opruimen der oude sluis eu het bouwen van eene 

nieuw: uitwateringsluis de Vijfsluizeu, met daaibij beboorende 
kunst- en grondwerken enz., onder de gemeenten Schiedam eo 
V la ardinger-Ambacht. 

VRIJDAG SI AUGUSTUS. 
Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

uijverheid, aan de lokalen van het prov. bestuur: het maken van 
werkeu tot verdediging van het strand voor Terneuzen, begr. f 3500. 
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AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het maken Tan telegrapliiscae eu telepbonische 

verbindingen «au verdedigingswerken in de stelling van Amsterdam 
(le gedeelte). I.aaijste P. van Essen te Halfweg voor 80*/i« °/o 
beneden tarief 

Amsterdam. De verbouwing der magazijnen van de firma Peek 
en Cloppeuburg. Laagste Tb. Ligthart voor f 51.989. 

Amsterdam. Het bouwen van eeu winkelhuis met bovenwoning 
aan de Raadhuisstraat, hoek Ileerengracht aldaar. Laagste D. VV. 
Venemans voor f 23.745, gegund. 

Callantscog. De aan- en verbouw der school aldaar. Laagste 
C. Ruigewaard te Egoiond aan Zee voor f 3460, gegund. 

Cnleuborg. Het bouwen van eeu atelier enz. Laagste J. van 
Vliet te Culenborg voor f 1880, niet gegund. 

'••Gravenhage, Het aanleggen van eene telephoongeleidiog 
van Egmoud aan den Hoef over Alkmaar tot Petten, en bet opruimen 
van de bestaande lijn. Laagste D. Brugman Dz. '.e Winkel voor f633. 

Goor. Het bouwen van een kantoorgebouw, onder beheer van 
J. C. Meijer, architect aldaar. Laagste A. H. Jalink aldaar voor 
f 5249. gegund. 

Gonda. Het maken van 340 M . oeverbekleeding langs den 
Fluweeleo Singel aldaar. Laagste P. Ooms voor f 94S. Herstelling 
van de brug aan het Goudache Rijpad onder Boskoop. Laagste 
J. Alblas voor f 831. Verfwerk bruggen. Laagste U. Jansen «oor 
f 149.90. Verfwerk gemeeute-gebouwen. Laagste dezelfde voor 
f 365. Verfwerk «oboolgebouwen. Laagste dezelfde voor f 249, 
allen aldaar. 

Hengelo. Het vergrooten van een gebouw, teo dienste der 
ketelmakerij aan de machine abrick van de heeren Uebr. Stork en 
Co. Laagste J. P. Broekhoveu te Hengelo voor f '.9.264, gegund. 

Kraliugeu. Het onderhoud van polderwerken. Laagste W. J. 
vau Dort te Rotterdam voor f 510. 

Lemmer. Het afbreken van reoe bokkingnokcrij en het bouwen 
van een woonhuis aldaar. Laagste t, Nijholt aid. voor I' 4297, geg. 

I,.MI inker. A. Het bonwen van een nieuwe school van 4 lol 
te buurtschap Usselo. Laagste J. Scbolten Ws. aldaar voor f 8 
volgeoi bestek 20 dagen beraad. 8. Het leveren van eenige sc 
meubelen. Laagste J. Seveoatein te Hengelo voor f 1087.45. 

Naaldwijk. Het maken van een ijzeren hek langs de ttegraafp 
Laagste C. P. J. van Berkel te Utrecht voor f 239. 

Nijmegen. Het vergrooten. van bet gebouwtje voor ontsmettt 
nabij de gemeentelijke mestbergplaats. Laagste H. van der 
voor f 945, gegund. 

Purmerend. Het leteren en leggen «au 100° M*. waalkl 
straat. Laagste Jb. de Vries te Purmerend voor f 13.636, ge: 
Het maken van een gedeelte straatweg Zuiderweg bij Purim 
Laagste dezelfde voor f 2080, vooralsnog niet gegund ala b 
de begrootinj». 

Schagen. Perc. 1. Het 4-jarig onderbond van het rijpad o 
dijk en de kluften, van af 1 Juli 1896 tot 30 Jnni 1900. Ee 
inschrijver R. de Beurs te Aardswoud voor f 4900. Pere. 2. 
maken van een leuning op de kluft aan de Boereslnis te I 
Winkel, het repareeren van de Sehagertrap en bet leggen van een. 
nieuw paardenpad op Lagedijk, naar den kant van Sch.. .en. 
Eenige inschrijver D. Kramer aldatr veor f 850. 

Ctreeht. Het vernieuwen van de Reijerscopsche brug in den 
tijksweg van Harmeien naar Utrecht. Laagste J. Hillen te Utrecht, 
voor f 2583. 
• Winschoten, Het bouwen eener gasfabriek met eventueel daarbij, 
bebooiende kunstwerken, op een terrein gelegen tusschen de Lange-
strait en het omsnijdingskanaal aldaar. Laagste G. Heikens o.zn. 
te Winschoten voor f 17.280 zonder en f 17.890 met bepalingen 
omt'eot loon en arbeidstijd. 

Willemsoord. Het verven met ripolin dér muren en pUfonds-
in ziekenzalen en kamers en het oververven van deuren, ramen,, 
vloeien erz. op die zaleu en kamers van het marinehospitaal aid. 
Laagste J. tlocgerduyn te Willemsooid voor f 3390. 

Wissenkerke. Het herstel, de vernieuwing en het onderhoud 
van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan den Vliele-
polder. Laags'e M. van Oosten te Colijasplaat voor f 8780. 
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A D V E R T E N T I E N . 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
ƒ. M. SCHAAF. 

Botersloot 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg." 
AGENT te Amsterdam den Heer G . L Ö E W , 

N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

P.DÏÏLK&ZO0N. 
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-, 

Etgelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW S P I E G E L - , 

WIT-, KRISTAL-, HROKI en MKLK-

G L A S . 

QIEHIPPIICEI 
e n LOODSEN X J K ^ 

(90) 

KRANEN 

van gegolfd ijzer, - A p r 
LIFTEN, •*0>> 

en 

LIEREN, 
GRANIET, ZANDSTEEN 

Weibern Tufsteen. 

T. G. TISSOT J ' . 
vMSTERDAM, SINGEL 179.1 

Do bbs'sPatent Scoriae PavetCY 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Herdertttraat 2'J. 
Levert SCORIAE PAVERS voor 

Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

Bfj de Dobbs's Patent Scoriae 1 'avers 
worden de hollen, die by de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aauvragekosteloos verkrijgbaar 

TROTTOIRBESTRATING. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andera R O Z E T T E N en 

R A M D E N . 

GBBOQKN GLAS en DAKPANNKK. 

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 , 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

E X S E L S I O R P L A T ! % 

GE BR. m DER VlJGH, Amsterdam 
Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafond; 

volgens nieuw Systeem. 
Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, 

geluidwereud. Verkrijgbaar in verschi 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe 
ring. Uitvoering op 't werk door onze e 
stellers. Voorgeschreven b(j particulier 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis tc 
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
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Geiuidwerendetusschenvloeren.ondervioeren Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 395 

L E I D E N . 

Mc c h i n e , S t o o m k e t e l - e n 
o n s t r u c t i e f a b r i e k . 

SCHKHPSBOUWWKRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte S m e ê w e i b , 
IV K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN 
net certificaat van Lloyd's 

en Burean Veritas. Alle soorten van 

Z A G E N 
eu 

vervaardigt als 

Specialiteit 
«lechts in de fijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D. DOMINICUS & SöHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l , ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
In Nederland vertegentcoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
B V * Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

- Rotterdam. 
Hoofd-Agenten der Eichler's Kraan-

smeer en Smeer-preparaat voor pakkingen. 
— Sander's Ia gezuiverde Mineraal
ol iën en Consistentvetten — Van Baer-
le's gekamde Poetskatoen en Poetsdoeken. 
— Klinge's Leder- en Drijfriemen-
Fabrikaat. — Maucrsberger's houten 
Rieinschijven. 

Subagenten gevraagd. 

R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A M S T E R D A M , 
Bilderdijkkade \09 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

U i t s l u i t e n d : l e soort A N D . T R A S . 
(99) HANDEL in 

BOUWMATERIALEN. 

N e d e r l a n d s c h e M a a t s c h a p p i j 
VOOR 

M ON IER-W ER KEN 
té AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N . L A N D R É . 

C e m e n t - I J z e r w e r k e n 
volgens de .systemen M O N I E R , R A B I T Z 

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. 

KANTOORi 
3e Weterltujdwarsstraat 36, 

WERKPLAATS: (95) 
JAAGPAD bü den Omvnl (Weegperzjjde). 

UTRECHTSCHE 
Oementsteen Tegelfabriek 

van A. DE MORIE, Utucht, 
C E M E N T T E GELS, P U T T E N , 

RINGEN, enz. 

KYAMISEERINRICHTIHG. 
l i . L E N S I N K , 

A R N H E M , 
levert pasklaar gekyaniseerd 

(rot- en zwam vrij) (81) 
Rasterwerken, schuttingen, 

BROEIBAKKEN, VLOEREN, 
VLOERR1BREN, enz. enz. 

voor houtcementdaken, brandvrije 
separatieën en plafonds. GOUDEN MEDAILLE. 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

l u i z e n e n B l o e m e n k a s s e n . 
2 0 I B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PRIJZEN. (73) 
S . BRUIGOM, „ r n h e m . 

Uitgaaf van J. VAN DERENDT& ZOON te Maassluis. 

mU B O U W M A T E R I A L E N , 
beschreven door 

J " . A » . v a n d e r I S É L 1 O © « , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

P R IJS: Compleet ingenaaid f IS.—. 
„ gebonden „ 21.50. 

R 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 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, di» grondige kennis der materialen wen-
schen te verkrijgen. Het vormt een nuotig 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.) 

. . . . Voor den ingenieur en deu architect mag het boek van den heer Van der Kloe* 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke rp het terrein der bouw 
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoor. . 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 't-Oravenhage.^ 

. . . . In de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. Dat over dit belangrijk raateriaa1 

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 lijn. 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 Adverten tieblad). 
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Carbolineum .KRIMPEN 
der M|j. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

onover t ro f fen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS &'Co., 
Keizersgracht 132. Amsterdam. 

Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

IV. J . W E I S S E N O , 
Kieuwendijk l i l te AMSTERDAM, 

fabriceert geykte D U I M S T O K K E N , 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 , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L I J N E N , P E I L -
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 

TeekeiibehoeftenenUptischelnstrumenten 
EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

TRAS. 
P o r t l a n d - C e m e n t , 

Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavake len en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk 

1H. LUUTEN, 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

(97) en LEKKERKERK. 
De Portland-Cement-Fabriek 

Dyckerboff & Sohne 
te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn 

Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

Cassel 1870. 

Medaille van verdieniti 

DOsseldorf 1880. levert haar erkend en iiitniiiiitend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. 

|84) Magazy'nhouders in de voornaamste steden. 

Hoogste onderscheiding 
in den 

Internationalen Wedstrjji 
Arnhem 1879. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CllEOSOTEEUING. 

BURNETTEEKING. 
KYANISEEHEN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O. Gips Czoon, 
DO MD R E C H T . (71) 

J A N H A M E R & Co., 
Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, 

A M S T J E l I I > \ M . 

LEONARD SLIGCBER, Monnickendam. 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van < « M i l ' l I I I 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

Fabrielis-lnrichtingen. 
REFERES1IES van reeds uitgevoerde 

INSTALLATIES van verschillenden aard, 
worden op aanvrage verstrekt. (68) 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOR^N, 
Uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (7<; 

Vierde Jaargang No. 33. Zaterdag 8 Augustus 1806. 

A R C H I T E C T Ü R A 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertenties» ia dit blad kotten van 1—S regeli 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Smote letter* naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 
J. VAN DER ENOT A ZOON, 

MAASSLUIS. 

Allo advertentlen ia ARCHITECTURA opgenomen 
worden «rat ia geplaatst ia DB AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E G E W E L F P R O E V E N V A N D E O O S -

T E N R I J K S C H E I N G E N I E U R S - E N 

A R C H I T E C T E N - V E R E E N I G I N G . 

(Naar het Duitsch van Frof. JOZEF CECERMS.) 

(Vervolg.) 
Al I'M I.IMi III 

behandelt uitvoerig de by' de belastiogsproeven uitgevoerde 
m e t i n g e n v a n a l l e v o r m v e r a n d e r i n g e n der bier-
voren besproken proefwerken. 

De metingen omvatten: 
1. de loodrechte en waterpasse verschuivingen van eenige 

punten van de as van den boog en van de ateunmuren, met 
betrekking tot buiten het proefgewelf gelegen vaste merken. 

2. De hoekverdraaiingen van eenige boogdoorsneden. 
3. De temperatuurveranderingen. 
4. De opname der verschijnselen bij het breken. 
By de lengtemetingen werden eigenaardige schuifmeet-

stokken gebezigd, die aflezingen van 1 / 1 0 mM. toelieten 
verder de uitzettingsteekenaar van PFEÜFFEB; voor de hoek
verdraaiingen met opzet vervaardigde waterpassen, die nog 
10" aanteekenden. De waterpasse en loodrechte verschuivingen 
werden 'als reeds vermeld) op 5 punten van elk front gemeten. 

Van de voorgenomen toepassing van een uitzettingsmeter 
van FBANKKT. moest afgezien worden, omdat bleek, dat by' 
langeren duur der proeven, de resultaten zeer onder den 
invloed der temperatuurveranderingen geraakten en boven
dien de juiste waardeering der waarnemingen door de on-
bopaaldheid der elasticiteits-verhoudingen twijfelachtig zou 
geweest zijn. 

In tal van tabellen zyn de uitkomsten der waarnemingen 
bijeengebracht; een groot aantal houtsneden, benevens eenige 
lichtdruk-afbeeldingen doen de ontstane scheuren en vorm
veranderingen zien. 

Als van algemeen belang volgen hier enkele uittreksels: 

Door Begin v. scheuren. Breekbelasting. 

buiging Doorbui Doorbui

GEWELF- by het ging in ging in 

-MATKKI AAL. 
wegne Belas het mid Belas het mid-MATKKI AAL. 

men van ting. den der ting. den der 
het for

ting. 
belaste belaste 

meel. helft. helft. 

K G . per K G . per 
cM. c M 2 . cM. c M 2 cM. 

Iheuksteen . 0.050 2457 0.85 3218 4 89 
Baksteen. . 0.525 1835 1.20 2937 2.86 
Stainpbeton . 0.060 2750 0.85 3619 8.00 
Monierwerk . 0.125 3414 1.24 6353( 8) 12.33 

5950 K G . belasting bedroeg de doorzakking 4.74 cM. 

In deze tabel zyn de zeer geringe zakkingen der porring-
punten niet in rekening gebracht. 

AFDEBLING I V . 

W e t e n s c h a p p e l i j k e m e d e d e e l i n g e n . 

Deze omvatten: 
a. Keuring van de by' den bouw der p r ó e t g e w e l v e n ver

werkte cementen. (") 
b. Bepaling der trek- en drukvastheid, alsmede van den 

elasticiteitsmodulus der verwerkte betonmengsels, breuk- en 
baksteenen. ( 1 0) 

c. Bepaling van de trek- en drukvastheid, alsmede van 
den elasticiteitsmodulus van het voor den y'zeren boog ver
werkte smelty'zer. ( l 0 ) 

Uit de medegedeelde gegevens, die in de tabellen tot een 
overzicht zyn samengevat, wordt hier by' wyze van uittreksel 
een en ander weergegeven. 

De verwerkte Portland cementen hadden, los gezift, een 
gewicht von 1175 tot 1281 G . p. L . , ingeschud 1862 tot 
1926 G . p. L . ; trekvastheid (mengsel I : 3) na 90 dagen 
23.85 tot 31.05 K G . p. c M 2 . , na 180 dagen eenige soorten 
tot 33.28 K G . p. c M 2 . ; drukvastheid na 90 dagen 246.25 
tot .346 K G . p. c M 2 . , - eeuige soorten na 180 dagen tot 
420.8 K G . p. c M 2 . 

De proefstukken voor de drukproeven der betonmengsels 
bestonden uit teerlingen van rond 10 cM. zijde en in prisma's 
van rond 9 X 9 cM. dwarsdoorsnede en 25 cM. lengte; 
deze dienden met een vrydragende lengte van 15 cM. ook 
tot bepaling van den elasticiteitsmodulus (vergelijk de ach
terstaande tabel). 

Uit de met betonprisina's uitgevoerde elasticiteitsproeven 
blijkt, dat reeds by betrekkelijk geringe belastingen blijvende 
lengteveranderingen intreden. 

De totale lengteveranderingen zyn, zoowel by druk- als 
trekbelasting, nagenoeg evenredig aan de belastingen; de 
uitkomsten der proeven laten echter niet met zekerheid her
kennen, of deze veranderingen aan wetten gebonden zyn 
of niet. Evenzoo is uit de uitkomsten der proeven niet aan 
te 11ionen, dat de e l a s t i c i t e i t s m o d u l u s v o o r t r e k 
v e r s c h i l t v a n d i e n v o o r d r u k . 

De vastheid der baksteenen wisselde af tusschen 99 en 
299 K G . p. c M 2 . en was gemiddeld 205 K G . p. cM*., die 
van den zandsteen tusschen 559 eu 1060, gem. 798 K(j . 

(") Uitgevoerd in de beproevingsinrichting voor hydraulische bind
middelen der stad Weeuen, naar de bepalingen van de Oostenr. 
Ingenieurs- en Architecten-Vereeniging. 

('") Uitgevoerd in het inechanisch-technisch laboratorium van de 
K. K. technische Hoogescbool te Weenen. 
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p. c M 2 en die des bij het breuksteenmetselwerk verwerkten 
mortels tusschen 49 en 132, gem. 79 K G . p. cM*. 

De elasticiteitsmodulus voor druk bedroeg bij de bak-
steenen 45000 tot 162000, gem. 111000, bij den zand
steen 137000 tot 271000, gem. 173000. 

Het voor den proefboog verwerkte Martin-smeltijzer had 
een proportionaliteitsgrens van 1772 K G . p. c M 2 . (1720 
tot 1818;, gemiddelde breekvastheid van 4013 K G . p c M 2 . 
(3759 tot 4210), gemiddelde rek van 24.2 pet. (19.5 tot 
25), gemiddelde samentrekking 0.55, elasticiteitsmodulus 
2.145.000 (2.080.000 tot 2.200.000); dwarsdoorsnede van 
de proefstaat' rond 5 cM' . . meetlengte 200 mM. 

Afdeeling V I bijeengev&t zijn, zij hier alleen opgemerkt 
dat de uit de verschuivingen der aangenomen punten be
rekende elasticiteitsmodulen onder elkaar niet onaanzienlijke 
verschillen aantoonen, wat ook niet te verwonderen is. 

Deze verschillen zullen hoofdzakelijk daaraan toe te 
schrijven zijn, dat vooreerst de zuiverheid der meting ; | 

niet al te groot was en ten andere, dat de metingen te 
kort na het opbrengen der belastingen werden verricht 
zoodat de gewelven geen tijd hadden om hun evenwichts-
Iigging in te nemen; verder kon de blijvende vormver
andering, die zelfs reeds bij geringere belastingen intreedt, 
niet waargenomen worden, daar het hiertoe aan tijd ontbrak. 

Uitkomsten van trek- en drukproeven met betonmengsels. 

SAMENSTELLING VAN HET BETON. 

a. Voor proeven (Beproeving rond i 1 P. C . 
5 maanden na aanmaak). t 3 zand. 

1 P. C . 
> i 3 zand. 

| 5 steengruis. 

b. Van den stampbetonboog (Be- | 1 P. C. 
proeving rond 3 maanden na ' 3 zand. 
aanmaak). j 3 steengruis. 

1 P. C . 
1 zand. 

1 1 steengruis. 

c.JVan den Monier-boog (Beproe
ving rond 3 maanden na 
aanmaak). 

1 P. C . 
3 zand. 

1 DRUKPROEVEN. TBBKPROEVBN. 

Specifiek Drukvast Prisma's. Trek
Elastici

Gewicht heid in Drukvast Elastici vast
Elastici

gemiddeld. teerlingen. heid. teitsmo heid. 
teitsmo

K G . p. c M 8 K G . p. c M 8 dulus. K G . p. c M 8 . 
dulus. 

2.238 260 215 385.000 24.4 359.000 
2.265 148 143 237.000 22.1 246.000 
2,277 208 192 333.000 21.8 314.00Ü 

2.172 107.5 48 74.100 9.1 98.000 
2.225 W 171 129 — 13.2 199.000 

2.103 256 264 24.9 280.000 
2.330 W 260 251 307.000 22 6 — 

2 217 152 201 264 000 18.1 250.000 
2.240 W 275 241 333.000 29.8 357.000 

2.306 238 200 364.000 17.1 400.000 
2.307 W 255 223 328.000 17.9 437.000 

De met W gemerkte proefstukken werden onder water 
bewaard. 

AFDEELING V. 

B e n u t t i g i n g v a n de u i t k o m s t e n d e r p r o e v e n 

v o o r de b e r e k e n i n g d e r g e w e l v e n . 

In deze zeer omvangrijke afdeeling wordt elk gewelf 
aan een uitvoerig onderzoek door teekenen en berekenen 
volgens de elasticiteitstheorie onderworpen. Daarbij worden 
het breuksteengewelf en het baksteengewelf als vaste boog, 
het stampbetongewelf eerst als vaste boog en vervolgens 
als boog met voetscharnieren en de ijzeren boog als voet-
scharnierboog beschouwd. De berekeningen werden door Prof. 
M E L A N , Prof. NEUMANN en inspecteur MELTZER uitgevoerd. 

De belastingen der gewelven werden bepaald en verge
leken met de uitkomsten der waargenomen feiten, waarbij 
een bevredigende overeenstemming werd aangetroffen, vooral 
met betrekking tot het optreden van trekspanningen en de 
plaats der gevaarlijke doorsneden; evenzoo werden de 
waterpasse en loodrechte vormveranderingen berekend, om 
uit de vergelijking daarvan met de werkelijk voorgekomen 
vormveranderingen tot waarden voor den elasticiteitsmodulus 
te geraken. 

Daar de uitkomsten dezer omvangrijke berekeningen in 

AFDEELING VI. 

G e v o l g t r e k k i n g e n opgesteld door Prof. JOH. E . BRIK. 

A . U i t k o m s t e n d e r p r o e v e n m e t de g e w e l v e n 
v a n 2 3 M. s p a n w i j d t e . 

De steunmuren bleken nagenoeg onwrikbaar te zyn in 
waterpasse en in loodrechte richting; de grootste verplaat
sing bedroeg 8 mM. 

De porringdoorsneden van het baksteengewelf en den 
Monierboog gedroegen zich bijna als vast ingespannen. He 
betonboog bevond zich door de in de porringen aangebrachte 
asphaltviltplaten in een toestand, die het midden hield tus
schen dien van een boog met voetscharnieren en van een 
met vaste porringen. 

De gedaanteveranderingen der boogassen onder de 
proefbelastingeu beantwoordden in het algemeen aan de 
vormveranderingen der „e las t i sche boogliggers". 

De diagrammen der verschuivingen van punten op zich 
zelf vertoonen in het algemeen voor de eerste trappen van 
belasting een van de rechte afwijkende gedaante, overeen
komende met de proportionaliteitsgrens der metaalconstructie ; 
maar ook in het verdere beloop herrinneren de diagrammen 
aan die van metaa lcons truc t i ën; alleen komt de invloed van 
den tijd duidely'k aan het licht. 

De zoogenaamde proportionaliteitsgrens laat zich met 

tamelijk groote nauwkeurigheid vaststellen; de elasticiteits
modulen, die uit de vormveranderingen door belastingen 
bjj.tien de proportionaliteitsgrens zijn af te leiden, zijn in 
een van de volgende tabellen bijeengevoegd. 

Spoedig na het overschrijden der proportionaliteitsgrens 
traden de eerste scheuren in, die door het overwinnen der 
trek vastheid d. w. z. van den aanhecht ings-wederstand ver
oorzaakt werden; de grootte dezer belasting wordt als 

kritische belasting" aangeduid. Na de ontlasting verhieven 
zich de gewelven en sloten zich de scheuren, by hervatting 
oer belasting verschenen de scheuren echter weder, zy 
werden grooter en er kwamen nieuwe by. 

De belasting bereikte ten slotte een grootte, waarby 
het gewelf zich begaf en op het ondervangsteiger kwam 
te rusten. Het breken geschiedde by de breuksteen-, bak
steen- en Monier-gewelven geleidelp, by het betongewelf 
plotseling. 

Het bleek duidelijk dat de verdere vernieling door 
d r u k en s c h u i f w e r k i n g ontstaan is. Niet onvermeld 
mag blyven, dat by de breuk- en baksteengewelven na 
het verwyderen der belasting de boog zich van het 
ondervangsteiger aflichtte, zonder echter de oorspronkelijke 
gedaante weer terug te kry'gen. 

Prof. BRIK komt nu tot achterstaande gevolgtrekkingen: 
1. De vormveranderingen van de boog-as der proefge-

welven namen tijdens de eerste belastingtrappen evenredig 
aau de belasting toe. 

2. Na het overschryden van zekere grenzen van belasting 
ontstonden meest op verscheiden plaatsen scheuren, die by' 
de met voegen gemetselde gewelven door het overwinnen 
van den aanhechtingsweerstand der mortelvoegen, by de 
beton- en Monier-gewelven door het overwinnen van de 
trekvastheid van het beton werden te voorscby'n geroepen. 
De aanhechtingsweerstand kwam overeen met een berekende 
randspanning van 6 tot 9 K G . per c M 2 . , de trekvastheid 
van het beton met een van 17 K G . per c M 8 . en die van 
den Monier-boog, aangenomen een ideaal gelijkmatig materiaal, 
van tusschen 40 en 64 K G . per c M 8 . 

3. De eerste scheuren ontstonden ongemerkt, zacht en 
zonder plotselinge vormveranderingen. De barsten in de met 
voegen gemetselde gewelven volgden het beloop der metsel-
voegen en vormden werkelijke „breukvoegen ." 

4. De barsten bevonden zich op plaatsen, die overeen
kwamen met de theoretisch bepaalde „gevaar l i jke dwars

doorsneden" (in de porring en tusschen 1 \ l en lj8 alsmede 

tusschen a / g en 3 / 4 der spanwijdte). 
5. De brekende belasting was aanmerkelijk grooter dan 

die, waarby zich de eerste scheuren vertoonden. 

De volgende tabel geeft de belaslingsgrenzen aan voor 

de verschillende gewelven: 

Gewelf. 

Belasting 

voor de 

proportiona

liteitsgrens. 

Belasting 
waarby' zich 

dn eerste 
harsten 

vertoonden. 

Breek-

belasting. 

Ton p. M 2 . l?on p. M 8 . Ton p. M 8 . 

Breuksteen . . . . 1.53 2.46 3.218 

1.53 1.83 2.937 

2.47 2.75 3.619 

Mouier 2.46 3.41 6.353 

6. Uit het beloop van de diagrammen der verschuivingen 
volgt, dat voor de eerste belastingstrappen de w e t d e r 
p r o p o r t i o n a l i t e i t v a n b e l a s t i n g en v e r s c h u i 
v i n g zeer naby uitkomt. 

7. Dit de loodrechte verschuivingen der punten in * / 4 

van den boog, en wel op de belaste zyde en met belastingen 
binnen de proportionaliteitsgrens, worden de volgende 
elasticiteitsmodulen (KG. en M 2 . ) verkregen. 

Voor het breuksteengewelf E = 60400. 
„ „ baksteengewelf E = 27800. 

71200 X 420800 _ . D . n n 

„ den betonboog E = — — = 246000. 
2 

„ „ Monierboog E = 333500. 
Het eerste der beide getallen voor den betonboog wordt 

verkregen, by onderstelling van een vast ingespannen boog, 
het laatste voor een voetscharnierboog. 

Men raag niet over het hoofd zien, dat by het bepalen 
dezer elasticiteitsmodulen alleen de gezamenlyke verschui
vingen in aanmerking genomen en in rekening gebracht 
werden. 

De toepassing dezer elasticiteitsmodulen op de benaderende 
berekening van den verdraa i ïngshoek der kruindwarsdoor
snede voor een en hetzelfde tijdstip der belasting, leverde 
eene voldoende overeenstemming op met de gemeten uitslag 
hoeken. 

RANDSPANNINGEN K G . PER c M 2 . 

Voor de proportionaliteitsgrens. Voor de kritieke belasting. 

Gewelven. 
Onbelaste zyde. Belaste zyde. Onbelaste zyde. Belaste zy'd e. 

Gewelven. 
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+ 11.2 
2.7 4 

3.4 
15.8 

14.2 
2.3 4 

5.4 
15.6 

+ 17.0 
— 7.4 

— 7 5 
4 21.9 

4 20.8 
6.7 4 

9.4 
21.4 

+ 9.1 
3.0 4 

2.5 
11.0 

15.8 
5.6 4 

4.7 
12.1 

+ 10.9 
— 4.4 

— 3.55 
- f 12.8 

4 18.C 
7.0 4 

5.8 
13.8 

— 

4 
13.6 
26.6 

4 28.8 
15.0 — — 

— 15.4 
4 28.4 

4 31.5 
17.0 

— 

+ 36.8 

27.7 4 
37.0 
49.8 

4 58.4 
45.5 4 

30.3 
43.4 

- f 51.2 
— 40.0 

— 52.0 

4 68.4 
4 78.0 

63.8 4 
41.7 
58.6 

4 beteekent druk. — beteekent trek. 



252 A R C H I T E C T D R A . 8 Augustus 1896. 

8. Op grond der „Theor i e van den elastischen boogligger 
met vast ingespannen porringen" werdén de randspanningen 
der porring-dwarsdoorsneden en bovendien in de gevaarlijke 
dwarsdoorsneden voor de belastingen der proportionaliteits-
grens en voor de kritieke belastingen berekend; de uit
komsten zijn in de volgende tabel bijeengevoegd: 

Voor den betonboog zijn gemiddelde waarden uit inge
spannen boog en voetscharuierboog, bü den Monierboog een 
gelijkmatig ideaal materiaal aangenomen. 

9. Alle uitkomsten leiden tot de gevolgtrekking, dat de 
beproefde gewelven zich in het algemeen als elastische 
bogen gedragen. 

10. De uitgevoerde proeven hebben aangetoond, dat de 
eerste barsten altijd door liet overwinnen der aanhechtings-
kracht van den mortel en door het overwinnen der trek-
vastheid van het beton, dus in het algemeen door trek-
spanningen, zijn ontstaan. 

11. Hoewel de proeven getoond hebben, dat de gewelven 
in hunne gevaarlijke dwarsdoorsneden ook trekspanningen 
kunnen opnemen en daarom tegen het toelaten van een 
zekere grootte van zulke spanningen wel geen bezwaar in 
te brengen is, zoo is het tocli raadzaam de dwarsdoorsneden 
zoo te kiezen, dat bij de met voegen gemetselde gewelven 
trekspanningen in het geheel niet ot slechts in geringen 
graad optreden. 

Voor de geoorloofde belasting op druk, kunnen be
trouwbare uitgangspunten alleen verkregen worden, door 
drukproeven op gemetselde proefvoorwerpen van de samen
stelling en de geaardheid der te bouwen gewelven. 

Onder overigens gelijke omstandigheden zullen bij groote 
gewelven hoogere belastingen toegelaten kunnen worden, 
dan bij kleinere, omdat bij de eerste de invloed van het 
eigen gewicht die van de verkeersbelasting overtreft, in 
het bijzonder met betrekking op zydelingsche schokken. 

Met betrekking tot den betonboog is het niet twijfel
achtig, dat van de trekvastheid van het materiaal party 
getrokken kan worden. 

By de Monierbogen, waarvan de yzeren netwerken hoofd-
zakelyk weerstand bieden, zyn de verhoudingen nog niet 
voldoende verklaard om de verdeeling der inwendige span
ningen in de dwarsdoorsneden der bogen door eene betrouwbare 
berekening te kunnen bepalen; toch hebben de in toepassing 
gebrachte wijzen van berekening bruikbare en door de 
ondervinding gestaafde uitkomsten opgeleverd. 

12. De toepassing der elasticiteits-theorie maakt het rao-
geluk brug-gewe lv°n te berekenen zonder te hulp roepen 
van willekeurige gegevens; weliswaar zal deze toepassing 
alleen dan uitkomen, als de onderstellingen der theorie ook 
door de uitvoering van het bouwwerk worden vervuld. Met 
het. oog op dit laatste, zou er bijzonder nadruk op gelegd 
moeten worden, dat de formeelen tijdens den bouw van het 
gewelf huu gedaante zooveel mogelyk onveranderd behoudeu: 
dat het gesloten gewelf niet vroeger worde gelost, dan als 
de mortel voldoende vastheid heeft bereikt, en dat men het 
formeel voorzichtig, gelykmatig en langzaam late zakken. 

(Slot volgt). 

VERSCHIJNSELEN BIJ HET DROGEN VAN 
L A K K E N EN LIJNOLIEVERNISSEN. 

(Naar het Duitsch van L . E . ANDÊS.) 

Het is bekend dat bij het drogen van vette lakken, 
lynolievernissen en lakken, die enkel met een vluchtig 
oplosmiddel zyn toebereid, verschillende processen van droging 
zyn waar te nemen. Lynolievernissen drogen op, doordien 
zy onder opname van zuurstof uit de lucht onder toename 
van gewicht oxydeeren; vette lakken drogen op, doordat 

de als verdunmiddel gebezigde terpentynolie vooreerst ver
vluchtigt en het achterblyvende mengsel van hars en olie 
onder de inwerking van de zuurstof der lucht oxydeert en 
eindelijk vast en hard wordt. Lakken met vluchtige oplos
middelen, zooals terpentynolie, alcohol, benzine, enz. drogen 
op, doordien het oplosmiddel eenvoudig verdampt en de 
opgelost geweest zynde hars, 't zelfde van welke soort 
als vaste deklaag achter blyft. Deze leiten zyn volkomen 
erkend en zy vormen den grondslag der lak- en vernis-
fabricatie; zy komen echter, volgens door ray gedane waar
nemingen alleen dan uit, als de lynolievernissen en vette 
lakken stoffen bevatten, die zonder bymengsels in het geheel 
niet of eerst na langen tyd drogen en de zoogenaamd 
vluchtige lakken een enkel oplosmiddel bevatten van gelyk 
verdampingsvermogen of verschillende oplosmiddelen van 
ongelyk verdampingsvermogen in nauwkeurig afgepaste ver
houdingen. By afwijkingen daarvan doen zich echter andere 
verschijnsels voor en deze wil ik hier bespreken. 

Vermengt men een op zich zelf goed drogend lynolie-
vemis met een bepaald, doch niet zeer groot percentage 
minerale olie, een vervalsching, die tegenwoordig tamelijk 
veel voorkomt, dan is dat byinengsel van zeer grooten 
invloed op het drogend vermogen en het kan voorkomen 
dat zulk een product in 't geheel niet droogt. 

Vermengt men ecliter lynolievernis met aanzienlyke hoe
veelheden minerale olie, dan doet zich een ander verschynssl 
voor: het in een dunne laag opgestreken lynolievernis 
neemt zuurstof uit de lucht op, droogt en op de droge 
vernislaag blyft een dunne laag niet drogende minerale 
olie achter. 

By een mengsel uit gelyke deelen lynolievernis, drogend 
gemaakte harsolie en minerale olie was hetzelfde verschynsel 
op te merken; lynolievernis en harsolie werden droog, de 
minerale olie bleef als een dunne afveegbare laag op het 
gedroogde huidje terug. 

Daaruit volgt, dat onder afscheiding van minerale olie 
het lynolievernis zuurstof opneemt en droogt, een omstandig
heid, die by het onderzoek van lynolievernis in aanmerking 
verdient genomen te worden, en die zonder eenig scheikundig 
onderzoek het voorhanden zyn van minerale olie in grootere 
hoeveelheden doet herkennen. 

Als men vette lakken met oplosmiddelen van verschillend 
verdampingsvermogen bereidt, b.v. met terpentynolie, die 
met petroleumdistillaten is vervalscht, dan oefent dit geeu 
anderen invloed uit dan dat het de verharding, dus het 
drogen vertraagt, zooals ik dit vroeger aleens heb aan
getoond. 

Spirituslakken laten zich by de bereiding ook in gereeden 
toestand met terpentynolie vermengen, als men met de 
toevoeging ervan niet verder gaat dan de spiritus kan 
opnemen, d. w. z. in staat is op te lossen en de gebezigde 
hars verdraagt zonder uit de vloeistof neer te slaan. By 
de proeven om door toevoeging van meer terpentynolie het 
snelle drogen te vertragen, het lak dus gemakkelyker ver
werkbaar te maken, is het my nu wel gelukt door gebruik 
van andere oplosmiddelen dit doel te bereiken, maar bij 
het drogen deed zich een ander gebrek voor. Het lak liet 
zich tot op zekere hoogte zeer goed opstryken; men kon 
langer uitstryken; maar dit hield byna oogenblikkelyk op, 
de laklaag begon te drogen en gedurende dit drogen scheidde 
zich de terpentynolie in een zeer fijne, nat voelende laag 
af op het spirituslak, dat op zeer normale wyze opdroogde; 
en nadat de terpentynolie eindelyk was vervluchtigd, was 
het vernis niet glanzend, maar dof. Blyft de hoeveelheid 
terpentynolie ecliter binnen de geoorloofde grenzen, dan 
drogen spiritus en terpentynolie in het lak geheel gelyk
matig op en er is geene afscheiding van laatstgenoemde 
te bemerken. (Chemiker Ztg) 
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Ter voorkoming van verwarring acht ik het noodig 
«rop te wyzen, dat ik by de vertaling van het bovenstaande 

B y gehouden heb aan de Duitsche benamingen van lijnolie-

vernli, waarmede gewoonlyk enkel gekookte lynolie bedoeld 
„nrdt, en lak, welk woord de Duitschers evenals ten onzent 
ook wel geschiedt, bezigen voor doorschynend, zoowel als 
gekleurd of dekkend vernis. Juister is het alleen dat lak 

t e noemen, wat het bestreken oppervlak geheel aan het 

0 0 g onttrekt, b.v. wit porceleinlak, zwart asphaltlak 
v. D. K. 

POLIJSTEN EN KLEUREN VAN KOPER. 

Om kopereu voorwerpen te polysten, wryve men ze met 

Engelsche aarde en olie, vervolgens met een flanellen en 

eindelyk met een lederen lap af. Een oplossing van oxal-

znur, op mat geworden messing gewreven, verwydert spoe

dig de oxydelaag en legt het metaal bloot. Het zuur moet 

dan met water weggewasschen en het messing met zacht 

leder afgewreven worden. 

Een mengsel van zoutzuur met in water opgelost aluin 

deelt aan voorwerpen, die er enkele seconden lang in ge

dompeld worden, een goudkleur mede. 

Een oranjeachtige, in het gouden trekkende kleur neemt 

gepolyst koper aan, als men het eenige seconden in een 

oplossing van gekristalliseerd azynzuur koperoxyde laat 

verblyven. 

Een schoone violette kleur wordt verkregen, als men het 

mei aal eenige oogenblikken in een oplossing van antimoon-

chloride dompelt en - het daarna met een met watten om

wikkelt stuk hout afwryft, terwyl het koper zoover verwarmd 

wordt, zoodat het nog met de hand is aan te vatten. 

Een kristallyn aanzien wordt verkregen door de voor

werpen iu zwavelzuur koper te koken. 
(lil. Ztg. f. Blechind.) 

ZWART BIJTSEL VOOR HOUT. 

le Oplossing: 67 G . chloorznur natron en 67 G . 

koperchloride in 1 L . water; 2e oplossing 150 G. zout

zure aniline in 1 L . water. Het zwart te bytselen hont wordt 

telkens na drogen driemaal afwisselend met beide oplossingen 

bestreken en ten slotte met lynolie ingewreven of met 

vloerwas (terpentynolie en was) bestreken en met een wollen 

lap blank gewreven. Dit zwarte bytsel leent zich vooral 

tot tafelbladen in laboratoria, daar de zwarte kleur niet 

door zuren en loogen wordt aangetast. 

(Pharm. Centr. b.) 

AANBESTEDINGEN 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAAND AO 10 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur, op bet raadhuis: 

liet opboogen van het terrein kad. sectie S, no. 2769, aan den 
Sparrenweg. 

Amsterdam. 1.30 uur (Greeuw.) De directie der Soil. IJzeren 
°poorweg-Maatschappij, in het centraal personenstation aid., naast 
de wachtkamer 3e klasse, ingang vestibule, volgeos bestek no. 663 : 
het vergrooten der verhoogde Tos- en ladingplaats en het leggen 
**n keibestratingen op het stalionsemplacement Doetinchem, begr. 
• 5940. 

lilnricum (Utr.) 2 uur. De bouwkundige It. Dales te Apeldoorn, 
iu het café J . Verver, station Gooische Tram : het bouwen van 
een villa voor den Edel Achtbaren Heer 4. A. H. Hosang, 
burgemeester der gemeente Blaricum, aanw. 10 Aug. nam. 12 uur. 

Dnsseu (N.Br.) 1 uur. De WelEd. Zeergeleerde beer Dokter 
Milieuaar, ten zijnen huize: het bouwen van een kapitale woning 
met koetshuis en stalling. 

Enschede. 12 uur. De firma Ter Kuilé Cromhoff, in bet koffiehuis 
van den heer A. Wevers san den Parkweg : het vergrooten der 
appretee-derij met verdere werken bij bare fabriek aan den Parkweg. 

'8Heer Arendskerke (Zeel.) 2 uur. Hot gemeentebestuur: het 
verharden vau een gedeelte van den Ankerveerschen dijk uo. 54 
eu van een gedeelte van den Ouden Kraaijer'.scben dijk no. 39 
van den ligger van die gemeeute, ter gezamectlijke lengte van 1377 M. 

Kampen. 1.30 uur! Het gemeentebestuur: het Douwen van eeu 
reservoir en macbinegebouwtje voor bemaling van Spuisloot en 
bingelgracbt. 

Lceuwnrdeu. Het bouwen van eeu meel- en graanpakhuis. 
Leeuwarden. 12 uur. Het gemeentebestuur: het verstraten der 

Groote Beestenmarkt, het verplaatsen en leveren van palen en 
eenige andere werkzaamheden. 

Uosterbeek (Geld.) S uur. Dc architect J . van Hurk, in het 
café van A . van der Velden: het bouwen van een woon» en 
winkelhuis met slao'itplaats enz. 

Zaandam. 8 uur. Het kerkbestuur der Israël, gemeente: bet 
verbouwen van de vrouweukerk en het maken van e*n kerkelijk 
bad met toebehooren. 

DINSDAG 11 AUGUSTUS, 
Breda, 11 uur. De genie, in de achterzaal van het koffiehuis 

genaamd de Beurs van Breda: het vernieuwen van het dak der 
woning van den administrateur der bakkerij ie Bred», onder het 
beheer der genie aldaar, begr. I '.600. 

Eek eu Wiel (Geld.) 4 uur. De heer A. A. van Giukel, in het 
koffiehuis van J . ü . vau Oort: het bouwen van een woon- met 
achterbuis aldaar. . . 

Nieuw-LekkerUnd (Z.H.) 5 uur. Mevr. de Wed. A. Heijnis, 
in het koffiehuis van J . de Kluijver: het timmer-, smids-, verf-en 
loodgieterswerk voor een nieuwe woning, bij de hofstede B 221, 
gemeente Lekkerkerk. 

Under-Amstel (N.H.) 12 uur. Het gemeentebestuur : het bouwen 
van eene nieuwe ouderwijzerawouing met bijkomende werken in 
de Waver. 

Schcouebeek (Dr.) 2 uur. Het gemeentebestuur : lo. het bouwen 
van een school voor 96 leerlingen te Nieuw Schoonebeek (Oosteinde), 
gelegen op l\ uur a'stand v«n het kanaal Coevorden—Picardie ; 
2o. het leveren en plaatsen der schoolmeubelen en leermiddelen 
voor die school. 

Wonw (N.Br.) 4 uur. De Wed. P. de Greef: bet Douwen van 
een wooihuis. 

WOENSDAG 13 AUGUSTUS. 
Dldain (Geld.) 11 uar. Het gemeentebestuur: het bouwen van 

eene nieuwe kap op bet gemeentebuis en bijkomende werken ; 
het maken van twee nieuwe tolboomen en bij*, werken, in 3 perc. 

DONDERDAG 13 AUGUSTUS. 
Kokhuizen (N.H.) 1 uur. Het gemeentebestuur.- het bouwen 

eener nieuwe school van zes lokalen in het bosch aldaar, met 
bijlevering van de noodige bankeu. 

Schiedam. Het gemeentebestuur: bestek no. 35, het leggen 
van een riool van ceineutbeton iu de Groenelaan te Schiedam. 

VRIJDAG 14 AUGUSTUS. 
's-Gravenhage. 4 uur. De architect J . H . Eshuis, in het Zuid-

Hollaudsch Koffiehuis: het bouwen van 6 woonhuizen iu de van 
Blankenourgslraat. 

ZATERDAG 15 AUGUSTUS. 
Ruurlo (Geld.) 11 uur. De rentmeester van den huize Ruurlo, 

in het logement Het Wapen vnn Ruorlo: het bouwen van eene 
boerenwoning in de gemeente Ruurlo, aanw. 11 Aug., bilj. iuzenden 
bij genoemde rentmeester, uiterlijk 14 Aug. 

MAANDAG 17 AUGUSTUS. 
Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: het maken vau eene 

rioleering door de Polderstad en het omleggen van den hoek 
Spuiweg en Burgemeester de Raadtsingel te Dordrecht, iu één 
perc, met gedeeltelijke levering van de daarvoor benood. materialen. 

DINSDAG 18 AUGUSTUS, 
den Helder. 0 uur. De genie, in de sociëteit do Eensgezind

heid: het verbeteren van de stormvrijheid van bet fort Kijkduin, 
onder het beheer van de genie te deu Helder (vergraven van 
duingronden bij genoemd fort), begr. f 13.080. 
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AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amstelveen. Het afbiekcu van het armenhuis te Amstelveen 

en het te dier plaatse opbouwen van een raadhuis. Laagste W. 
Kroon aldaar voor f 14.445. 

Amsterdam. Het sloopen van perceel Heerengracht no. 184, in 
verband met den te maken Westelijken verkeersweg. Laagste J. 
B. Baars aldaar voor f 2667.99. 

Culemborg. Het bouwen van een heerenhuis op een vrij terrein 
aldaar. Laagste D. van Me-meren te Asch voor f 13.645, gegund. 

Delft. Het bouwen eener nieuwe bewaarschool aan het Bagijnbof 
aldaar. Laagste J . de Roo aldaar voor f 14.275, gegund. 

E n s c h e d é . Het bouwen van een magazijn en bazenwoniog op 
een terrein gelegen aan de Brinkstraat. Laagste B. J . Turin voor 
f 5740, gegund. 

Uiuneken. Het bouweu van een hotel en bijgebouwen aan het 
einde der Ginnekensche miniatuur-tram aan het Mastbosch, (buiten 
aanneming bleef bet glas verfwerken, alsmede de noodige schoor
steenmantels en eenige kleinigheden). Laagste A. Dielen te Breda 
voor f 25.500, gegund. Bovendien nog ingeschreven voor metselwerk 
alleen door A. Kleiner te Breda voor f 15.826. 

Gouda. Het doen van eene belangrijke uitbreiding aaa eene 
fabriek aldaar. Laagste P. Rings te Sandpoort voor f 28.870. 

's-Uravenbage. Het bouwen van een woonhuis op den hoek van 
de Waldeck-Pvrmondtkade en Van Blankenburgstraat. Laagste H. 
van Ootmerssen aldaar voor f 24.060. 

Haarlem. Het maken van grindwegen in de gemeente Haar-
lemmerliede en Spaarnwocde enz. Laagste J . van den Braak te 
Apeldoorn voor f 28.466. 

Haarlem. Bestek no. 155: het vernieuwen van de scheringen 
langs de opritteu van den Ooster-Spoorweg, ondet de gemetste 
Diemeo, provincie Noord-Holland, beu torende tot den rijks grooten 
weg der le klasse no. 1 van Amsterdam tot de grensscheiding 
met de provincie Dtiecht onder Laren, met bijkomende werken 
dienst 1896. Laagste Firma C. Timmer te Muideu voor f 1079, 

Haarlem. Bestek no. 156; bet makeu van een dijk op het 
eiland Wieringen, tusschen den Noorder Oeverdijk en den Mol. r-
dijk, het wijzigen van het piofiei van een gedeelte Noorder Oeverdijk 
en het aanbrengen van steenbekleeding op het buitenbeloop van 
deze dijken, behoorende tot de rijks zeewerken in de provincie 
Noord-Holland, dienst 1896. Laagste J . Hermans te Wieringen 
voor f 24.730. 

Hank (gem. Dossen). Het bouwen van een gesticht met school, 
gebouwen voor bet R. K. Patochiaal Kerkbestuur van den ! l . 
Maria-Polder Hank (Dussen). Laagste A. van Gestel te Geldrop 
voor f 22.866. 

's-Hertogenbosch. Het voortzetten der oeververdedigiug langs 
de Zuid-Willemsvaart in de provincie Noord-Brabant. Laagste M. 
Vissers te Drunen voor f 8970. 

's-Hertogenbosch. Het maken tan een remmingwerk en iiet 
plaatsen van wrijfpalen vóór den basaltmnur langs den rechteroever 
der Zuid-Willemsvaart te Helmond, provincie Noord-Brabant. 
Laagste C. Boer Azn. te Sliedrecht voor f 4040. 

Hornbnizen. Het afbreken eener oude en bouwen eener nieuwe 
schuur aan eene boerenplaits aldaar. Laagste J . van Dijk te 
Hornbnizen voor f 4056. 

Terncnzen. Het maken van werken tot zeewering enz. met bet 
onderhoud daarvan tol en met 3 n April 1S97. Laagste 3. de 
Bree Fz. te Terneuzen voor f 529. 

A D V E R T E N T I E S . 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

LAGE l ' I I I J / l V (73; 

S. BRUIGOM, Arnhem, 

en L I J S T E N , 
volgens b e s t a a n d o f 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. UOGUENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

J.YAN DER E N D U ZOONS 
Stoom-Boekdrukkerij 

T E M A A S S L U I S 
is er gteheel 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 daarb(j behoorende Teekeiiiiigen. 

I f f E H I P P I I G E I ^ 
en L O O D S E N X ^ p 

van gegolfd ijzer, 

i f f ra», 
(90) 

KRANEN 
en 

LIEREN 
GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen. 

T. G. TISSOT J". 
AMSTERDAM, SINGEL 139. 

P . D 0 L J U Z 0 0 N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. M EU RIJS 
te Andernach a/d R i j n . 

leveren sedert 1 8 5 1 : (83) 

U A n d e r n a c h s c h e T r a s 

en Trassteen 
op fttretiyttte keur, verder: 

DRIJF- of ZWEMSTEEN; LA-
V AG ROTST EEN, beste en goedkoop
ste S I E R S T E E N voor Tuinen, Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

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 - , K E I S T A L - , BBOEI 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. 
GEBOGKN G L A S en DAKPANNEN. 

Lenzen* en Patrijspoortglazen. 
(100) GLAS-ASSURANTIE. 
STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTOR . 

EN LUIKSCHE K i l l 
TRAS. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavake len en D e k s t e e n e . 
Franco levering door het geheele Rijk-

ï l . M I J T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

97) en LEKKERKERK 

Augustus 1896. 
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Hoofdagenten der Trapp's Kunstma- ! Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek 
tig, Molensteeuen, onnoodig te b i l l en .— _ _ WéTWB Y a C 99 
Spitz's Kaïngaren, Linnen- en Katoen- „ 3 1 l a 1 tal U t t l 9 ' 

Stiuldraadtouw, Kabels, enz. enz. enz. enz. I 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- , P E R S - en S T O O M P I J P E N , 
V E L O C I P E D E - , R I J T U I G - , B I L J A R T - en L I N T Z A A G B A N D E N , T R A M B U F F E R S , 
P A A R D E N H O E F - B U F F E R S en R A N D E N , M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, H O S P I T A A L D O E K , om kinder- en ziekbedden rein te 
honden, T O C H T B A N D voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t W R I N G R O L L E N , enz. enz. B e k r o o n d 
met Z i l v e r , te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor-

ina van Nijverheid 1885. (85) 

SubaReiiteii gevraagd. 

KON NEO G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E Hf. 

Machine, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SOHEEPSBOUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

St oombooteii-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 
Zware en lichte Smeêwerken 

A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN 
net cert i f icaat van IJ1O> d's 

en B u r e a n V e r i t a s . 
R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven\\% 

A M S T E R D A M , 
Bilderdijkhade 109 

V r a a g 
S T A L E N 

V A N 

B E H A N G S E L P A P I E R E N 
E N 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

B A N D E N, 
4 0 procent beneden de gewone prijzen, 

b i j L i . 8 P E I J E R , 
NIEUWE MOLSTRAAT 74, 87 en 91, 1 > e n H a a g - . 

DK.R 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

U i t s l u i t e n d : l e soort A N D . T R A S . 
( 9 9 ) HANDEL in 

BOUWMATERIALEN. 
Alle soorten van 

Z A G E N 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

(Wm BOUWMATERIALEN, 

«T. A. 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualtteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D . D O M I N I C U S & S Ö H N E 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( f f l ie inl . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
" • V Vraag de geï l lus t reerde Prijscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden 

beschreven door 

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 l l I M t l l I M . I \ . 

. . . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktsto 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. 

. . . . 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 en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen. . . . Ingenieur.) 
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C a r b o l i n e u m „ K R I M P E N ' 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro 

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & C o . , 
Keizersgracht 132. A m s t e r d a m . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Dobbs'sPatent ScoriaePaverCy» 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Herderstraat 22. 

Levert S C O R I A E P A V E R S voor 
Straten en Wegen, ook bjjzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

B ü de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die bü de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente-Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aauvragekosteloos verkrijgbaar 

TROTTOIRBESTRATING. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
/. M. SCHAAF. 

Botersloot 171, R O T T E R D A M . 

SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 
Glasverzekering „de Voorzorg." 

AGENT te Amsterdam den Heer G. L Ö E W , 
N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat 

A M S T E R D A M . 

Engelsche Stalinrichtingen, 

Geluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

EXSELSIORPLATEN 
GEBR. VAN DER H J G H , Amsterdam, ' 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (02) 

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 bij particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonstel l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

H O L L A N D S C H L O O D W I T SS 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

kV 

I 

Ciesineed ijzeren (86) ~—*-**at<t&3a 

S P , A m e r n H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
AIM, m s c n u n o a r e Hekken. I nitmnntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

lerde Jaargang No. 33. Zaterdag 15 Augustus 1896. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan T a n bet Genootschap Architectura et Amieitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertenties iu dit blad kosten van 1—6 regelt 
$0 eeatt, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt «lechts tweemaal 
terekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers t 
J. VAN DER ENDT A ZOON, 

MAASSLUIS. 

Alle advertentien ia ARCHITECTURA opgenomen 
worden Krntï« geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E G E W E L F P R O E V E N V A N D E O O S -

T E N R I J K S C H E I N G E N I E U R S - E N 

A R C H I T E C T E N - V E R E E N I G I N G . 

(Naar het Duitsch van Frof. JOZEF CKCKKLK.) 

(Slot.) 

B.' U i t k o m s t e n v a n de p r o e f m e t i j z e r e n 
b o o g l i g g e r s v a n 23 M. d r a a g w i j d t e . 

De misvormingen van den ijzeren boog vertoonden voor 
de punten op zich zelf een gelijkmatige verhouding tusschen 
belasting en grootte der verschuivingen; een proportionali-
teitsgrens sprong duidelijk in het oog; de daarbij optredende 
belasting van het ijzer stemde zeer goed overeen met de 
by de onderzoeking van het materiaal der liggers bepaalde 
elasticiteitsgrens (1730 K G . tegen 1770 K G . per cM 2 . ) ; 
men kon ook de belasting waarnemen, waarbij het materiaal 
tot aan de stuikgrens belast was ; deze bedroeg 2550 K G . 
per c M 2 . 

Uit de loodrechte verschuivingen binnen de proportionali-
teitsgrens van de punten, on i \ l van den boog aan de 
belaste zijde, laat zich de elasfciteits-modulns op 1,860,000, 
uit de waterpasse verschuivingen derzeltde punten op 
1.793.000 berekenen, zoodat Het verschil tusschen de beide 
waarden slechts 3.6 pet. bedraagt. Het onderzoek van 6 
proefstaven gat' als gemiddelde E 2.145.000. ( u ) 

Uit de proeven worden de volgende besluiten getrokken: 
1. De door onmiddellijke metingen bepaalde verschuivin

gen van enkele punten der boog-as bewezen voor de eerste 
belastingstrappen de geldigheid der proportionaliteitswet 
tusschen belastingen en verplaatsingen en bevestigden de 
op gtond van de theorie van den elastiscken boogligger 
niet voetscbarnieren berekende uitkomsten. 

2. De aan de diagrammen der verschuivingen ontleende 
b 'ustingen voor de proportionaliteitsgrens leverden voor 
di- berekende grootste randspanningen in de gevaarlijke 
dwarsdoorsneden waarden, die met de uitkomsten der vast-
h-idsproeven op proefstaven nit het materiaal der liggers, 
ë 'd in overeenstemming zijn. 

3. Het weerstandsvermogen der proefliggers werd door 
et ie belasting uitgeput, waarvoor de berekende grootste 
i'. dspanningen der gevaarlijke dwarsdoorsneden rond 3000 
KG. per cM". bedroegen. Hierbij begaven zich de onderran-
»< der onbelaste zijde door zijdelings uitknikktn. 

Door deze uitkomsten vinden de op grond der theorie 
Van den elastischen boogligger met voetscbarnieren berekende 

") Het verschil zou wel hoofdzakelijk gelegen kunnen zijn in 
ket veronacblsainen der — zij bet ook kleine — blijvende vorm
verandering, alsinrde van de schuivende krachten. 

uitkomsten een practische bevestiging, zoodat het beoogde 
van de beproeving is bereikt. 

AFDKELISG VII. 

V o o r s t e l l e n m e t b e t r e k i n g t o t de u i t v o e r i n g 
v a n g r o o t e g e w e l v e n . 

Inleider: Generaal direktionsrat LÜDWIO HUSS. 

A . S t a t i s c h e b e r e k e n i n g , a f m e t i n g e n , 
b e l a s t i n g en g r a a d v a n v e i l i g h e i d . 

De berekening vau groote gewelven behoort te geschieden 
volgens de „ T h e o r i e der elastische boogliggers"; daarbij is 
het voldoende twee gevallen van belasting als de ongun
stigste aan te nemen, namelijk de belasting der geheele en 
de belasting der halve spanwijdte. De verdeeling van de 
werking van groote plaatselijke verkeerslasten, alsook de 
daardoor veroorzaakte schokwerkingen op de geheele breedte 
van het gewelf, behoort nagestreefd te woiden, door het 
aanbrengen van een zoo hoog mogelijke puinlaag (b(j spoor
wegbruggen ten minste 1 M. dik) tusschen de kruin van 
het gewelf en het oppervlak van den rijweg. 

By richtig geconstrueerde gewelven (met uitsluiting der 
beton- i jzer-constrnct iën) waarbij de verhouding der pjjlhoogte 
h tot de spanwijdte l tusschen 1 : 2 en 1 : 5 ligt, verdient 
het aanbeveling met betrekking tot de gewelfdikte en de 
minste breedte in den top, bn spoor- en wegbruggen voor 
zware lasten van de volgende stellingen uit te gaan: 
Spanwijdte lm 30 40 65 80 100 120 M.('") 
Dikte in den top dm 1.1 1.4 2.2 2.7 3 4 4.1 „ 
Minste breedte in den top 2.4 3.0 4.5 5.6 7.0 8.6 „ 

De dikte der gewelven aan de porring kan bij segment
gewelven op ongeveer 1.5, bij half-cirkelgewelven op 1.7 
der topdikte worden aangenomen. 

De geoorloofde belasting van het gewelfmateriaal op trek 
kan bij metselwerk met voegen op 1 tot 2 K G . p. cli*., 
die op druk bij gewelven vau 30 tot 120 M. spanwijdte, 
met deze toenemende, gesteld worden op 1I10 tot lj4 van 
de drukvastheid van het gewelf-metselwerk. Als drukvast
heid moet hierbij d e belasting tijdens het ontstaan dei-
eerste scheuren in proefvoorwerpen verstaan worden. 

Uit de weinige tot dusver uitgevoerde proeven op stukken 
metselwerk, kan de breekvastheid voor metselwerk van 
breuksteen, van hardgebakken klinkers, vau gehouwen steen 
en stampbeton tamelijk gelijk op 200 K G . p. cM'-\ worden 
aangenomen; daarbij wordt gerekend op mortel van 1 maat
deel Portland-cement en 3 1 / , dln zand en stampbeton in 
de verhouding van 1 : 3 1 / , : 3. De maat der aanhechtings
vastheid van mortel aan steen is op ongeveer 7 K G . p. c M J . 
aan te nemen. Wordt mortel of beton enkel aardvochtig in 

('*) Men zou d zeer benaderend kunnen uitdrukken door de 
empyriscbe formule: dm = 0.! M. -f- Vt» lm. 
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voegen of vormen ingestampt, dan wordt daardoor zoowel 
de trek- als de drukvastheid van het muurwerk met onge
veer verhoogd. 

Iljj zeer vlakke gewelven, dus als de pijlhoogte h kleiner 
dan 'j6 ' is, wordt het noodig grootere belastingen van het 
materiaal toe te laten, wat, naar de ondervinding heeft 
geleerd, ook niet aan bezwaar onderhevig is. Het aanwen
den van groote blokken uit taai, drukvast gesteente en het 
aanstampen der voegen zal daarbij aanmerkelijk tot verhoo
ging der zekerheid bijdragen. 

B. B o u w m a t e r i a l e n . 

Als bouwmateriaal voor gewelven van meer dan 40 M . 
spanning worden blokken van ten minste 0.7 M 8 . aanbe
volen. Zjjn er behouwen blokken van geschikten steen en 
de vereischte grootten voorhanden, dan komen deze het 
eerst in aanmerking. Doelloos zou het zjjn de draag- eu 
stootvlakken glad af te werken. Ontbreken natuursteen
blokken, dan verdient liet aanbeveling blokken kunststeen 
aan te wenden, die uit meer of minder belegen (lagerhaften) 
breuksteen, hardgebakken metselsteen of stampbeton worden 
vervaardigd; deze moeten ten tijde van het verwerken op 
het formeel een drukvastheid van ongeveer 2 0 0 K G . per 
cM' . en een trekvastheid van 7 K G . per cM". aantoonen. 

Tot verhooging van de breekvastheid der betonblokken 
zal het raadzaam zjjn daarin ijzeren staven in te stampen. 

Het verdient aanbeveling die zijden der breuksteen- of 
betonblokken, welke in de gewelffronten komen te liggen, 
met een bekleeding van gehouwen of anderen steen te voorzien. 

C. U i t v o e r i n g v a n d e n b o u w . 

Het is aan te bevelen gewelven van meer dan 4 0 M. 
spanwijdte niet in één dikte uit te voeren, maar iu lagen 
(rollen) uit groote blokken, die dan door over elkaar grijpen 
(lippen) met elkaar in verband te brengen zijn en zulks 
om de formeelen niet aan de inwerking van bovenmatig 
groote lasten bloot te stellen. Daarbij behooren de blokken 
der eerste laag vooreerst alleen op hnn juiste plaats op 
het formeel gesteld en, door er ongeveer l 1 / , cM. dikke 
houten latten tusschen te leggen, op hunne plaats gehouden te 
worden totdat de geheele gewelfrol opgelegd is. Is dit geschied, 
dan wordt op vele punten tegelijkertijd — onder het 
meest zorgvuldige toezicht — aardvochtige mortel, in kleine 
hoeveelheden tegelijk, met behulp van platte ijzers zoolang 
in de voegen gestampt, tot deze geheel en al vol zjjn. 

Na weinige dagen is dan de stampmortel verhard; 
daarna zal de eerste gewelirol met het formeel, dat nu 
zyn taak voor het grootste deel reeds heeft vervuld, de 
nieuwe belastingen, die erop worden aangebracht, gezamenlijk 
te torschen hebben. 

Om misvorming van het formeel gedurende bet opbrengen 
der blokken van de eerste laag te vermijden, moeten deze 
op verscheiden (4, 6, 8) punten van het gewelfvlak tegelijk 
geplaatst worden, een manier van werken, die ook voor 
het stellen der eerstvolgende rollagen nog een vereischte, 
en voor al de overige aanbevelenswaard is. 

De blokken der tweede en volgende rollagen worden 
daarbjj op gelijke wijze als de eerste gesteld, doch daarbij 
moet men de voegen dadelijk aanstampen. Het formeel 
blijft tot na de voltooiing van het gewelf onaangeroerd 
staan en bet laatste wordt eerst bij het afbreken van het 
formeel gelost. 

D . G e l d k w e s t i e . 
In de meeste gevallen zullen gewelfde bruggen, voorop

gesteld dat de plaatselijke omstandigheden de uitvoering 
ervan in de hand werken, goedkooper te staan komen dan 
bruggen met ijzeren liggers ( | S ) en eerst bij bruggen met 

t") In Oostenrijk zijn de prij/.oo mor ijzcrooustructiën niet 
onbelangrijk hooger dau in. Duitschland, terwijl vooi steen eerder 
het omgekeerde zou kunnen gelden. Het verschil in prijs kan voor 
eeistgei.oemde we! op 50 tol 'iO Mark per 1 (.00 K G . gesteld worden. 

meer dan 8 0 M. spanwijdte doet zich het nadeel voor, 
terwijl gewelfde bruggen van 120 M. spanwijdte reeds 
redenen van stabiliteit twee sporen breed moeten 
ijzeren bruggen tot ongeveer 140 M . spanwijdte toe BII 
een spoor breed kunnen zjjn. 

Zoo kust te de 65 M. wijde eenspoors-brng 
Jaremcze in Gal l ic ië per M*. van het bebouwde dalpi 
oppervlak (gerekend tot aan de achterwaartsche si 
verticalen (") 41.3 gulden; voor een spanwijdte van 
M. zou een dubbelspoors-brug, dezelfde eenheidsprijzen 
houdende per M 2 . bebouwd dalprotiel-oppervlak 81.6 gw 
kosten, als het gewelf uit gehouwen steen en 70 (i gi 
als het uit blokken kunststeen werd uitgevoerd, terw(j: 
ijzeren boogbrug voor twee sporen op 81.3, en vooi 
spoor op 48.6 gulden zou komen te staan. 
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De bovenstaand in uittreksel medegedeelde inhoud vao 
het bericht der „Gewel f - commiss i e" doet zien, dat .le 
Oostenrijksche Ingenieurs en Architeuten-vereeniging door 
het ondernemen der proeven zich groote verdienste heeft 
verworven voor de ontwikkeling van den geweltbouw. Daar
door is het bewijs geleverd, dat gewelven zonder voet- en 
top8charnieren op grond van de theorie der elastische bigen 
zjjn te berekenen, wat WINKLER reeds voor 3 0 jaren heeft 
aanbevolen, en dat die meer of minder willekeurige ouder
stellingen opgegeven moeten worden, waarmede men zich 
dikwijls heeft trachten te behelpen om de berekening te 
vereenvoudigen. 

Zjj ook de berekening der scharnierlooze gewelven niet 
zoo eenvoudig als die van een statisch bepaalden ligger 
(verzuimen der nevenspanningen vooropgesteld), toch is zij 
eenvoudiger dan die van een ijzeren boog, voetscharnierbogeu 
niet uitgezonderd, doordien men door het groote eigenge-
wicht van den steenen boog, van den aanvang af enkel met 
ter halverzijde opgebrachte toevallige belasting kan rekenen. 

Te wenschen zou het zijn, als er nog uitvoerige proeven 
met de zoogenaamde beton- i jzerconstruct iën werden verricht, 

i De theorie daarvan heeft zich nog niet ontwikkeld; ook 
het hier besproken verslag gaat daarop niet verder in, Er 
ontbreken iu dat opzicht eigenaardig genoeg nog altijd 
fundamenteele proeven ; met beproeving van gewelven alleen 
is niet veel bereikt; er zijn eerst nog vele moeielijke 
laboratoriumproeven noodig. 

Graz. PBOP . J O S E F C E C E R I . K . 

(") l t ü c k w i i r i i g e i i Widerlagsvertikaleu. 

D U U R V A N S T A L E N R A I L S . 

In Eiigin. Magazine van Dec. j . l . wjjst Mr. J . F . WALLACE e 
dat terwijl in de laatste kwart-eeuw de prjjs van het staal vo 
durend en geleidelijk is verminderd, het gemiddelde stand 
gewicht der spoorstaven voor hoofdlijnen tegelijkertijd vat 
tot bjjna 5 0 K G . p. M. toegenomen en de hoedanig 
verminderd is. Als voorbeeld van den achteruitgang in 
liteit deelt hij mede, dat hij in het vorig jaar uit een h<> 
lijn rails van 33.5 K G . p. M. heeft verwjjderd, die 
slechts 5 jaren hadden dienst gedaan, terwijl iu hetze 
district en onder volkomen dezelfde omstandigheden nog r 
van 29.5 K G . van voor 15 jaren in dienst zjjn, die 
geen vervanging noodig hadden. .Mag dit wellicht een bui 
gewoon geval genoemd worden, toch houdt de schrijver 
rails, die voor 15 tot 20 jaren werden gefabriceerd, \ 
50 pet. beter dan wat nn gemaakt wordt. Doch dit hi 
geen betrekking op de speciale prima qnaliteit rails, die d 
enkele walswerken tegen hooger prijzen worden afgelev-
De schrjjver heeft enkel het oog op de gewone rails, 
op de meeste spoorwegen worden verwerkt. 
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„ superieur 

Bullia.nl N . 2 0 , b r e e t l 2 2 . 2 mM. 
Export ' l i k . . . . 
Blik „Werking up" kwaliteit . 
Gegalv. gegolfd b l . k N o 24 B U 

id. id. id . No. 26 id . 
id. plat id . No. 20 id . 
id. id. „Sest heit", koud ge-
walst i ii uitgegloeid No.24 HG 

Geha.nei le staven . 
KieUtukken, ruw hesmeetl 
Steven nl. i d . i d . vanaf 
Krakassen, afgewerkt 
Sebeepss, hroefaeson,ruw afgedr 
Wil» ijzeren stoompijpen 
cilpitukkcii daarvoor . 
6etrokk.ii ijzeren gaspijpen . 
•tjwtukken daarvoor . 

»'B»lva: iseerde gaspijpen 
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"tlt IJ.'.kelelp., schuin geweld 
{•«"'kan- pijpen . . 
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id. sokken en spie-
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roosterijzer • • 

or 1.11 i i.i/.t.i: 
r 1 0 0 0 K G 

i d . 
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id. 
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id. bi 
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Balden. 

59,77 
65.6 O 
7 7 ,27 
88,93 

104,97 

116,63 
64,14 

211,59 
1 9 8 , 2 8 - 233 ,26 

5 9 , 7 7 

65,60 
77,27 
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« 7 . 0 6 
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84,56 
59.7 7 
58 31 
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1 0 2 , 05 
58,31 
61.23 
59 , 7 7 

5 7 , 5 9 

8,45 
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75,81 
78 73 
84,56 
9 9 , 1 3 

1 2 2 ,46 
139,95 
1 2 1 , 0 0 
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419,86 
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2 3 3 , 2 6 - 2 7 9 , 9 1 
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107,89 
49,59 

51,02 

1,45 
64,14 

«7,56 
39.16 
98.00 

22.16 

21,57 
27 

9 7,2 7 

102,05 

96.99 
46,65 
145,78 

SSIEI/I I J / E K en 
S T A A L per 1000 K G . 

Sel.eeps- en brugplnten . 
Ketelplaten . . . 

id . vuurkast kwaliteit 
Staafstaal 
Baal hand . . • • 
Staalulik . 
Zucht i d . om op te werken 
Hoek- et. kraalijzer . 
Kraal T ijzer 
1 staal . • 
Spoorstaven, zware I i . d. i.aus- , 

id . middelsoort J te haven 
id. lichte | h- d. fabr. 

Trainrnils 
Oereedscbapstaal, gewoon 

id . speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id 

Hit A A II per 1000 K G . 

Gewalst ijzerdraail v. omheining 
uitgegloeid en geolied Nrs. 0 - 5 

Id. gegalvaniseerd id. 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs .0-6 
Id. gegalvaniseerd id . 
Getrokken ijzerdraail voor om

heining, geolied Nos. 0 — 8 
l d . gegalvaniseerd id . 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, nitgegl. en geol. Nos. 0 8 
[i i . uitgegloeid en gegalvanls. 
Prikkel heiningdraad 2 draads. 

| d . i d . 4 draads. 
Id. thickset 2 „ 
Id. id . J n 

Telegraafdraad Nos. o - - 8 

K O P E R . 

Chi l i staven pur 1000 K G . 
Gietelingen It. S id . 

id . tnai (Toughenke) id . 
Staven, platen en dubbeling i d . 
Draad per K G . 
Gesoldeerde pijpen id . 
l'ijpen tonder naad id . . 

01 KEI. MKT A AL per K O . 

Staven . 
I in Illinium . 
Soldeerwerk 

MESSING per K O . 
Gewalst messing 
Rladnicssing . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken kelolpijpen 

id . condoiianrpijpun ( 

Draud . . . . 
TIN per 1O00 K O . 

Engelsch in staven (in kisten 
van 903,21 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 i d e . . . 

62.68 
64,43 
74,35 
7 4 , 35 
81,64 
90,3 
102,05 
61.2 I 
67,06 
58.3 1 
5 1 ,02 

55,40 
« 7 , 0 6 

8 7 , 4 7 — 1 0 4 , 9 7 
209,93 — 3 2 6 , 5 9 

583,14 
1 I 6,63 
803 ,23 

7 5,81 
99,13 

8 1,64 
1 ('4,97 

81 56 
89 

87,47 
110,80 

145,78 

154,54 

99,13 

568,50 
635,62 
623 96 
« - 8 , 1 I 

0,81 
0,90 
0.92 

0,59 
0,59 
0,59 

0,70 
0,76 
0,81 
0,76 
0,93 
0,68 

769,74 
781.41 
758,08 
711,43 

408,20 

ZINK pe r 1000 K G . 
Zuiver buitentnndceh 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarhnven 

I.DDI) per 1000 K G . 
Engelsch pig . 
Spaantch id . . 
Binden en staven 
Waterpijpen . . 
Gaspijpen. . 

S T E E N K O L E N p . 1000 K G . 
South Wales sto omki leu le kw 

Id. id . 2 e „ 

Lancashire id. le ., 
Id. id. 2 e n 

Newcastle id. le „ 
Id. id. 2 e „ 

C E M E N T p. vat v. 181.44 K U . 

Portland . . . . . 
Romeinsch . . . . 
Vuleaan- of voegcemenl. 

V U U R V A S T E S T E E N per 
1000 stuks. 

Schotsche . 
South WaWü* . 
Kiuze) . . . . 
V E R F S T O F F E N p. 100 kt i 
Loodwit u t ' i i i i i k - n . . . 

l i l . aan Ntuliktüi 
Menie sulver . 
Oratijü menie . 
Loodglit . . 
Zuiver zinkwit 
Kitlii jeti's scheepacompotltie 
Sims' i d . 

OLIËN per liter. 
Onbekookte lijnolie 
Gekookte td. 
Terpentijn 
HaHpoliü . . . . 
Oolta . . . . 
Katoen/nadolie 
Hmizel n 
Olijf „ . . 
Otienpool .. 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 1011 K G . . 

'I'llKit en l 'KK. 
StocKholmer teer per val 
Archangel „ „ 
Koolteer „ 
Pek, Zweedache per 100 K U . 

„ vï as „ „ 
„ Engelsche „ „ 

Hars, zwarte '„ „ „ 
„ ami. er „ „ „ 
„ geel „ „ „ 

M W i l l \ 1 P A K K I N G p . K G . 
Pakking mei elastiek hart 
Tuck's pakking 

l i l . genuine 
Id. triple . . . . 
Id. metallieke 

Asbest p.ikki..L' (hest) 
Beldam's pakking . . 

Asbest millboard per 100 K G . 
S C H R O E F B O U T E N eu M O E K E N per 100 K G . 

(1 u i len. 
2 15,76 
154,54 
239 119 

132,66 
129 , 75 

141.41 
1 4 8 . 7 0 

145,78 

5,98 
5,40 
6.56 
6,27 
5,40 
•1.82 

3.56 
5,04 
9,48 

2 1,89 
32,59 
3 « , U 

20,99 
16.91 
28,00 
19,83 
28,0(1 
69,98 
28,0(1 

0,21 
0,23 
0,23 
0,26 
0.24 
(1,24 
(1,49 
0,4 3 
0,39 
t',45 

29,65 

I 1,85 
10,37 

5 ,93 
7,58 

U , -
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 mot vierkanten kop en moer, diam. j J'̂ j1-

f 

7, V . 
19.7 15.88 
18.95 15.74 
17.49 15.16 
16,03 14.29 
15.16 13.7(1 
14.00 19.88 

Vt 
19 

14.00 
13.41 
I 2.83 
12,24 
11.95 

V t 
22.2 

lang beneden 50.8 mM. . 
„ 50.8 tot 76.2 „ . . . . 
„ 76.2 „ 114.3 „ 
„ 114.3 „ 158.4 „ 
,. 152.4 mM. en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop / 1.17 per 100 K G . meer 
Vierkante moeren, getapt . . . . 
Zeikante id. id. 
Gegalvaniteerde dekhouten 
Volgplaatjes ƒ 18.66 per 100 KG. 

K L I N K N A G E L S per 100 K G . 
Gewone brug- of acheeptkwalieil . . 11.24 11.87 10.79 

14 00 
13.4 1 
19.83 
12 24 
11.95 

Met ». kante moer / 1.75 per 100 K . G . meer. 
16.77 14.87 14.99 14.29 14.99 14.29 14.29 
21.86 18.36 17.90 17.90 17.90 17.90 I 20 
20.99 19.94 

1 ' V . 
25.4 98.6 
14.00 14.00 
18.41 13.41 
12.83 12.83 
19.24 19.94 

1.95 11.95 

!'/« 
31.75 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
I 1.95 

„Beat" 
„Beat best" . 
„Best bett" ketelklinkbouten. 

19.53 
13.70 
14.58 

11.66 
12.83 
18.41 

11.08 
12.94 
12.83 

10.79 
11.08 
11.94 
1188 

10.79 
11.08 
19.14 
12.83 

http://Bullia.nl
http://6etrokk.ii
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E E N O P T I S C H R O T O S T A A T . 

DP rotostaat is een instrument oin het beeld van draai
ende voorwerpen, als bijv. de spaken van een wentelend 
wiel, voor het oog tot rust te brengen; hij werd, 
verbonden met een meetmachine voor draaiend werk, 
vertoond in de „ R o y a l Society" den 2deu Mei 1894 
en sedert dezen tijd kwam hij voor een menigte andere 
doeleinden in toepassing. 

Eenige jaren geleden 
>\ werd te Parijs een speel-

/ \ ^ _«} tuig verkocht, bestaande 
> ->r- uit een piisma ABC, dat 

jf"— g rechthoekig had moeten zijn, 
doch 't niet was, en dat 

gemonteerd was op een draaiende stift, zoodat de lijn d e de 
as van beweging vormde. 

Dat speeltuig werd gebruikt om naar het draaiende 
oppervlak van een kop koffie (die rondgewenteld werd) te 
kijken en dien optisch tot rust te brengen door het prisma te 
draaien; het bleek de kiem te zijn voor een nuttig werk
tuig, dat dienen zou om sneldraaiende deelen van machines 
waar te nemen. Om te verkrijgen dat het draaiende voor
werp voor het oog tot rust wordt gebracht, moet het 
prisma met de halve hoeksnelheid van het waar te nemen 
voorwerp en in den zelfden zin draaien. Een eenvoudige 
proef kan dit aantoonen. 

Houdt men in de linkerhand een rond stuk carton, waarop 
een pijl geteekend is, dan ziet men dezen in een spie
gel, die aan den rand van het carton en ongeveer loodrecht 
daarop in de rechterhand wordt gehouden. Wordt de pijl 
oorspronkelijk verticaal ondersteld (dus ook het beeld in 
den spiegel) en draait men hem daarna 90 graden in de 
richting van de wijzers van een klok, dan zal het beeld 
in den spiegel ook 90 graden gedraaid worden, doch in 
omgekeerde richting. Indien nu de spiegel 45 graden in de 
bedoelde richting gedraaid wordt, dan zal, daar de hoek 
door reflectie verdubbeld wordt, de pijl zich in zijn eersten, 
oorspronkelijken stand vertoonen en dit is evenzeer zoo 
wanneer de bewegingen gelijktijdig plaats hebben, terwijl 
de hoeksnelheid van den spiegel de helft bedraagt van die 
van den pijl en de draaiing in dezelfde richting geschiedt. 

Wordt een prisma gebruikt, zoo is het vlak B C de 
spiegel en de functie van het prisma is om de lijn van 
het licht in de asrichting te brengen, terwijl het spiegelvlak 
op een vasten afstand van de as — en tegenover deze — 
ronddraait. 

Bij vele instrumenten en machines kan het van groot 
belang zijn enkele deelen, bij hun snel draaiende beweging 
waar te nemen en te bestudeeren. Bij de machine, die in 
de „ R o y a l Society" getoond werd, kon, bij werking met 
volle kracht, gemakkelijk de stand van den wijzer worden 
afgelezen van een meetmachine, die de draaiing aanduidt 
en waarvan de veer den wijzer iu beweging brengt. Het prisma 
werd door radoverbrenging met de halve hoeksnelheid van 
het machinedeel, dat waargenomen werd, en in denzelfden 
zin gedraaid. 

Kortelings werd het toestel gebruikt om de beweging 
van waierstroomingen als in een draaikolk te bestudeeren; 
kleine hoeveelheden annilinekleurstof werden erin gebracht 
om de stroomlijnen zichtbaar te maken. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

E r is een internationaal technisch tijdschrift verschen , 
onder den titel „Baumater ia l i enkunde , Internationale run I-
schau ilber Alles was natür l i che und künst l iche Bauraat.. 
rialien betrefft. Im officiellen T e i l : Organ des International, ,1 
Verbandes fitr die Material priifung der Technik. Unter 
Mitwirkung von Fachgelehrten und Mannern der Praxis 
aus allen Kulturlandern herausgegeben und redigiert von 
Professor H . GIESSLKB in Stuttgart. Druck und Expedion: 
STAHLB & FBIKDKL, Buchdruckerei, Stuttgart, Tübingers tr . 57] 

Naast dezen zeer langen Duitschen titel staat nog een 
dergelijke in het Fransch. 

Het eerste nummer bevat als O f f i c i e e l g e d e e l t e 
(6 bladzijden) een uittreksel in liet Duitsch en Fransch uit 
de notulen der eerste bestuursvergadering van het Inter
nationale Genootschap voor de beproeving van materialen 
der techniek, den 26 ea 27 Apri l j.1. te Weenen gehouden. 
Daarop volgen 8 bladz. bevattende 6 opstellen van goeder 

j hand, naargelang van den landaard der schrijvers in het 
j Duitsch of Fransch benevens eenige Technische Notizen als 

bladvulling en nog een paar bladz betrekking hebbend op 
het octrooiwezen. Het tijdschrift zal om de 14 dagen ver
schijnen. 

Het omslachtige gebruik der twee talen tegelyk is het 
gevolg van het geen Duitsch verstaan van de Franschen. 
Het zou bezwaarlijk te vermijden zjjn geweest, zonder de 
medewerking van alle Fransche deskundigen uit te sluiten. 

Op het laatste congres, in Sept. d. v. j . te Zurich ge
houden, eischten de Fransche heeren al dadeljjk herkauwing 
van alle officieele mededelingen enz. in het Fransch, dreigende 
anders dadelijk te zullen vertrekken. De congressen worden 
daardoor natuurlijk voor een goed deel zeer vervelend en het 
tijdschrift gaat er min of meer vervelend door uitzien. Ge
lukkig dat voor den eigenlijken tekst — verreweg het be-
langwekkenste deel — gebruik van één der beide talen 
naar verkiezing vrijgelaten is. De Fransche heeren vinden 
nu in het Duitsche gedeelte gelegenheid en aansporing om 
zich in het Duitsch te oefenen. 

Het zal wel in de bedoeling der redactie liggen in het 
vervolg ook mededeelingen op te nemen betreffende het 
verwerken van bouwstoffen. Voorzeker zal het blad daardoor 
veel meer van belang worden voor ingenieurs en architecten 
als uitvoerders van bouwwerken. 

v. i). K. 

N. {Engfc#ering 1 Mei 1896.) 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

G. H . A te 's G r a v e n h age . Is een Portland cement-

vloer, bestaande uit 3 zand 1 cement, geschikt voor berging 
van graan en hoeveel tijd is er voor noodig alvorens hij m 
gebruik genomen kan worden? 

Graan moet, zoo ik het wel heb, vooral droog bewaai 1 

worden. Daarom zal het rationeel zijn den vloer uit stamp

beton 1 P . C . op 6 tot 7 grindzand, tusschen ijzeren balken, 

samen te stellen met luchtruimte eronder. 

1 op 3 zand is onnoodig duur, en niet raadzaam met hei 

oog op het krimpen. 

Men zou hier ook cement ijzerconstructie kunnen toepassen 

volgens HKNNEBIQUK of MÖLLKB. (Vergelijk onze Nos.'van 

28 Apri l en 5 Mei 1894, 27 Apri l en 4 Mei 1895. 

v. D. K . 

f[ c. M. Ik heb een gevel met de door U aanbevolen 
jju uiksche waterkolk 3e soort laten witten (over ruwe 
stee en); ik vind het wat wit; zou de kleur door bijmenging 

Ka> donkerder kunnen gemaakt worden? 
Dit kan geschieden door bijmenging van zeer fijn gezift 

tras. steen- of pannenmeel. 

Kan het mengsel voor een geheelen gevel ineens aange
maakt worden? 

Als men de saus niet langer dan 1 of 2 etmalen laat 

staan, zie ik er geen groot bezwaar in. 

Wat is de beste verhouding van kalk en water? 
Deze zal de practyk zelf het best aangeven. In het alge

meen zal een dunne saus en herhaald overwitten beter zijn 

dan ineens opsmeren van een dikke, vooral met het oog 

«p het krimpen en dientengevolge afsplinteren. 

Zijn de overblijvende korrels nog met vrucht te gebruiken 
onder de metselspecie? 

Ja als zand; vrucht moet men van zulk tuig niet meer 

verwachten. v. D. K . 

* JLTMBTSTED I H G E H. 
Aanbestedingen morden slechte eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 17 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: bet sloopen von de 

perceelen Boeruaavestraat uo. 66, OS en 72, in verband met de 
aldaar te maken wegbauen. 

Amsterdam, 22 uur. Het gemeentebestuur: het opnemen en 
herleggen van 100U M 1 . boofdrioleeriug, gelegen in de Rustenburger
en in de Kuipersstraat. 

Amsterdam. 1.3" uur. (Greenwichtijd). De Holl. IJzeren 
Spoorweg-maatschappij, in het Ceutraal-Personenstation, iu bet 
lokaal naast de wachtkamer 3e klas-e (ingang Vestibule), bestek 
00. 664 : het maken vru een gebouw voor kantoren en werkplaatsen 
voor signalen en telegrapbie te Apeldoorn, begr. f 4000. • 

Ueetsterznaug (Fr.) 10 uur. Het gemeentebestuur van Opsterlaud 
ten gemeentehuize te Beetalerzwaag: de bijbouw aan de scholen 
te Wijujeterp, Lippenhuizen en Tijnje in 3 perc, aanw. 14 Aug. 
'SIM. 10 uur, te beginnen te Wijujeterp, door den gem.-architect. 

Ueetsterzwaag (Fr.) De architect W. de Jong te .Sloten, voor 
den WelKd. Heer J . H . Laukborst aldaar : het vertimmeren der 
boerenhuizioge bewoond door Jorritsmn te Osiogabuizen en het 
herstellen eener walbeschoeiing langs bet vaarwater de Wijmerts, 
aauw. op 14 Aug. 

Made (X.Br.) 12 uur. Het gemeentebestuur van Made en 
Dninmeleii : bet buiten en gedeeltelijk binnenverfwerk aan de 
verschillende gemeente-eigendommen als raadhuis, school en onder
wijzers- eD veldwachterswoning te Drimmelen. 

Roermond. 6 uur. In bet café van den beer P. Nederdael, aan 
de Bamstraat, voor rekening van den weled. heer Job. Kranenpoot: 
het bouwen van 2 burgerwoonhuizen, een winkelhuis en eene 
lm .Ibouwcrswoning met schuur, stallingen, enz., aanw.'sm. 11 uur. 

DINSDAG 18 AUGUSTUS. 

Bokhoven (N.Bt.) 5 uur. Het gemeentebestuur: bet verbouwen 
der openbare school te Pokhoven met bijlevering der daarvoor 
bi oodigde materialen, aanw. nam 4 uur door den bouwkundige 
H. Dekkers aldaar. 

Heren. 3 uur. Buurtmeesters met de daarvoor aangewezen 
<u 1 missie iu het buurtlokaal: het bouwen van een ziekenhuis op 
ecu terrein bij deu Nieuwen Molen met bijleveriug van alle 
materialen, aauw. 14 Aug. 'sm. 10 uur. 

tse (Z.-H.) 7 uur. De heeren M . Veldbuvzeo van Zanten en 
Zonen : het bouwen van een burger-woonhuis. 

WOENSDAG 19 AUGUSTUS. 

Bolsward. S uur. Het gemeentebestuur: bet uitvoeren van 
ccüige verfwerken aan de gasfabriek aldaar. 

'trielle. 11 uur. Op de bovenzaal van bet koffiehuis van den 
«•er P. Lugtenburg: bet bouwen van een stoomzuivelfabriek te 
Brielle. 

Roosendaal (N.Br.) 4 uur. De heer O. Vergouwen, ten herberge 
van den beer A. C. Broos.- het bouwen eener concertzaal met 
café en aanhoorigheden, aanw. 14 Aug. 'sm. 10 uur. 

DONDERDAG «0 AUGUSTUS. 
Gronan i/W. (Duitschland). 5 uur. De heer D. Baumbacb ten 

zijnen huize : het bouwen van een hotel op een terrein tegenover 
het station aldaar. 

Zwolle. 7 uur. De heer H. Luken J r . in het hotel en cafe 
Le Passage: het bouwen van een stoomconfectiefabriek met Shed-
daken, en een magazijngebouwlje op e.in terrein in Assendorp, 
gem. Zwolle, aanw. nam. 1.30 uur. 

ZATERDAG 28 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 10 uur. De kolonel, command, iu bet 2e genie-

commandement, ten zijnen bureele Plantage Lijnbaansgracht 1 : 
net maken van telegrapbische en telefonische verbindingen van 
verdedigingswerken in de Stelling van Amsterdam. 

MAANDAU 24 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur : m. het vergrooten 

van de beslaande houten hulpschool in de le Spaarndammerdwars-
straat j b. het verbouwen van de 0. I. school Lr . M. aan de 
Planciusstraat, tot een school voor 520 kinderen. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amersfoort. Het gedeeltelijk amoveeren van 't café „de Arend" 

en bet daar ter plaatsen nieuw bouwen van een ca'é met concertzaal. 
Laagste W. van Achteroergh voor f 16600. Niet gegund. Wordt 
herbesteed. 

Amsterdam. Het m»ken van een gebouw en van een afsluitmuur 
benevens schuttingen op steenen voetiugmuren, op het te.iiein aan 
de Raadhuisstraat, achter het R. K. Gesticht van Liefdadigheid, 
aan de deerengracht no. 132. Laagste R. Cruijff aldaar voor 
f 18242. 

Amsterdam. Het sloopen van: a. het wijkgebouw aan de 
de Clerqstraat kad. sectie Q no. 1216; b. een woonhuis en drie 
houten loodsen aan de 2e Hugo de Grootstraat, kad. sectie Q 
nos. 2368, 2369, 2370 en 8371 ; c. een woonhuis en houten 
gebouw, waarin vroeger stoomhouttagerij met stoomketel, stoom» 
machine en verdere machineriën, stoomschoorsteen, bouten loods, 
twee woningen eu verdere opstallen, aau de Frederik Hendrikstraat 
bij den Buisweg, kad. sectie Q nos. 608, 609, 610, 611 en 612. 
Laagste A. B. Baars aldaar voor f 2760.17. 

Amsterdam. Het maken van een brug bij Nichtevecht. Laagste 
C. Timmer te Maiden voor f 4365. 

Bodegraven. Het maken van e?ne klinkerbestratiug met rioleering 
enz. in de Nieuwstraat, lang pl. m. 290 M. , breed 5 M. Laagste 
H. van der Zouw te Bodegraven voor 3498. 

Breda. Het verbouwen van het paud geteekend A 572 gelegen 
aan de Boscbstraat, voor rekening van mej. de wed. J . P. de Beer. 
De minste inschrijver tot de uitvoering van voormeld werk zich 
teruggetrokken, gegund aan M. Dijkers voor f 3575. 

ISiissiim. Het bouwen van een stal eu koetshuis aan de Eslaan 
te Bussum voor rekening van deu weled. heer A. G. van de Pol 
te Bussum. Laagste M . J. Kermer te Amsterdam voor f 12480, 
gegund. 

Haarlem. Het bouwen van een beerenhuis op eeu terrein 
gelegen aan de Dreef te Haarlem. Laagste W. A. van Amstel te 
Heemstede voor f 14995, gegund. 

Hellevoetslnis. Het aansluiten vau militaire gebouwen aan de 
waterleiding. W. J . Velders aldaar voor f 1380. 

's-Hertogenbosch, Het herbouwen van een botstede te Rosmalen 
nabij Jacbtlust, met bijlevering der daarvoor benoodigde materialen. 
Laagste A. Raaijmakers te Uden voor f 2414.50. 

's-Hertogenbosch. Het maken van nieuwe deuren aan de 
Ploosscue sluis onder Ortben op de Dieze. Laagste Corn. Blijlevens Az. 
te Made voor f 407, gegund. 

Hoogeveen. Herbesteding van de veifwerkeu in de kazerne der 
brigade marechaussee aan de Groote Kerkstraat. Laagste A. H . 
Nijenhuis alaaar voor f 265, gegund. 

Kampen. Het inwendig schoonmaken en witten met de daarbij 
behoorende werken van de muren en gewelven van de Boven- of 
St. Nicolaaskerk. Laagste G. van Heerde aldaar vuor f 1531, gegund. 

Kortezwaag. a. Bet afbreken vau het bestaande klokkenliuis 
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op li et kerkhof aldaar; 0. te', bouwep van een houten toren op 
de kerk aldaar. Laagste K. \ . v. d. Vee» te Dragten voor f990, 
gegund. 

Middelburg. Het wegnemen, schoonmaken, teren, herstellen en 
weder piauis.ru vau de aatlegpoatois nstii de Westzijde vaa de 
buiti iiliaveii van het kanaal door Walcheren te Vlissiugen. Laagste 
J. Liiidcnhcrgh C'z. to Wcmeldiage voor f 9250. 

Old i'boorn. Het maken van eene ijzeren klaphrug ter vervangiug 
van de houten brug over de Buoru te Akkrum. Laagste H. Sterk 
te Drachttii voor t 4224. 

Oldenzuiil. Het houwen eener stoomweverij met machinekamer, 
ketelhuis enz. onder beheer van den lieer ü. Beltman A.Gz. 
•rebiteet te Enschedé. 1 aagsle li. W. Wegeree! te Euscbedé voor 
f 14901), volgens bestek 8 dagen beraad. 

Oldcn/.anl. Het bouwen van 3 woonhuizen van den heer J. v j 
der Lied te Oldcnzaal. Laagsle J. A. Averink te Enschedé \ -
4430. 

Roermond. Het verven van liet middenvak der Maasbi: 
Laagsle H. Lommeu voor f 237, gegund. 

Utrecht, Het makeu van een tweeden doorgang onder den 
spoorweg in de Ronrmondsche straat op bet station Venlo. Laag 
J. Hillen te Westervoort voor f 1C900. 

Utrecht. Het bouwen van een drukkerijgebouw in den tuin van 
hel perceel aan de Drift no. 2i. Laagste W. M. Reijeisr e 

Maartensdijk voor f 17438. 

Woensel. Het bouwen van 5 woningen op 5 minuten afsl 1 
van Eiudhoven. Laagste L. vau Keme&ade te Mierlo-Hout voor 
f 3542, peennd. 

A D V E R T E N T I E S . 

DOORN 1 KBGHE EN LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

1 ' o r t l a n f l ' C e m e n t i 
Engelsche en Dititsche. 

Niedermendiger Lavake ien en Deksteenen . 
Franco levering door het qeheele Rijk. 

i i . uuwx 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

(97) en LEKKERKERK. 

C, WASSER & Co, - Rotterdam, 
Hoofd-Agenten der l'ouplicr's Ketel-

en 1'ijpenbekieedingsstof „Excels ior", 
uitmuntend door voortdurend isoleer
vermogen en onovertroffen duurzaamheid; 
eventueel met garantie opgebracht. 
Plöger's Ia Asbest en Asbest-Caout-
choncfabrikant en onovertroffen Univer 
seel|>akkint( enz. — Richter's Kam 
radsmeer, Dryfriemenvet en roestwerende 
Ijzerverf. 

Subngeiiten gevraagd. 

Pitchpine en Eiken, 
W. 4 M. VAN DE WEE, 

Noordi iidijh 32, Dordrecht. 
In lossing de stoomboot „ hlewortli" 

; met 4500 versche bezaagde en behakte 
JANERIK. GREINEN BALKEN en 
[660 PLATEN. 

Eerste handsprijxen. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
BB 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in aejijnste quaUteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D. DOMINICUS & SöHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( M i e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 

W Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 

welke wij U gratis en franco toezenden. 

OlEUIPPIItEI ^ 
en LOODSEN < ^ 

van gegolfd ijzer, 

UTTEn", . V ) 
(90) 

KRANEN 

LIEREN, 
GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen 

T. C. TISSOT J".. 

I VMsTi iu> VII SINGEL 179 

K I L N E L G R O F S M E D E R I J , 
L E I I> E I N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHEEP8B0ÜWWKKF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stooinbooteii-, Bagger-en 
ftpoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken f 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met eei-titieaatvun Lloyd's 

en Hurean Veritas. 

R O T T E R D A M , 
Kantoor: Herdemtraat 22. 

Levert SCORIAE PAVERS voor 
Straten en Wegen, ook bjjzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gel(jke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

BJj de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die by de Onde Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente-Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar 

TROTTOIRBESTRATING. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTIHG. 

II. L E N S I N K , 
A R N H E M , 

levert pasklaar gekyan isee ï d 
(rot- en zwam vrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN. 

VLOERRIRREN, eni. eni. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

RURNETTEERINl 
k V \ \ i s i ; i ; i u : \ 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O. Gips Czoon 
D O R D R E C H T . (71 

); •slau 1869. 

Go>den Medaille 

De Portland-Cement-Fabriek 
Dyckerhoff & Söbne 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn, 
Cassel 1870. 

Medaille van verdienste 

Otï'iibach 1879. 

Gouden Staats-Medaille 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

Diiseldorf 1880. 
levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, niet garantie 

vuur de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. 
( 8 4 ^ Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

Hoogste onderscheiding 
in den 

Internationalen Wedstrijd 
Arnhem 1879. 

P . D O L k 4 ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - . 

W I T - , KRISTAL- , BBOKI en M K I . K -

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 . 

GTBBOOBK GLAS en DAKPANNEN. 

I enzen- en P a t r i j s p o o r t g l a z e n 

(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

i O T T E U D A M , 
Nieuwe Haven 11S 

AMSTEItllAH, 
Bilderdijkkadel09 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

DKK 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS. 
;99) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, R o t t e r d a m . 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 

Putten en Kolken. 

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 , 
• - • -S 

«F. A. 
beschreven door 

. v a n d e r K l o c 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

P R I J S : C o m p l e e t i n g e n a a i d fis.—. 

gebonden „ 21.50. 
H E O O R I» E E I 1 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 gedeelte 
bevestigt zulks en erkennen wij gaarne, dat dit 'net meest volledige is wat over materialen-
kennis in den laatsten tijd is gozegd 

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 to worden en 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . . . Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder veel wamde op een 
voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan breed
voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenooton 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 dc praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen. . . . (De Ingenieur.) 

http://piauis.ru
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Carbolineum .KRIMPEN' 
der ï l i j . ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

onover t ro f fen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132. A m s t e r d a m . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

15 Augustus 1896. Vierde Jaargang No. 34. Zaterdag 22 Augustus 1896. 

J . W . t V E I S S E N O , 

Nicuwviidijk 111 te AMSTERDAM, 
fabriceert geijkte D U I M S T O K K E N , 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 , J A L O N S 
koperen en stalen P E I L L I J N E N , P E I L 
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (65) 

M A G A Z I J N VAN P A S S E R O O O Z E N , 

TeekeiibehoefteuenOptischclnstrnmcuten 

E Q U E R R E S . P R I S M A ' S E N Z . 

S T A L E N 
V A N 

B E H A I N G S E L P A P I E R E : » 1 

E N 

R A N D E N , 
4 0 procent beneden de gewone prijzen, 

bij H . S P E L T E R , 
SIEÜWE MOLSTRAAT 74, 87 en 91, I > e n H a a j». 

SrTOTïo VlTMUSistooni Jalousiën Fabriek 
1. M. SCHAAF. 

Botersloot 171, ItOTTEKDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg." 

AOKNT te Amsterdam den Heer G. L Ö E W , 
N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

V O O R 

Huizenen Bloemenkassen. 
ZON BLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

LACK PRIJZEN. ( 7 3 > 

S . B U U I G O U , Arnhem, 

N e d e r l a n d s c h e M a a t s c h a p p i j 
VOOR 

M O NI ER-W ER KEN 
tc AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N . L A N D R É . 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen M O N I E R , R A B I T Z 

en iianverwaute stelsels. 

U / A T f R m f U T F W r S i r r M Geluidworende tnsschenvloeren, ondervloeren 
W A l L n U l L n l L V Y L n r v L I V voor houtceineutdakeii, brandvrije 

als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, separatieen en plafonds 
Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 

Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren 

Bescherming tegen brand. 
U W A \ 1) VK1JE K E L I M - : U S . 

KANTOOR: 
3e Wetari ntftlivarsnt raat 3d, 

WERKPLAATS: (95) 
JAAUl'AO bü deu Omvul (YVeesperzyde). 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, l>ü de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

IIOV l.l.'s P A T E N T 

Luchtpompventilators 
en Schoorsteenkappen 

Duizenden met het meeste succes geplaatst 

Iedere ventilator is van het be
kende handelsmerk en onze firma
naam voorzien, zoodat geen fabri
kaat zonder deze merken uit onze 
panden komt. ( 8 6 ) 

EXSELSIORPLATEN, 
GEBR. VAN DER VlJGH. Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluid werend. 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 aauvraag graft's toezen
ding van Brochure, Monsters en Prys . 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

GOUDEK MEDAILLE. 

LEONARD SLIGCHEB, M o n ^ i c k e n & 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
« i l n i i i i i l e i i d fabrikaat e» b1llfll.e | . r « t . (76) 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan Y a n het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t l C n iu dit blad kotten van 1—5 regels 
AO cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 

J . VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l > iMlver ip i i i l ën in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r a t i a geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden. Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E N I E U W E R I J K S A . V. E N „ D E A M B A C H T S 

M A N " O P H E T P U N T V A N 

C R E O S O T E E R E N . 

Onder dezen titel heeft de heer A. C. BUKODOUFKKK, 
le Luitenant der Genie te Beverwijk, een verhandeling in 
het weekblad de Ingenieur geleverd, waarin hy zyne er
varingen van den laatsten tijd op het gebied van het 
creosoteeren mededeelt. Hü heeft daarmede een hoogst nuttig 
en verdienstelijk werk verricht, dat ik op hoogen pry's stel. 

Alvorens omtrent zyn arbeid eenige beschouwingen ten 
beste te geven, heb ik tot myn leedwezen èn persoonlijk 
èn als redacteur van het blad een appeltje met den schryver 
te schillen. Hij heeft uamelyk gemeend aan myn adres eenige 
liefelijkheden te moeten richten, die ik niet met stilzwijgen 
mag voorbygiuin. Ik begin daarom niet den aanhef en het 
slot van zyn opstel hier woordelijk over te nemen, opdat 
de ledeu van A . & A. en de abonné's van de Ambachtsman 
het gehalte daarvan naar waarde mogen schatten. 

„I n De Ambachtsman v a n 6 J u n i j . 1. b e s p r e e k t 
d e h e e r J . A . V A N D E R K L O E S de b e p a l i n 
g e n b e t r e f f e n d e l i e t creosoteeren, o p g e n o m e n 
i n § 327 d e r n i e u w e A . V. v o o r d e n i t v o e-
r i u g e n h e t o n d e r h o u d v a n w e r k e n o u d e r 
b e h e e r v a u h e t D e p a r t e m e n t v a n W a t e r 
s t a a t , H a n d e l e n N y v e r h e i d, e n z u l k s 
i n v e l b a n d m e t h e t a d r e s d o o r e e n zes
t a l f a b r i k a n t e n v o o r h o u t b e r e i d i n g h i e r 
t e l a n d e i n g e z o n d e n a a n d e n M i n i s t e r 
e n w a a r i n z y' v e r k l a r e n , z i c h n i e t a a n 
de v o o r g e s c h r e v e u k e u r i n g s w y z e t e 
k u n n e n u n d e r w e r p e n." 

„ D e c r i t i e k v a n d e n s c h r y v e r i s v e r r e 
v a ii z a c h t z i n n i g , t e r w y l d e b e p a l i n g e n 
i n q u a e s t i e b y n a i n h a a r g e h e e l w o r d e n 
a f g e k e u r d . A r m e c o m m i s s i e , d i e r e e d s 
i n h e t g e n o e m d e v a k b l a d v a n 11 A p r i l 
z o o b r a a f v o o r U w „ E v a n g e l i e " u e k i i p i t -
t e l d w e r d , o n d a n k s d e d a u k b e t u i g i n ^ e n , 
d i e g e U w e n b e o o r d e e l a a r d e e d t o e k o m e n , 
k o n e r d a n b y n a g e e n e n k e l w o o r d v a n 
l o f v o o r U o v e r s c h i e t e n , w a a r g e z u l k 
e e n o m v a n g r i j k e n e n u i o e i e l y k e t a a k v o l 
b r a c h t h e b t , en g e m o e t n u z e l f s n o g 
b e d r e i g d w o r d e n m e t e e n e p a r t i e e l e be
r e i d i n g i n c r e o s o o t o l i e v a n 6 0 ° C. D e 
h e e r v. D. K . , d i e z ii n e e i g e n e A . V. ( u i t 
g a v e 1894) l i e f h e e f t , g e l i j k e e n v a d e r 
z y n e e n i g t r o e t e l k i n d , e n d a a r i n t o t nu 

t o e n o g s l e c h t s t w e e h e e l e k l e i n e f o u t 
j e s o n t d e k t e ( z i e „dc Ambachtsman'' v a n 11 
A p r i l ) , s c h ij ti t h e t U k w a 1 y k t e n e m e n , 
d a t g e z y n b o e k j e n i e t v a n A t o t Z ge
v o l g d , h e b t : A l s o f h e t é é n m a n . h o e 
k u n d i g h y" o o k z y n m o g e , g e g e v e n w a r e , 
o p e e n g e b i e d , w a a r z o o v e e l t h e o r e t i 
s c h e e n p r a c t i s c h e k e n n i s g e v o r d e r d 
w o r d t , h e t v o l m a a k t e u a b y t e k o m e n ! " 

„ D e i n h o u d v a n h e t a r t i k e l i n de Am
bachtsman g e e f t in ij a a n l e i d i n g , e e n w o u r d j e 
i ii h e t m i d d e n t e b r e n g e n , o iu z o o m o g e l y k 
by' t e d r a g e n t o t - e e n b e t e r i n z i c h t v a n 
z a k e n . V o o r a l a c h t i k z u l k s g e w e n s c h t , 
n u d e h e e r v. v. K . d e C o m m i s s i e o p n i e u w 
n a a r § 10 v a n z y n e e i g e n e A . V. v e r w y s t, 
t e r w y l d e z e § n a a r in y n e m e e n i n g g e e n e 
a a n b e v e l i n g v e r d i e n t , d a a r /.ij v o l s t r e k t 
g e e n a a n s p r a a k k a n m a k e n o p v o l l e d i g 
h e i d e n o n f e i l b a a r h e i d . J a m m e r g e n o e g , 
w a n t i n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d e g e v a l 
z o u h e t i n a l l e o p z i c h t e u r a a d z a a m z y n , 
d e v o o r s c h r i f t e n n a t e v o l g e n . O <> k li i e r 
t o c h g e l d t li e t. s p r e e k w o o r d : Eendracht makt 
Macht! W a a r h e t c r e o s o t e e r e n v a n h o u t 
t e g e n w o o r d i g o p z o o r u i m e s c h a a l w o r d t 
t o e g e p a s t , d a a r z a l h e t v a n b e l a n g z ij n, 
g e iu e e n s c h a p p e 1 y k o p t e t r e d e n o m o p 
d i e w y /. e de f a b r i k a n t e n , w e l k e z i c h 
o v e r i g e n s b ij n a z o n d e r u i t z o u d e r i n g g e-
n e g e n t o n n e n t o t h e t a a n b r e n g e n v a li 
d o e l m a t i g e v e r b e t e r i n g e n i n h n n n e i u-
r i c h t i n g e n , t e n o <> d /. a k e U, z i c h g e h e e l 
n a a r d e e i s c h e n des t y' d s te i n s t a l l e e r e n . " 

Zooals men ziet, meent de heer B. de A. V.-Commissie 
tegenover my in bescherming te moeten nemen. Zeer ver
eerd! Maar ik betwijfel /eer nf hy baar daarmede een 
dienst bewijst. 

Ik ben natuurlijk — als alle schoolmeesters — pedant, 
maar zóó pedant toch niet, dat ik zon meeneii dat er in 
myne A . V. geen fouten meer zouden voorkomen. Het tegen
deel blykt uit de noot op blz. 1 van mijn boekje: 

Aanmerkingen op en bezwaren tegen deze voorschriften, 
van welken aard en van wien ook, zullen mij ten allen 
tijde zeer welkom zijn. 

Deze noot werd tevoren ook reeds tallooze malen aan 
het hoofd van dit weekblad afgedrukt, ten tijde toen ik 
myne verhandeling schreef: De Rijks Algemeene Voorschriften, 
zooals zij zijn en zooals ZIJ moesten zijn, Oct. 1803 tot 
Mei 180 4. In dat tijdvak gaven er een 30-tal vakmannen 
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aan gehoor. Ik ben hun daarvoor nog altijd dankbaar; ik 
heb toen vry* wat van hen geleerd. Na dien tijd heeft 
niemand mij meer op fouten gewezen eu ik heb zelf er 
maar een paar ontdekt. Dit is het wat ik heb beweerd en 
ik hoop van harte, dat de heer li . de eerste mag zyn van 
een nieuwe reeks aanwijzers van fouten en onnauwkeurig
heden. Mag ik een nieuwen druk van ïnyu boekj'e beleven, 
dan zal ik daar een dankbaar gebruik van maken en zing 
intusschen met HIKRONYMUS VAN A L P H E N : 

Een vriend die mij mijn feilen toont, 
Heeft op mijn hart een groot vermogen. 

Wat de Commissie betreft — de heer B. dwingt my nu 
eenmaal oin haar en haar wyze van werken uit de vergetel
heid terug te roepen — ik neem het haar niet kwalyk, 
dat zy mijn boekje niet van A tot Z gevolgd heeft, maar 
wel dat /.ij de uitvoerige aanteekeningen, die ik na overleg 
met haar secretaris, eind 1890 en begin 1891, voor haar 
heb opgesteld en waaruit een paar jaren later myn boekje 
is ontstaan, niet eens met aandacht heeft gevolgd (getuige 
o. a. de onzinnige plaats- en andere namen, die zij hier en 
daar uit de oude A. V. heeft overgenomen). Ik neem het 
haren voorzitter ook kwalyk dat hij mij, na al mijne moeite, 
een persoonlijk onderhoud heeft geweigerd, toen ik — van 
niemand iets vernomen hebbende — hem Sept. 1891 vroeg 
of ik eens mondeling mocht komen vernemen, of myne aan
teekeningen eenig nut hadden gehad. Maar dit alles doet 
hier zeer weinig ter zake. 

Ik laat nu het slot van de verhandeling des heeren B. 
volgen: 

T e n s l o t t e n o g e e n e n k e l w o o r d t o t d e n 
h e e r V A N D E R K L O K S g e r i c h t . G r a a r n e g e e f 
i k h e m d e e e r , w a a r o p h y a a n s p r a a k h e e f t , 
w e g e n s z y n e v e l e b e m o e i i n g e n , om j u i s 
t e r e d e n k b e e l d e n t e v e r s p r e i d e n b e t r e f 
f e n d e de h o u t c o n s e r v a t i e i n h e t a l g e m e e n , 
e n d e c r e o s o t e e r i n g i n h e t b y z o n d e r , op 
e e n o o g e n b l i k , d a t m e n z i c h h i e r t e l a n d e 
n o g w e i n i g a a n d e z a a k l i e t g e l e g e n l i g 
g e n e n z o r g v u l d i g t o e z i c h t o p d e b e r e i 
d i n g e n t o t d e u i t z o n d e r i n g e n b e h o o r d e , 
't D e e d m ij d a n o o k l e e d , d a t i k h e m n u 
m o e s t b e s t r y d e n , w a a r h y z i c h v e r l e i d e n 
l i e t , o in z y n e b e p a l i n g e n , w e l k e n i e t v o l 
d o e n d e a a n d e praktijk g e t o e t s t z y n , z o o 
d r i n g e n d a a n t e b e v e l e n , e n h y z i c h d a a r 
li ij n i e t o n t z a g , d e C o m m i s s i e , b e l a s t m e t 
d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R j j k s A . V. o p 
o n h e n s c h e w y z e a a n te v a l l e n . D e h o o f d e n 
v a n b e s t u u r , w a a r t e g e n d e s c h r i j v e r z i c h 
o o k r i c h t t e , h e b b e n b o v e n d i e n a l s i n g e 
n i e u r t e g r o o t e v e r d i e n s t e n , d a n d a t z y 
i n e e n v a k b l a d v o o r timmerlieden, metselaars e n z . 
b e t i t e l d m o g e n w o r d e n a l s Hoogwaardigheids 
bekleeders, die zoo dikwijls een mal figuur slaan en het zoo zelden 
te welen komen. W a r e d e h e e r v. o. K . e e n w e i n i g 
b e s c h e i d e n e r i n d e w a a r d e e r i n g v a n z y n 
e i g e n w e r k , d a n z o n hj j v e r m o e d e l i j k o o k 
w e l m e e r d a n t w e e k l e i n e o n j u i s t h e d e n 
i n z y n e V o o r s c h r i f t e n o n t d e k k e n ; e e n e 
h e e l d i k k e f o u t , d i e t r o u w e n s o o k v o o r 
k o m t i n d e n i e u w e e n d e o u d e A. V. v a n 
d e n W a t e r s t a a t , h o o p i k l a t e r n o g e e n s 
t e b e s p r e k e n . 

en myne fouten te verbeteren onder dankzegging aan denge: n. 
die ze my aanwees. 

Ik weet niet hoever by den heer B. de zin tot heuschh ./ 
en bescheidenheid gaat, wanneer men hem uit de hoogte 
behandelt. Ik voor mij zie niet in, waarom ik zulke gering, 
schatting in dank zou moeten aanvaarden; ik wensch nie
mand* verdiensten als ingenieur aan te randen of zelfs i i 4 

maar te beoordeelen, maar op het gebied der bouwmateria n. 
heb ik de heeren voor wie de schrijver meent te moeten 
opkomen, niet als myn meerderen te erkennen. Wat ik van . g 
mal figuur gezegd heb bad niet behoeven opgerakeld e 
worden; wie onzer doet dit wel niet eens, al is het ook 
maar door toedoen van onhandige vrienden! 

Wat de titel van dit blad betreft, merk ik op, dat ik 
dien niet heb gekozen en het ook niet in myne macht lub 
hem te wijzigen. Doch ik kan mij zeer goed voorstellen 
dat de uitgever-eigenaar van het blad huiverig is een titel 
te veranderen, waaronder het zich een goeden naam by de 
mannen van het vak heeft verworven. Bovendien zal het 
den heer B. toch wel bekend zyn dat de Ambachtsman 
sedert eenige jaren het orgaan is van het genootschap 
Architeclura et Amicitia te Amsterdam en als zoodanig ook 
verschy'nt onder den titel ARCHITECTURA, Orgaan van 
het genootschap A. & A. TECHNISCH GEDEELTE. Ge
noemd genootschap telt niet enkel timmerlieden en metselaars, 
maar ook tal van architecten van naam onder zyne leden; 
bovendien komen ook onder de oudere abonné:s van de 
Ambachtsman vele architecten en ingenieurs voor. 

Schimpscheuten van dit gehalte treffen eer hem, die ze 
afvuurt, dan degenen die hy meent te raken. De heer li. 
neme deze les van een schoolmeester ter harte. In het 
vervolg hoop ik, met terzijdestelling van alle hatelijkheden, 
nog veel met hem te doen te hebben. In het volgende No. 
nu een en ander over zaken. 

v. D. K . 

Z W A R T E N B R U I N K L E U R E N V A N 

G E G O T E N I J Z E R . 

Voor zoover myne voorschriften op het punt van creoso
teeren onjuist, ondoelmatig of gebrekkig blyken, zal mij niets 
aangenamer zijn dan zelf in het openbaar erop te wy'zen 

Kleine voorwerpen van gegoten yzer kan men op goedkoope 

wyze een glanzend zwarte kleur meedeelen, door ze te be

strijken met een oplossing van zwavel in terpentijnolie, die 

door koken op een waterbad wordt bereil. Na het ver

dampen van de terpentijnolie blijft op het yzer een dunne 

laag zwavel terug, die zich met het metaal innig vereen igt, 

als men het voorwerp verhit. 

Eeu zeer geschikte manier is ook de volgende: Men 

vult een yzeren pot ongeveer 1 cM. hoog met steenkoi.!-

poeder; 1 cM. daarboven brengt men een rooster aan, 

waarop men de voorwerpen naast elkander legt. De p I 

wordt dan luchtdicht gesloten, het onderst gedeelte roe -

gloeiend verhit; na afkoeling zyn de voorwerpen dan m i 

een schoonen, dunrzaraen zeer zwarten overtrek voorzie 

De dampen, die er by ontstaan, zyn natuurlijk schadely . 

Bruin met bronzen weerschijn kleurt men door de blan 

yzeren voorwerpen te verwarmen en met een sterke oplossin 

van dubbel chroomzure kali te bestrijken, ze na drogin 

boven een houtskoolvuur te verhitten en af te wassche 

zoolang dat het water niet meer geel gekleurd wordt. 

Ook verhitten en bestrijken met een oplossing van 1' 

gew. dln, ijzervitriool en 1 salmiak in water geeft een 

bruine kleur; dat zoo noodig eenige malen te herhalen. 

IW. Ztg.) 

sIEUWE KUNSTSTEEN UIT A F V A L VAN 
KALKSTEEN. 

(Naar het Duitsch van Prof. HANS HAUBNSCUILD te Berlyn). 

Het aantal kunststeen-octrooien is legio, en vooral Amerika 
beeft op dit punt bijzonder veel gepresteerd, want daar 
worden jaarlijks ruim een half dozijn kunststeen-octrooien 
gi nomen. 

Intusschen bepalen zich over het geheel genomen al die 
oi trooien tot het maken van steenen uit vullingsmaterialen, 
die door een bindmiddel aaueengehecht worden. De vullings-
niaterialen zyn meestal zand, hoogovenslakken, steenkolen-
asch, en kunstmatig verkleind gesteente van verschillende 
soort; de bindmiddelen daarby zyn gips, kalk, Portland- en 
magnesia-cement, asphalt, waterglas, dextrine enz. Het groot
ste deel van deze kunststeenen kan echter geen aanspraak 
inaken op duurzaamheid, want ze beantwoorden slechts by 
uitzondering aan de eischen, die de techniek aan een goede 
bouwstof moet stellen. Vastheid, duurzaamheid, vorm-aan-
nemen en aesthetische eigenschappen vindt men ook by natuur-
st.eenen zelden zoo vereenigd, dat een en hetzelfde gesteente 
aan verschillende eischen voldoen kan. Vooral de eigenschap
pen vastheid en bewerkzaamheid zyn in de meeste gevallen 
met elkaar in stryd. Een zeer vaste steen van hooge druk
vastheid is gewoonlyk ook zeer hard, en van daar moeielyk 
te bewerken. Buitendien zyn de natuurlijke steeuen zelden 
in onbegrensde afmetingen te verkrijgen en dit hebben de 
kunststeenen juist op de natuursteenen voor, vooral wanneer 
ze langs natten weg vervaardigd worden. 

Wat de duurzaamheid der kunststeenen betreft, deze hangt 
samen met het weerstandsvermogen der gebruikte vullings-
stoffen en bindmiddelen tegen den invloed van het weder. 
Hoe duurzamer de chemische bestauddeelen der kunststeenen, 
hoe gelijkmatiger gemengd en hoe dichter aan elkaar gele
gen de bestanddeelen zyn, des te grooter waarborg geven 
zy voor de duurzaamheid. Wat verder nog een voordeel is 
van de kunststeen, is de in vergelijking met natuursteenen 
naar omstandigheden aanmerkelijk lagere prys. 

Aan deze eischen beantwoordt in hooge mate de door 
D. R. P. 83.321 beschermde kunststeen, hydrokalksteen 
genoemd. Daarby wordt afval verwerkt in den zuiversten 
vorm, daar nameiyk slechts het gruis van kalksteen- en 
marmergroeven, alsmede de afval uit kalkbranderijen ge
bruikt wordt. 

De samenstelling van de kunstmatige steenmassa hieruit 
is zeer eenvoudig. De kalksteenafval wordt machinaal ver
kleind en, al naar de aesthetische werking die men verlangt, 
in de gedaante van stof of zand met z o » v e e l tot poeder 
gebluscbte kalk vermengd, dat op 80 tot 90 gewichtsdeelen 
KalksteeTimeel, 20 tot 10 gewichtsdeelen tot stof gebluscbte 
kalk zoo toegevoegd worden, dat onder verwerking door 
krachtige mengto> stellen en toevoeging van zoo weinig water 
mogelyk nog juist een plastische, weinig poreuze massa gevormd 
wordt. Deze massa wordt dadelyk, het best door machinaal 

• inpen, in willekeurige vormen gedaan en deze vormen 
na 3 of 4 dagen verharding in de lucht door een steen
houwer met het grootste gemak in de gewensche architec
tonische, ornamentele of tignrale vormen gebracht. Onmiddellyk 
daarna worden ze in besloten ruimten gebracht en daar 
- i wisselend blootgesteld aan een stoombad van tegen de 
100° en een koolzuurbad. Het koolzuurbad kan eenvoudig 
••geven worden, door gebruik van een cylinder-kalkoven, 

'ie de noodige gebrande kalk levert, door middel van een 
i xhauster, die periodiek de stoomruimte ledig maakt en het 

•i/uur inzuigt. Waar andere koolzuurbronnen ten dienste 
taan, kunnen deze natuurlijk op verschillende manier ten 
utte gemaakt worden. De duur der stoom-en koolzuurbaden 

is al naar de grootte der stukken beperkt van 2 tot 4 
dagen. Na dezen tyd is de massa van buiten en van binnen 
hard geworden en neemt nog zeer in het oog vallend in 
bardheid toe. Bij richtige korrelgrootte van het kalksteen-
meel en zorgvuldig stampen verkrijgt men zulk een dichten 
steen, dat hij zich op bekende wyze uitstekend laat polijsten. 
De vastheid, welke de hydrokalksteen met zekerheid bereikt, 
is in hooge mate verrassend. 

Onmiddellyk na het uitnemen uit het stoombad of wel 
koolzuurbad, dus zoo wat 6 dagen ua het vervaardigen, 
bedraagt de trekvastheid reeds 13 tot 14 K G . per c M a . 
en de drukvastheid 80 tot 100 K G . per cM'. In de vol
gende 6 dagen stijgt de trekvastheid tot over de 20 K G . 
de drukvastheid echter tot 250 en 270 K G . per c M \ In 
een maand is de trekvastheid reeds grooter dan 30 K G . 
en de drukvastheid ongeveer 300 K G . Het maximum der 
tot nu toe bereikte trekvastheid bereikt zelfs de aanzienlyke 
hoogte van 47 K G . per c M 2 . 

Vergelijkt men daarmede de vastheden van natuurlijke 
kalksteen, dan komen de voortreffelijke eigenschappen van 
den kunstinatigen kalksteen des te beter uit. 

Volgens het Handboek der Architectuur, deel I bladzijde 
89, bezitten Trekvasth. Drukvasth. 
Prima Savonnières kalksteen . 8.8 K G . 150—200 K G . 
Oöl i th van Riva 11 , 190 „ 
Dichte schelpkalk . . . . 27 „ 250 , 
Carrara-marmer 5 6 „ 2 6 7 „ 

De verklaring van deze iu het oog vallende toename in 
vastheid in zoo korten tyd, volgt hier: 

Door de uiterst innige vermenging rhoniboëdrisch gesple
ten deeltjes kalksteen met molekulair-fy'n kalkhydraat-poeder, 
noodig voor het vervaardigen van onberispelyken hydro-kalk-
steen, wordt de mechanisch-physisclie werking buitengewoon 
g r ot, vooral ook daarom, dat het schijnt, als of kalk-
hydraat eeu tot chemische werking verhoogde neiging tot 
adhesie tegenover kalkcarbmaat leeft. 

De chemische werking der verwarming met waterdamp be
rust, volgens de uitvinding van GUSTAV ROSE, op de vor
ming van een kristallyne hydraulische verscheidenheid van 
kalkli.v<tra.it. welke bewerkt dat de verharding vau binnen 
even energiek of misschien nog meer toeneemt als van 
buiten. Dan heeft het kalkhydraat, dat altyd versch gebruikt 
moet worden, blijkbaar een krachtigen honger naar koolzuur 
en neemt het de toegevoerde koolzuur, waarschijnlijk ouder 
vorming van het door RAOTJLT ontdekte basische kalkcar-
bonaat of van een basisch hydro-carbonaat, zoo energiek 
op, dat er een merkbare warmteontwikkeling plaats vindt. 
De latere verharding in de lucht berust waarschynlyk op 
het omzetten van basisch kalkcarbonaat in neutrale koolzure 
kalk of calciet; het eindpodruct is in een woord niets anders 
als koolzure kalk, dezelfde stof dus, waaruit de beide bestand
deelen van het mengsel oorspronkelijk bestaan hadden. By 
byzonder ver gedreven fijnheid der bestanddeelen onder hy
draulische druk is het zelfs reeds gelukt, er litographischen 
steen uit te maken, en iu die richting zyn veelbelovende 
proeven verricht. Daarbij komt. nog, dat door de buitengewoon 
werkzame behandeling met de Kessler's-fluaten door verven 
met aardverven en metaaloxyden en verfHuaten alle inogelyke 
tinten vau marmer kunnen worden verkregen, zoodat in 
decoratieve richting een groot veelbelovend veld open ligt. 

(Baumaterialienkumle.) 

B R E U K I G W O R D E N V A N C A O I J T C H O L ' O -
S L A N G E N . 

Door doelmatige behandeling kan het breukig worden van 
caoutchoucslangen in kelders enz. lang tegenhouden worden. 
Het is daartoe vooreerst van belang ze te bewaren op een 
plaats, waar geen groote temperatuurwisselingen voorkomen. 
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Dit geschiedt daarom het best in den kelder zelf. Men 
legt ze plat neer op eeu latwerk b.v. maar zoodanig dat 
het eeue eind hooger ligt dau het andere, opdat erin achter 
gebleven vocht kan wegloopen. Nooit moet men ze over 
vaten hangen; daardoor lijden ze in korten tijd. Slangen 
die door dikwijls buigen geknapt, maar nog niet onbruikbaar 
geworden zijn, herstelt men het best met gutta percha. 
Dit geschiedt aldus: men maakt de gebroken plek goed 
schoon en laat haar drogen. Dan wordt het gutta percha 
in heet water geweekt, tot een 3 mM. dikke plaat uitgerold 
en snijdt daar een stuk van 10 bij 10 cM. af, dat men 
om de slang heen wikkelt, nadat de beschadigde plek met 
warme terpentijnolie bestreken, en het stuk gutta percha 
droog weder zoover verwarmd is dat het zeer smijdig is 
geworden. Zy wordt met een sterk mes op zyn plat goed 
aangedrukt. De randen van het gutta percha worden met 
behulp van een matig warm yzeren staafje aan elkaar 
geweld. Wiecks Oew. Ztg. 

N. B. Het komt mij doelmatiger voor de slangen onder 
water te bewaren en ze telkens vóór het gebruik goed uit 
te spoelen. v. i>. K. 

H E T V E R V A A R D I G E N D E R S T A L E N 

K O G E L T J E S V O O R B A L A S S E N . 

(Naar het Duitsch van ROD. STÜHMNG). 

Het vervaardigen van deze kleine kogeltjes is den meesten 

vakmannen geheel onbekend en dikwijls kan men bij hen 

de vraag hooren, „ H o e kunnen deze kogeltjes zoo zuiver 

en goedkoop gemaakt worden?" De zaak is even eenvoudig 

als belangwekkend. 

Eiken lezer zyn de steenen knikkers bekend die een zoo 

geliefd speelgoed van alle jongens zyn en overal andere 

namen dragen: mulmers, schieters enz. Deze zyn byna ma

thematisch zuiver rond en tevens spotgoedkoop. Zy worden 

voornamelijk te Eisleben en omstreken vervaardigd (Hertog

dom Saclisen-Meiningen) en wel op de zoogenoemde Marbel-

of Paschermolens. Zy worden dus gemalen en zoo gaat het 

ook met de stalen kogeltjes voor bal-assen. 

De onderste molensteen ligt vast, even als by de meel-

molens en de bovenste draait. In beide steenen zyn holle 

voren gemaakt, waarin de geperste stalen kogeltjes gelegd 

worden; zy blyven er zoolang in, totdat zij uitgemalen zyn. 

Op zulk een maalwerk gaan 3 tot 4000 kogeltjes en daar 

het werk heel en al van zelf en vlug gaat is de zuiverheid 

en goedkoopheid van het artikel verklaarbaar. Langs den

zelfden weg worden de kogeltjes gepolijst. 

Deze manier van werken is echter niet de eenigste: men 

heeft er ook walsin richtingen voor. Daartoe worden de 

kogeltjes eveneens in een pers v ó ó r g e w e r k t . De wals is zoo 

ingericht, dat van vier elkaar onder een rechten hoek 

ontmoetende schyven, de profielen elk een kwart en alle 

vier samen een heelen cirkel vormen van de grootte der 

te walsen kogeltjes. Een duim regelt den doorgang daarvan. 

Opdat de aanrakingspunten der walsvoren onderling geen 

moet op de kogeltjes zouden achterlaten, kan men beurtelings 

elk der wals schyven sneller doen draaien, waardoor de 

kogeltjes voortdurend gewenteld worden en een volkomen 

glad bolvlak wordt verkregen. De kogeltjes worden dan 

met amaril of ander polystmiddel gepolijst. 

(AUg. Schlosser Ztg.) 

F A B R I K A T I E V A N C E M E N T S T E E N - T E G E L S 

ln de laatste jaren zyn de cementsteen vloertegels voortdu
rend meer in gebruik gekomen. Zij worden ook hier te lande 
veel gefabriceerd en wy vertrouwen dat eenige nadere 
mededeelingen daaromtrent in dit blad, zoowel voor fabrikanten 
als verbruikers, niet van belang ontbloot zullen zyn. 

W y hebben hierby vooral op 't oog, de zoogenaamde 
parkettegels (in het spraakgebruik ten onrechte ook wel 
mozaiektege/s genoemd), die door hun verschillende kleuren 
en dikwyls zeer schoone figuren en patronen een sieriyk 
bevloeringsmateriaal zyn voor gangen, serres, binnenplaatsen 
en dergelijke, waar de tegels niet door straatverkeer te zeer 
aan atslyting zyu blootgesteld. 

Deze tegels bestaan uit twee verschillende lagen. De 
bovenste laag, die van kleuren en figuren voorzien is, kan 
betrekkelijk zeer dun zyn en de andere laag, welke een
voudig uit cement en zand bestaat, dient slechts om 
den tegel meer dikte en daardoor een grooter weer
standsvermogen te geven tegen het doorbreken, zoowel by 
het transport als by het leggen op niet volkomen vlakken 
ondergrond. Men zou natuurlijk even goed de tegels 
over de geheele dikte met kleuren kunnen maken, doch 
terwyl hiervan een aanmerkelijke prysverhooging het gevolg 
zyn zou, is dit geheel onnoodig, aangezien toch de tegel 
na gedeeltelijk afgesleten te zyn, even goed zou moeten 
worden vernieuwd. 

Het komt er voor zulk een tegel, zal die aan alle eischen 
voldoen, op aan 

le dat de laag, waarin de kleuren zich bevinden van 
zeer goede kwaliteit is; 

2e dat deze laag op alle gedeelten van den tegel zooveel 
mogelyk van gelijke dikte is, opdat niet na eenig gebruik 
de kleuren op het eene gedeelte sneller weg gesleten zyn 
dan op het andere; 

3e dat de kleuren helder en de lynen, waarop de kleuren 
van elkander zyn afgescheiden, scherp zyn en ook na meer 
of minder afslyten seherp en zuiver blyven ; 

4e dat de opvullaag eveneens sterk en van goede en 
goed bereide specie zy. 

Eeu goede bovenlaag verkrijgt men uit ongeveer 5 deelen 
cement tegen 1 deel kleurstof, onder bijmenging van een 
weinig zand. De verhouding van kleurstof tot cement is 
echter niet geheel standvastig, maar van de hoedanigheid 
der kleurstof zeer afhankelijk. E r zyn kleurstoffen, die zeer 
sterk kleuren en andere, die minder kleurkracht bezitten. 

Voor de minst krachtige kleurstoffen kan men, als de 
kleur nog helder blyven zal, slechts 3 deelen cement 
op 1 deel kleurstof geven. Daarentegen zyn er andere, 
waar men op 1 deel kleurstof 8 deelen zelfs nog meer 
cement kan geven, en toch de kleuren helder en scherp 
blyven. Voor een goed fabrikaat is het noodig zooveel 
mogelyk znlke sterke kleurstoffen te kiezen, maar onder alle 
kleuren vindt men die niet. Maar, 't zij men sterk kleurende 
kleurstoffen gebruikt, of minder sterk kleurende, is eu 
blyft het altyd een hoofdvereischte, de kleurstof met cement 
volkomen te mengen. En niet alleen moeten kleurstof en 
cement goed gemengd worden, maar beide stoffen moeten 
met elkander saamgewreven worden. Wanneer men eenvoudig 
mengt, dan liggen de kleurdeeltjes naast de cementdeeltjes 
en kan hierbij de tegel nooit een voldoenden graad van 
hardheid verkrijgen, aangezien de kleurstof niet hard wordt 

Wanneer daarentegen kleurstof en cement samengewreven 
en geheel innig vermengd worden, wordt het één massa 
die, na bevochtigd te zyn, zeer hard en tot hoogen graad 
tegen afslyten bestand wordt. Tot het verkry'gen van dit 
resultaat is het best geschikt een speciaal tot dat doel gecon
strueerde kleine kogelmolen, die zoowel nit de hand als door 

atoomkracht kan bewogen worden. In deze kogelmolens 
Itoni' :i cement, kleurstof en zand in de noodige verhouding 
met een aantal stalen kogels samen en by het bewegen van 
j e D molen worden de verschillende stoffen innig met elkander 
vermengd en saamgewreven. Deze molens bestaan uit ver
killende afdeelingen, zoodat elke kleurstof steeds in dezelfde 
afdeeling met cement vermengd wordt. 

Dit is van zeer groot belang, want by dooreenmengen 
van verschillende kleuren, al is er van een kleur ook maar 
zeer weinig in, verliest de helderheid en scherpte van kleur 
dikwyls zeer veel. 

Onderstaand geven wy eene afbeelding van zulk een 
kogelmolen. 

( 

Deze kogelmolens kunnen zoowel uit de hand als door 
stoomkracht bewogen worden. De as is zoo ingericht, dat 
er zoowel een kruk voor handbeweging als een paar riem-
schyfjes op aangebracht kunnen worden. In het volgend No. 
stellen wy ons voor een en ander omtrent vormen en persen 
te behandelen. (Wordt vervolgd.) 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

H w M U I , *4 AUGUSTUS. 
( ulemborg (Geld.) 3 uur. De beer Hernikec, io bet koffiehuis 

van den beer Vulto: bet bouwen van een woonhuis buiten de 
Slotpoort aldaar, met bijlevering van alle materialen. 

's.Hertogenbosch. 10 uur. Het gemeentebestuur: 1. bet aan
leggen van wegen met rioleeriug bewesten de rivier de Dommel; 

liet maken vao twee haventjes eu omlegging van een deel 
Dieiedgk. 

Kampen. 10 are. Het bestuur van het waterschap Kamperveen, 
ten kantore van deu secretarie-ontvanger: het maken van een 
'ijzen berm bij de uitwateringssluis iu den Drontherdijk. 

Schalkwijk (U«r.) Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente: 
verrichten van eenige herstellingen en vernieuwingen aan het 

ke.igebouw aldaar. 

DINSDAti 25 AUttUSTUS. 
Hengelo (Ov.) 8 uur. De architect VV. Elzinga voor rekening 

7 a» den heer J . de Haan in het café van deu heer .1. Wilmink 
l u de Laneestraat aldaar: het bouweu van twee woonhuizen op 
C l ' terrein, gelegen aan den tweeden Emmadwarsweg aldaar, 
»"!«-. op 85 Aug. te 10 uur. 

WOENSDAG SB AUttUSTUS. 
Üntegen. 19 uur. De direoteur der waterleiding-maatschappij 

°l' lijn bureau villa Alpha aldaar: het verlengen van de priae 
d'eau te Rosendaal (N.-Br). 

Nijmegen. 2 uur. De architect D. Semmelink in het hotel 
Hof van Brabant aau de Korenmarkt aldaar : bet bouwen vao een 
vergaderlokaal met bewaarschool en conciërgewoning aldaar. 

Tegelen (l imb) 10 uur. Het gemeentebestuur: het houwen 
eener veldwachterswoning met bijlerering van alle materialen 
behalve de brikken. 

i><»vDl Kl ) M. 27 AUttUSTUS. 

V--iiraveuhage. 2 uur. Het gemeentebestuur : het rioleeren van 
de Zuilingsiraat en van een gedeelte vau de Rembrandt- eu 
Timorstraten. 

Wageuiiigen. 1 uur. De Gascommissie der gemeente Wageningen 
op het Stadhuis: het levereu en stellen van drie zuiverkisten. 

V K I . I K A t . 28 AUttUSTUS. 
Enschede. 12 uur. De architect II. E. Zeggeliuk, namens de 

Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen met den 
bijbel voor Enschede en Lonr.eker, in het schoolgebouw aan den 
Zuiderhagen : bet bouwen van een schoolgebouw met bovenlokaal 
en meubelen uaast bet bestaande schoolgebouw, aanw. 'sin. !) uur. 

Z A T E R D A G 2u i l l . l M I S . 
Zwolle. 1 uur. Het gemeentebestuur: het leggen van een riool 

in de Nieuwstraat, aanw. 27 Augustus ' s i n . 10 uur. 

DINSDAG 1 S E P T E M B E R . 

Amsterdam. 11.30 uur. De architect J . F. Klinkhamer, namens 
het bestuur van hst Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura 
Artis Magistra, in het gebouw vau genootschap Plantage Middellaan 
(ingang kleine vestibule): het maker, vau een dienstgebouw op 
een terrein in den tuin van het genootschap. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploitatie van staats
spoorwegen, aan het ncutraalbureau in het M » e e l s e park, bestek 
no. 713: het inrichten van het hoofdgebouw op het voormalige 
station Zwijndrecht tot 4 arbeiderswoningen. I'egr. f 2860. 

VRIJDAG 4 S E P T E M B E R . 
Arnhem. 12 uur. Het ministerie van witcrstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het piov. bestuur: het maken van 
eeue ijzeren brug met steenen land.boofden op houten paalfundeering 
over de Wildt, met bijbeboorende werken nabij Elten (Pruissen), 
begr. f 4400. 

DONDERDAG 10 S E P T E M B E R . 

Bronbeek (Geld.) 12 uur. De raad van administratie van het 
Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis, iu de Bibliotheek : 
de levering van : 1. hooi en stoo ; 2. steenkolen en turf, benoodigd 
vanaf 1 October 1896 tot en met ultimo September 1897. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het provinciaal bestuur : het maken 
van vnltooiingswerken bij de in aanbouw zijnde schutsluis te IJmuiden, 
deel uitmakende van de uitbreiding der sluis- en havenwerken 
aldaar, begrooting f 4825. 

Z A T E R D A G 12 S E P T E M B E R . 

Utrecht. 2 uur. Het miuisterie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het maken 
van straatvernieuwingen op den Rijks grooten weg der 1ste klasse 
n.l. van Laren over Amersfoort naar Hoevelaken, begr. f 1880 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het vergrooten der verhoogde los- en Udingsplaats 

en het leggen van keibestratingen op bet stationsemplacement 
Doetinchem, volgens bestek no. 663. Laagste H . Jansen te Didam 
voor f 4677. 

Amsterdam. Het ophoogen van het terrein kad. Sectie S no. 27C9, 
aan den Sparreweg. Laagste A. Hageman aldaar voor f 1925. 

Breda. Het vernieuwen van bet dak der woning van den admi
nistrateur der bakkerij. Laagste J . Kleiner aldaar voor f 1542. 

Didam. Perc. 1. Het bouweu eener nieuwe kap op het gemeen
tehuis. Laagste J . Raben aldaar voor f 853. Perc. 2. Tolboom 
Beekiohen weg. Laagste 1. Woliers aldaar voor f 63. Perc. 3. 
Tolboom Zeddamschen weg. Laagste G . Klappers aldaar voor f30, 
gegund. 

Dordrecht. Het rioleeren van de Polderstad eu het omleggen 
van den boek Spuiweg en Burgemeester De Raadt Singel. Laagste 
Pb. Klein te Dordrecht voor f 47800, gegund. 

K u s s e n . Het bouwen van eeu buis met koetshuis. Laagste J . 
Col j i :• i ' u i e r k voor f 10.366, gegund. 
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Eek en Wiel. Het bouwen van oen woon- met achterhuis aldaar. 
La.»gstc Q. van Es'erink te logen voor f 4624, gegund. 

Enkbuizen, liet bouwen eener nieuwe school van 6 localen. 
Laagste W. Kieuderhoff aldaar voor f 21800, gunning aangehouden. 

E n s c h e d é . Het vergrooten hunner appreteerderij met verdere 
werken. Laagste Wed. Lammeriuk aldaar voor f 4796, gegund. 

's-Uravenhuge. liet bouwen van 6 woonhuizen in de van 
Blankenburgstraat. Laagste W. P. Teeuwisse aldaar voor f 36500. 

Hasselt. Het makeu en inhangen van een paar vloerdeurtjes 
kost verlorenzijl. Laagste D. Appel Oz. te Zwartsluis voor f 153, 
gegund. 

's Heer-Arendskerke. Het verharden van een gedeelte van den 
Ankerveerscbendijk, en vnn eeu gedeelte van den Ouden Kraaijert-
acnendijk ter gezamenlijke lengte van 1377 Meter. Laagste J . H. 
van de Ven te Middelburg voor f 3195, geguod. 

Jaarsveld. Het bouwen van twee en liet bekappen van vijf 
peilhuisjes aan den Lekdijk Benedendams. Laagste C. Schmieman 
aldaar voor f 1460, gegund. 

Kampen. 1. Macbiengebouwtje enz. Laagste L . van Werven 
aldaar voor f 3571, gegund; 2. heropenen der sluis aan de 
Bovenin ven enz. Laagste P. Westera voor f 1539, aangehouden; 
3. bouwen rrner brug (Mi ouwenbrug). Laagste L . vau Werven 
aldaar voor f aarcrhouden. 

Leen warden. Het bouwen van een meel- en graanpakh 
Laagste J . J . v. d. Leij eu Gaastra te Arum voor f9445, gegt, 

Leeuwarden. 1. het daarstellen van een hoofdgebouw aan 
Veemarkt. Laagste C. Lerk aldaar voor f 9943. gegund; 2. 
aanleg van een weg ten zuiden van het nieuwe kanaal met bij 
hoorende werken. Laagste L . v. de Ven aldaar voor f 7l' 
niet gegund. 

Schoonebeek. Het amoveeren der bestaande en het daar 
plaatse bouwen van eene nieuwe school voor 96 leerlingen 
Nieuw-Schoonebeek, Oosteinde. Laagste J . Kleinmeyer te Emt 
voor f 6690, gegund. 

Sloten. Het amoveeren van de boerderij met woning en 
daar ter plaatse bouwen van een boerderij en vrij staand woonI 
op de hofstede Maria's hoeve aan den Uweg in de Haarlemmerm 
Laagste voor perc. 1, J . A. Kanb te Halfweg voor f 1.195, v 
perc. 2, P. Ringe te Zandpoort voor l' 12130. 

Vlaardingen. Het bouwen van een woonhuis met bijbehoorc 
werken, op een terrein Noordelijk van den Schiedauiscben -
en oostelijk van de Boerenlaan gelegen. Laagste Gebr. Kijne aid: 
voor f 14584. 

Wouw. Het bouwen van een huis voor de Wed. P. de Greef, 
in de Rosendaalsche straat. Laagste C. Verbraak te Wouw voor 
f 2266, eegund. 
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A D V E R T E N T I E S . 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

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 Z E N . (73; 

S. BRUIGOM, Arnhem 

C. WASSER & C o . B o t t e f d m 
H O O F D - A G E N T E N D E R : 

Echte Pyrostatroosterstnven steeds 
voorzien van het ged. fabrieksmerk in 
alle vormen en afmetingen welke Wins t 
opleveren aan Mzer en Kolen om reden 
het resp. gietijzer veel duurzamer is dan 
ander giet- of smeedijzer, tevens deze 
staven niet kromtrekken en de kolen er 
niet aan vastbakken. 

Siibnicenten gevraagd. 

Dobbs'sPatent Scoriae PaverCy. 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Herderstraat 22. 

Levert S C O R I A E P A V E R S voor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
pastoeren. 

Bij de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die bü de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente-Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar 

TROTTOIRBESTRATING. 

Door bijzondere omstandigheden wordt 
T E K O O P aangeboden: 

V . Y S E N D Y C K E 

Documents classes de I*Art 
dans les Pays-Bas. 

10 Jaargangen in 5 portefeuilles (compl 
nieuw Ex., gekost hebbende / 500.— 
voor ƒ 225.— a contant. 

Te bevragen onder motto „Bouwkunde" 
bij den Boekhandelaar J . C I K O T , Hoog
straat 7, den Haag. 

J c VAN DER E N D U ZOONS 
Stoom-Boekdrukkerij 

T E M A A S S L U I S 

is er geheel op ingericht om alle soorten 

van D R U K W E R K E N met den meesteu 

spoed tot zeer billijke pijzen te leveren 

O V E R K A P P I N G E N * v 
en L O O D S E N < ^ 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN O v (90> 
KRANEN 

L I E R E N , 

O ^ - ^ GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen. 

T . G . T I S S O T J ' . . 

A M S T E R D A M , 

I-
S I N G E L 17». 

Pitchpine en Eiken, 
W . 4 IU. . I U D E W E G . 

Noordendijk 32, Dordrecht. 

In lossing de stoomboot „ Isleworth" 
met 4500 versche bezaagde en behakte 
A M E H I K . G R E I N E N R A L K E N en 
660 P L A T E N . 

Eerste handsprijzen. 
R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A M S T E R D A M , 
Bilderdijkkadc 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
DKR 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS. 
volgens de nieuwe A . V . met 7 1 / ! "/» 

gloeiverlies). 

(99 ) HANDEL in 

BOUWMATERIALEN. 

.1 

A R C H I T R A V E N 
LIJSTEN, en 

volgens b e s t a a n d o f op te gev 

p r o f i e l , levert franco de Stoom-h' 

zagerij en Schaverij van 

R. W. ROGGENKAMP & < 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant 

aanvraag grat i i . (80) 
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P.DOLk & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Rngelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BBOKI en M K L K -

<i T. A S . 

D E U R P L A T E N . 
(reslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

GKBOGBN G L A S en DAKPANNKK. 

L e n z e n - en Pa t r ij s po or tg lazen 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

KQNNEO G R O F S M E D E R I J , 
r „ É i r> E I N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHKEPSB0UWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Öpoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A I V K E Tt S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met e e i - t i f i e a a t v a n I ^ l o y d ' w 

eu B u r e a u V e r i t a s . 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L. H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, Rotterdam. 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 
Putten en Kolken. 

Geluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor houtccinentdnken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

E X S E L S I O R P L A T E I M , 

GEBR. m DER . 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 bij particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN M E D A I L L E . 

Alle soorten van 

Z A G E N 
eu 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O N Z E B O U W M A T E R I A L E N , 

« y . 

beschreven door 
A.M v a n d e r K l o c 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PB IJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

vervaardigt als 

Specialiteit 
s «hts in de Jijnste quaUteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

D. DOMINICUS & SÖHNE 
! R e m s c h e i d - V l e r i n g h a u s e n ( H h e l n l , ) 

Gevestiftd in 1822. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd door 
P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 

"Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
* lke wij U gratis en franco toezenden. 

R 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 gedeelte 
bevestigt zulks cn erkennen wij gaarne, dat dit het meest volledige is wat over materialen-
kennis iu 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 vakgecooten zullen evenzeer als vele aannemers 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangename» 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. . . . ('Je Ingenieur.) 

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 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 Nederlandtch Advertentieblad). 

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.) 
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C a r b o l i n e u m „ K R I M P E N ' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

LEONARD SLIGCHER, fflonnickendam. 

op aanvraag. (6) 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
/. M. SCHAAF. 

Botersloot 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „ d e Voorzorg " 

AGENT te Amsterdam den Heer G. L Ö E W , 
N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

•OORNIKSGHE EH LUIKSCHE KALK 
T li A S. 

I*oi-tljincl-C!emoiit9 

Engelsche en Duitsche. 

Ni e d e rm e n d i g er L a v a k e i e n en D e k s t e e n e n . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

II. M I J T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

(97) en LEKKERKERK. 
DE GROEVEN 

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 , 
i i i tn inn tend fabrikaat en 1 ; i l l i ik«» i>ri's. f76) ' 

"V r £t a 
S T A L E S 

V A N 

B E H A N G S E L P A P I E R E N 
E N 

J. ME LI Rib 
te Andernach a/d Rijn. 

leveren sedert 1851: (83) 

1» AndernachscheTras 
en Trassteen 

ojt strtin/stc keur, verder: 
D R I J F - ..f Z W E M S T E E N ; L A 

V A * . R O T S T E E X , beste en goedkoop
ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 
Tninsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

JAN HAMER ÓL Co., 
Heerengracht 583, by de Ütrechtschestraat, 

A M S T J E R D A M . 

A m e r i k . Lucht-en Stofzuigers. 
W I i > G ' s Patent , 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (86) 

Voor droging en afkoeling 
in fabrieken van verschillenden aard. 

In tal vau fabrieken en voor verschil
lende doeleinden hier te lanile iu gebruik. 

I R A N D E N , 
, 4 0 procent beneden cle gewone prijzen, 

bij H . 8 P E 3 J E R , 
SIEUWE MOLSTRAAT 74, 87 en 91, 1 > e n H a a g . 

OP 

H O L L A N D S C H L O O D W I T 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architecture et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentlën ia dit blad kotten T»D 1—6 regels 
00 centt, iedere regel meer 10 cents. Groote lettere naar 
plaattruimte. Driemaal plaatting wordt tlechtt tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgeven t 
J. VAN DER ENDT & ZOON. 

MAASSLUIS. 

Allo advertentlën in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia geplaattt in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinitten, 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 . 

D E H E E R A . C . B U R G D O R P E E R O V E R 

C R E O S O T E E R E N . 

Met groote belangstelling nam ik de in het vorig 
No. vermelde verhandeling van den Luitenant-Ingenieur 
BURGDORFEKU over creosoteeren van hout ter hand. De 
bepalingen daaromtrent in § 10 van mijne A. V . dagteekenen 
reeds van voor eenige jaren en na het opstellen daarvan 
heb ik op dit gebied zoo goed als niets meer verricht, 
zoodat het geenszins te verwonderen zou zyn, als latere 
ervaring den een of' ander man van het vak aanleiding 
gat' tot gegronde aanmerkingen. 

In ho ver dit naar mijne meening met den heer B. het 
geval is, zal hieronder blyken, doch ook al mocht zijn arbeid 
ons niet veel verder hebben gebracht, toch verdient hij den 
dank van alle betrokkenen voor zijn streven om meer licht 
te verspreiden over een industrie, waarlijk van genoeg belang, 
om meer dan tot dusver het geval was, de bijzondere aan
dacht der bouwmeesters tot zich te trekken. 

In verband met mijn critiek op § 327 der nieuwe Rijks 
A. V. in ons No. van 6 Juni j.1, beweert, de heer B . voor
eerst, d a t e r b e k w a m e f a b r i k a n t e n z i j n , d i e 
e v e n a l s d e W a t e r s t a a t o o r d e e l e n d a t h e t 
n a t t e h o u t , m i t s b e h o o r l i j k v o o r b e r e i d 
( u i t g e s t o o m d , l u c h t l e d i g g e h a a l d ] b e t e r 
de o l i e o p n e e m t d a n h e t d r o g e en trekt ver
der uit een door hem zelf aan de fabriek van HENS & Co. geno
men proef met een door en door natte balk, tegenover winddroog 
en door en door droog ribhout, alles Rijndennen, het ver
moeden, d a t d e p o r i ë n v a n h e t n a t t e h o u t , 
n a d a t d e s a p p e n z i j n v e r w i j d e r d , m e u r 
r u i m t e t o t o p n a m e v a n o l i e a a n b i e d e n , 
d a n d i e v a n d r o g e s t u k k e n w e l k e g e k r o m 
p e n z ö n. 

Deze redeneering gaat m. i . wel eenigszins mank. Im
mers, als men droog hout in een vloeistof onderdompelt, 
wordt het nat en zwelt ongeveer als een spons op onder 
opname van de vloeistof. Ten tweede vermengen creosoot
olie en water zich niet met elkander; waar druppels water 
in het hout voorhanden zijn, kan geen creosootolie komen; 
deze zal, ingeperst wordende, de waterdruppels omringen of 
voor zich uitdrijven, in elk geval door het water gehinderd, 
niet geholpen worden in zijn voortgang door het houtweefsel. 
Op en in droog hout verspreidt een druppel creosootolie 
zich gemakkelijk als een olievlek in papier, op nat hout 
veel minder. 

Beschouwt men een houtpreparaat onder het mikroskoop 
— by gebreke daarvan kunnen de vergroote afbeeldingen 

in „Onze Bouwmaterialen" van nut zjjn — dan komt de 
gelijkenis met de spons nog beter uit. Ken stuk hout zelf 
in zijn binnenste te beschouwen is niet mogelyk, maar uit 
de bezichtiging van de bedoelde preparaten blykt al dadelijk 
dat hout geen aaneenschakeling is van besloten ruimten 
die, naarmate zy grooter zyn, meer vocht op kunnen nemen: 
neen, ook de wanden der cellen zyn als spons te beschou
wen en ook /.ij, of liever vooral zy, moeten de ingeperste 
olie in zich opnemen en vasthouden. E r kan dus m. i. geen 
sprake zyn van opnemen van meer ot' minder olie, naarmate 
de poriën minder of meer door uitdroging zijn gesloten. 
Hoogstens zou het de vraag kunnen zijn, ot' de natuurlijke 
vochten in droog bont misschien ook te zeer versteend of 
verhard kunnen zyu om aan de olie doortocht te verleenen. 
Doch voor zoover de houtsappen van harsachtigen aard zyn, 
lossen zij vry gemakkelijk iu creosootolie op 

Wat de eigen proeven van den heer IJ. betreft, hy weet 
zelf' al te goed hoeveel verschil oogenschijnlijk gelyke stuk
ken bont opleveren op het punt van olie opnemen. Terecht 
trekt hy daaruit dan ook alleen vermoedens, geen gevolgen. 

En nu het getuigenis van „ b e k w a m e fabrikanten"; de 
heer B. hoade my ten goede, dat hun getuigenis tegenover 
een keurmeester voor my weinig wetenschappelyke waarde 
heeft. Heeft de fabrikant enkel nat hout voorbanden, dan 
zal zyn balans daarheen, anders wellicht naar dr.-og over
slaan. Daarby komt nog dat practyk, zonder wetenschap of 
meer algemeene kennis, zoo uiterst licht factoren over het 

', hoofd ziet, waarvan het resultaat geheel of ten deele af-
hankelyk kan zyn. 

Hoe dit zy ik voor my vindt vooralsnog geen aanlei
ding om het voorschrijven van hout, gezaagd uit versch 
gevelde stammen, zeoa l» de A. V.-Commissie heeft gedaan, 
goed te keuren. 

Had zy daar goede gronden voor, dan zou zy m. i. tegen
over zich zelf en tegenover de gebruikers barer A. V. ver
plicht zijn die openbaar te maken. Maar ik vrees dat er 
nog wel een menschengeslacht zal voorbijgaan, eer de Hoog
waardigheidsbekleders van Waterstaat, Genie en Marine 
hun zelfgenoegzaamheid zullen laten varen en de schat
kamers hunner ervaring en die hunner onderhoorigen voor 
het bouwend publiek zullen ontsluiten. 

In zake de bezwaren, verbonden aan de controle door 
meting van de diepte der indringing, is de heer B. het met 
de fabrikanten en met ray eens. Hy had het vorige jaar 
gelegenheid ter zake vrij uitgebreide proeven te nemen, 
waaruit hem bleek : 

1°. D a t d e d i e p t e v a n i n d r i n g i n g v o o r 
v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n h o u t z e e r o n g e l y k 
i s ; t e r w y l a l l e s o o r t e n g r e n e n b a l k e n 
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( R i g a , N e r v a, S n n d s v a 1), A ra e r i k a a u s c h) 
z w a a r i n d o o r s n e d e 0 . 1 8 l> ij 0 . 2 3 5 M. m e t 
g e m a k d o o r e u d o o r t e i ui p r e g u e e r e n w a 
r e n ( 1 4 4 t o t 2 5 9 L . o l i e p e r M 3 . j g e l u k t e 
h e t b y v u r e n e n R (j n d e n n e n h o u t (8 7 t o t 
18 0 L . p e r II s.) n i e t e e n d i e p e r e i n d r i n 
g i n g d a n v a n 8 r M.. 11 i n h e t g a v e z y d e l i n g 
s c h e h o u t t e v e r k r e g e n ; bij d j a t i h o u t e n 
v o o r a l b(j e i k e n w a s d e i n d r i n g i n g n o g 
v e e l g e r i n g e r . 

Ter zake van de bereiding van djati en van eiken beu 
ik zoo vry voor volgende creosoteeringen het feit in de 
aandacht van den heer K aau te bevelen, dat dit hout vaten 
bezit, in de lengte doorloopende kanalen, waarvan de mon
den (poriën) op glad gesneden kopshout van eiken en djati 
zeer duidelyk te zien zyn. By het zelf impregneeren (in 
mijn keteltje in de P. S) van eiken perkoenpalen, merkte 
ik indertyd duidelyk by deze houten een geheel andere wyze 
van doordringing op dan by naaldhout, dat nooit vaten 
bezit. Terwijl namelyk de diepte van indringing overdwars 
door het veel dichtere weefsel betrekkelijk gering was, was 
de olie in den kop, door de geheele lengte der vaten heen 
tot in het hart doorgedrongen en zag men, na de palen 
middendoor gezaagd en de koppen zeer glad gestoken te 
hebben, duidelyk de reeksen zwarte stipjes langs de binnen
randen der jaarkringen. Dit doet my denken dat voor loof
hout de diepte der indringing in het langs-oppervlak van 
bet-.ekkelyk gering belang is. Aan dezelfde oorzaak zal het 
ook toe te schryven zijn, dat het meestal zoo vergankelijke 
beukenhout door impregneering met creosootolie zoo buiten
gewoon weer vast wordt. 

2° . D a t d e d i e p t e v a n i n d r i n g i n g b y 
s t u k k e n v a n e e n z e l f d e h o u t s o o r t g e l y k 
t y d i g b e r e i d , v e e l u i t e e n l o o p t : z y w i s 
s e l d e v o o r v u r e n e n R u n d e n n e n b a l k h o u t 
b y b e r e i d i n g m e t g e m i d d e l d 1 8 0 L . p. M*. 
a f t u s s c h e n e n k e l e m M . e n 8 c M . ( i n h e t 
z y d e l i n g s c h e h o u t ) ; o o k b ij r o n d h o u t ( d e n 
n e n p e r k o e n p a l e n ) w o r d e n d e r g e l y k e v e r 
s c h i l l e n w a a r g e n o m e n , h o e w e l m i n d e r 
g r o o t ; 

3 ° . D a t d e g r e n s d e r i n d r i n g i n g i n e e n 
z e l f d e s t u k h o n t e e n z e e r o n r e g e l m a t i g 
b e l o o p h e e f t , z o o w e l i n d e l a n g s - a l s i n 
d e d w a r s d o o r s n e d e ; 

4 ° . D a t h e t s o m s z e e r m o e i e l j j k i s d e 
j u i s t e g r e n s d e r i n d r i n g i n g t e b e p a l e n ; 
i e i' w ij 1 h e t z a c h t e h o u t s p i n t i n d e n 
r e g e l i n z y n g e h e e l z w a r t g e k l e u r d w o r d t , 
t e e k e n t d e o l i e z i c h i n h e t i n w e n d i g e 
m e e r a f d o o r u i t e r s t f y n e 1 ij n e 11 i n d e 
j a a r k r i n g e n . 

Het doet mg genoegen deze my reeds lang bekende 
feiten door den heer H. bevestigd te zien. 

E n toch ergert hg zich erover, dat de volgende zinsneden 
nit de nieuwe ryks A. V. mij reden tot veel ergernis hebben 
gegeven: 

H e t b e s t e k b e p a a l t d e d i e p t e v a n i n 
d r i n g i n g d e r o l i e . B(j g e b r e k e h i e r v a n 
m o e t d i e o p a l l e p u n t e n m i n s t e n s e e n c e n 
t i m e t e r b e d r a g e n . 

S t u k k e n , w e g e n s o n v o l d o e n d e i n d r i n 
g i n g d e r c r e o s o o t o l i e a f g e k e u r d , w o r d e n 
w a n n e e r d e a a n n e m e r d i t v e r l a n g t , ge 
w o g e n e n d a a r n a o p n i e u w b e r e i d , d o c h 
d a n o n d e r t o e z i c h t d e r D i r e c t i e , m e t c r e 

o s o o t o l i e g e b r a c h t o p e e n t e m p e r a t n 
v a n 6 0 ° C. e n by e e n d r u k k i n g v a n 8 a t n i 
p h e e r e n, w a a i- b y h e t h o u t m i n s t e n s l 
K G . p. M*. i n g e w i c h t m o e t t o e n e m e n . 

0 

B e d r a a g t d i e g e w i c h t s v e r m e e r d e r i . 
m i n d e r , d a n w o r d t h e t h o u t , a l s o n g e 
s c h i k t t o t h e t o p n e m e n v a n c r e o s o o t o l i e , 
a f g e k e u r d . 

De heer B. beweert namelyk, dat ik, die bepalingen ,f. 
keurende, zelf niets geeft wat* op controle gelijkt, niet-
tegenstaande ik reeds in O. B heb opgemerkt, dat „vt ar 
speciaal toezicht ontbreekt, de opgegeven hoeveelheden zei-
den in het hout komen". 

Het laatste is maar al te waar en niet enkel het ge\-"lg 
vau de hebzucht der belanghebbenden; voor een goed <i.-el 
is het ook de schuld van bouwmeesters en bouwkeet n, 
die alles publiek aanbesteden en aannemers en fabrikanten 
dwingen om, als zy aan het werk willen blijven, al lager 
en lager in te schryven. Nu kunnen die lui eenmaal niet 
van den wind leven en moet de verdienste toch hier of 
daar van daan komen. 

Tegenover de laatste bewering van den heer B. wys ik 
erop, dat iu. i in het zich strikt honden aan het door mij 
gegeven voorschrift, op zichzelf de zekerheid van een goede 
bereiding ligt. opgesloten en dat de controle dus beperkt 
kan blijven tot het nagaan of men er'zich aan houdt. Dit 
is althans mijne bedoeling geweest en naar mij toeschijnt 
heeft de lieer B. niet bewezen, dat ik daarin gefaald heb. 

Myn voorschrift (§ 10 blz. 5 myner A. V.) luidt als 
volgt: 

A l v o r e n s t o t d e c r e o s o t e e r i n g o v e r te 
g a a n , m o e t h e t h o u t e e n h a l f u u r a c h t e r 
e e n o n d e r e e n d r u k v a n 6 a t m o s f e e r e n 
u i t g e s t o o m d w o r d e n . D a a r n a s l u i t m e n 
d e n t o e v o e r v a n d e n s t o o m a f e n l a a t 
d e n k e t e l a f k o e l e n . V e r v o l g e n s w o r d t 
d e p e r s k e t e l l u c h t l e d i g g e m a a k t e n een 
h a l f u u r a c h t e r e e n g e h o u d e n , w a a r n a 
o n r a i d d e l l y k d e o l i e k r a a n w o r d t o p e n 
g e z e t o m d e n k e t e l t e v u l l e n . E i n d e l i j k 
b r e n g t m e n h e m z e e r l a n g z a a m o n d e r 
d r u k , i n d i e n z i n , d a t e e r s t n a 1 1 / 2 u u r 
e e n d r u k v a n 1 0 a t m o s f e e r e n i s b e r e i k t . 
D e z e d r u k w o r d t z o o l a n g o n d e r h o u d e n 

- i n d e n r e g e l 2 t o t 4 u r e n — t o t d a t 
d e v e r e i s c h t e h o e v e e l h e i d c r e o s o o t o l i e 
i s i n g e p e r s t , w a a r n a h y w e d e r z e e r 
l a n g z a a m w o r d t o p g e h e v e n . 

De heer B. meent n i t z o r g v u l d i g e b e r e i 
d i n g e n v a n g r o o t e p a r t y e n h o u t (con
t r o l e d o o r v e r g e l i j k e n d e w e g i n g ) m e t 
b e s l i s t h e i d t e m o g e n b e s l u i t e n J a t 2 1 1 

L . b y R y n d e n n e n e n v u r e n b a l k h o u t v i n 
m e e r d a n 3 0 0 c M -". d o o r s n e d e e e n e 
z w a r e e i s c h i s . i -) M e t l a n g d u r i g p o m p n 
i s d a t q u a n t u m m i s s c h i e n v o o r e e n ge
d e e l t e d e r l a d i n g t e b e r e i k e n , d o c h r e d e-
l y k e r w y z e m o e t m e n t e v r e d e n z y n m ' 
g e m i d d e l d 1 5 0 L . I n g r e n e n b a l k h o u t 
( z o o w e l R i g a , N e r v a , S u n d s v a l l a l s A m e 
r i k a a n s e h) k a n z o n d e r b e z w a a r 2 0 0 '•• 
e n m e e r i n g e p e r s t w o r d e n ; d e z e h o u t 
s o o r t l e e n t z i c h b y u i t s t u k t o t d e c r -
o s o t e e r i n g ; b a l k e n m e t e e n d o o r s n e d e 
v a n 4 0 0 c M 1 . w o r d e n n o g d o o r e n d o o i ' 

g i m p r e g n e e r d. B e t r e f f e n d e d e h o e v e e l -
I, d e n o l i e v o o r n a a l d h o u t (*) b e s c h i k 
i l n i e t o v e r . v o l d o e n d e g e g e v e n s . 

Ue heer B . vergeet hier, geloof ik, op te merken dat, 
al mij uit het waarnemen der ingeperste hoeveelheid olie 
oj de peilschaal is gebleken, dat de geheele ketellading 
gemiddeld 200 [>. of zooveel meer heeft opgenomen als 
jk in verband met de soort en de zwaarte van het hout 
in het bestek heb voorgeschreven, ik de stokken, die toe 
vallig minder hebben gekregen, mee in den hoop neem. 

Dat grenenhout en vooral grenen spint zoo gemakkelijk 
creosootolie opneemt was mij bekend. Ik heb in myn 
p: is keteltje eenmaal in een grenen perkoenpaal 696 L . p. 
5!\ ingeperst (4J en in een andere eens 715 L . p. M : i . 
van een mengsel van chloorzinkoplossing en creosootolie, ( 5

; 

Daarom heb ik ook in mijne A. V . § 8 blz. 4 de be

paling opgenomen: 
T e r c r e o s o t e e r i n g z u l l e n b ij v o o r k e u r 

o v e r j a r i g e g r e n e n o f m a s t e n p a l e n wor -
d e n b e s t e m d . (Wordt vervolgd.) 

(•') Hier zal waarschijnlijk loofhout moeten gelezen worden. 
(') Vergelijk De Ambachtman van 5 April 1890. 
(•'•) Vergelijk De Ambachtsman van 26 Juli 1S90. 

(') Een respectable diepte, dunkt mij! 

(*) Het mag waarlijk wel in de krant da', een (fcenie.offinier e :t 
eisch van mij te zwaar gevonden heeft. Tot nog toe hebben i , 
waar zij vau mijne eischen notitie uamen, ze gewoonlijk verzwaar 

F A B R I K A T I E V A N C E M E N T S T E E N - T E G E L S . 

(Vervolg.) 

Het tweede punt, dat wij in het vorig No. als ver
eischte voor een goedeu cementtegel stelden, was dat 
de kleurlaag van den tegel op elk gedeelte van gelyke 
dikte zyn moet. Vele cementtegels laten op dit punt nog al 
wat te wenschen over. Veelal ziet men reeds, de zykanten 
beschouwende, dat de kleurlaag op de eene plaats wel haast 
tot op de helft van den tegel doordringt en op andere 
plaatsen slechts enkele millimeters bedraagt. Het bovenvlak 
kan daarom dan toch by den nieuwen tegel zuiver en scherp 
zijn, maar deze scherpte gaat reeds by ook nog zoo g eringe 
afslytiug dadelyk verloren. 

De hoogste eisch, dien men in dezen stellen kan, is, dat 
wanneer men den tegel doorbreekt, de dek- of kleurlaag ook 
op elk gedeelte vau de breuk gelyke dikte toont, terwyl 
de lijnen, waarop de verschillende kleuren zich afscheiden, 
overal zuiver loodrecht op het vlak van den tegel staan, 
zoodat, wanneer men den tegel kunstmatig ging afslypen, 
men de geheele kleurlaag zou wegslu'pen tot het einde dier 
laag en toch steeds dezelfde scherpte van lijnen zou terug
vinden, tot men aan de opvullaag kwam, waarop dan alle 
Kleuren in eens zouden ophouden. Hij de meest gebruikelijke 
wyze van werken is deze graad van volmaaktheid niet goed 
te bereikeu. Men gaat daarby n.1. volgenderwyze te werk. 
i n den pers vorm brengt men een tweeden vorm, vervaardigd 
uit dun blik en geheel het patroon van den te maken tegel 
weergevende, zoodanig dat elke figuur van een andere kleur 
en verschillende afdeeling vormt. Nemen wy als eenvoudig 
oorbeeld een witten tegel met grijze ster in het midden, 

dan krijgt men voor den bovengenoemden binnenvorm vooreerst 
een vierkant raam van dun blik, passend in den persvorin 
en een vorm van de ster, welke weder met dunne blikjes 
aan het vierkante raam is verbonden. 

Plaatst men nu deze blikken vorm in den persvorm, dan 
's deze in twee afdeelingen verdeeld, welke door dunne blikken 
'laatjes van elkander zyn afgescheiden. De middenvorm, die 
Ie ster zal vormen, wordt nn met een laag grys gekleurde 

iiientstot' gevuld. Het buiten de ster gelegen gedeelte daaren
tegen met een laag wit gekleurde cementstof; daarna wordt 
de blikken vorm zorgvuldig en voorzichtig verwyderd, de 
persvorm verder met aanvulspecie (cement met zand) opge

vuld en dan is de vorm tot persing gereed, terwyl intusschen 
een andere vorm gereed gemaakt wordt. 

By meer ingewikkelde tigureu eu meer kleuren be
staat de blikken vorm naiuurlyk uit zooveel te meer 
afdeelingen, die elk met het gewenschte gekleurde cement 
gevuld worden. Het is echter begrijpelijk, dat bij deze 
methode de gekleurde cementlaag op de eene plaats zeer 
licht iets dikker komt te liggen dau op de andere, terwyl bü 
het uithalen van den binnenvorm twee naast elkaar liggende 
kleuren al zeer licht hier en daar iets in elkaar loopen en 
de afscheidingslyn iets in scherpte en zuiverheid verliest, 
terwyl het buitendien gemakkelijk kan voorkomen, dat een 
geheele kleur iets dikker ingevuld wordt dan een neven-
liggende. 

Een andere methode, die bij eeuigszins zorgvuldig 
werken een volkomen zekerheid verschaft, is de volgende: 
De persvorm bestaat hierbij uit twee deelen, het onderdeel 
is eeu vierkant stalen raam, waarvan de diepte gelijk is 
aan de onderpersplaat eu de dikte van de kleurlaag samen 
genomen. Het andere gedeelte is eveneens een raam, om deu 
eersten vorm heen passend met een rand, maar overigens 
vau volkomen gelyke binnenmaat als de ondervorm; de hoogte, 
boven de eerste vormheltt uitstekend, is iets grooter dan de 
dikte van de opvullaag en bovenpersplaat samen. Verder 
heeft men bij deze methode noodig een zuiver afgewerkte 
mal in yzer of staal van de overheerschende kleur, waarin 
de figuren van de andere kleuren zyn uitgewerkt. Deze mal 
heeft een hoogte, die juist gelyk is aau de dikte, die de 
kleurlaag zal krijgen ; verder zyn noodig zooveel dek
platen als er kleuren z.jn eu waarin in elk nauwkeurig de 
figuren van elke kleur zyn uitgesneden. 

De bovengenoemde mal is een solied zwaar stuk, dat 
niet zoo als de by de andere methode beschreven blikken 
binnenvormen, aan verbuigen en vervormen onderhevig is. 

By het werken legt men nu eerst den onderpersvorm neer, 
daarin de onderpersplaat en daarop de ij/.eren mal, die dus 
gelyk komt met de bovenkant vau dat persraam. Wanneer 
men nu bijv. een tegel wil tinken met 5 verschillende 
kleuren, dan vormt de, mal de overheerschende kleur, byv. 
licht geel en de figuren voor de andere kleuren liggen open. 
Nu begint meu met een zuiver passende dekplaat over deu 
vorm te leggen, waarin de figuren, die blauw zullen worden, 
zyn uitgesneden en zuiver correspondeeren met de overeen
stemmende openingen in de mal. Nu vult men de/.e openingen 
met blauw gekleurd cement, stoft na vulling de dekplaat 
zorgvuldig af, verwijdert die en legt een andere plaat 
op, waarvn.i de openingen correspondeeren met de openingen 
in de mal, die rood moeten worden; daarna vult me i die 
op dezelfde wijze als bij blauw geschied is. Zyn nu al de 
opeuiugeu van de mal gevuld, dau wordt deze uitgelicht 
en ontstaan daardoor de openingen, die nu, nadat het overige 
weer met een dekplaat is afgedekt met de overheerschende 
kleur, licht geel, gevuld wordt. Dit gereed zynde heeft inen 
dus een kleurlaag, die overal volkomen gelijk dik is. Men 
plaatst nu het tweede gedeelte van den persvorm op het onder-
raam, vult deze met de opvuhuassa (cement en zand) legt 
de bovenpersplaai op en de vorm is tot persen gereed. Het 
zal wel duidelyk zyn, dat deze methode een uiterst zorg
vuldige afwerking van vormramen, mal en dekplaten ver-
ei acht, maar dat men, wanneer daaraan voldaan is, dan ook 
een otibei ispelyk fabrikaat verkrijgt. 

Het aanzien van deze tegels kan nog zeer verhoogd 
worden en het maakt een zeer goed effect, wanneer de 
onderpersplaat van kleine verhoogingen wordt voorzien, 
waardoor groefjes in den tegel ontstaan en deze dan een 
een vloer vormt, die het aanzien krijgt van marmer, mosaik 
granito terrazovloer. Zoo ver ons bekend is, worden deze 
tegels hier te lande nog niet gemaakt. 
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Monsters van op deze wyze geiabriceerde tegels, zoowel 
vlakke, zooals de gewone, als ook met indruksels, kunnen 
door belanghebbende o, a. aan de Polytechnische School be
zichtigd worden of worden op verzoek ook gaarne toege
zonden door het technisch bureau J . J . VAN OORDK te 
Haarlem, die alle verdere inlichtingen over deze methode 
gaarne verstrekt en alle machines en benoodigdheden hier
voor levtrt. (Wor.'t vervolgd.) 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

Men zond ons ter aankondiging een L e e r b o e k v o o r 

d e k e n n i s v a n s o m m i g e b o u w m a t e r i a l e n 

door J . VAN L E E U W E N JR., Civiel-Ingenieur, Leeraar aan 

de Burger-Avondschool te Dordrecht. Uitgever J . P . REVERS, 

aldaar, slechts weinig woorden kunnen daartoe volstaan. 

Vooraan in het boekje vind ik onder het opschrift Ver

melding van geraadpleegde boeken enz. o.a.: 
De Rijks A . V . van 1895 . 

Onze Bouwmaterialen door J . A . VAN DER KXOES. 

De Ambachtsman. 

Het spijt mij naar aanleiding daarvan over myn eigen 

geschriften te moeten spreken. Ik heb in O. B. gegeven 

wat ik toenmaals geven kon: ik ben daar misschien te 

vroeg mede geweest, en hoewel dit boek ook nu nog in 

bepaalde gevallen misschen niet vrucht geraadpleegd zal 

kunnen worden, is en blijft het in het algemeen voor een 

boekenschryver hoogst bedenkelijk oudere werken zijner 

voorgangers te raadplegen, zonder tegelijkertijd van hunne 

nieuwere geschriften kennis te nemen. 

Ik zeg dit, omdat al staat de Ambachtsman er ook by. 

deze door den schrijver blijkbaar weinig geraadpleegd of 

slecht begrepen is, anders had hij de Rijks A . V . van 12 

December 1 8 9 5 zeker niet genoemd, zonder ook myne A . V . 

van 1894 erby op te geven. 

Men begrype mij wel, ik verlang niet, dat de schrijver 

het in alle opzichten met my eens zy — zyne eigen er

varing kan hem tot andere, meer of minder juiste gevolg

trekkingen geleid hebben — maar ik moet uitdrukkelijk 

opkomen tegen verkeerde aanhalingen en verkeerd gebruik 

van mijn naam. 
Ik doe te zeer myn best om gezonde begrippen te ver

spreiden omtrent mortels, metselwerk enz. — en zy, die 

myne A . V. op dit punt gevolgd hebben, zullen eenparig 

getuigen, dat deze gezond zyn — om my nu door den 

eersten den besten collega-schoolmeester een spaak in het 

wiel te laten steken. 

Ik lees op blz. 1 4 8 : „ D e heer V A N DER KLOKS beveelt 

aan, voegspecie voor voegwerk in de lucht, bestaande uit 

II deelen gegoten schelpkalk, 1 deel gezift scherp zand en 

1 deel roggebloem." 

Ik heb jaren geleden (op blz. 3 8 5 van O. B.) dit recept 

aangehaald en de meening van anderen daaromtrent mede

gedeeld. Ik raad echter elkeen af het te gebruiken. Men 
vergelijke § 83, blz. 1 1 9 mijner A . V . en het No. van 31 

Maart 1 8 9 4 van ons weekblad. 

Ik raad ook het gebruik van de door den schrijver op 

blz. 187 van zyn boekje uit de Rijks A. V . overgenomen 

mortels af. 

Ik moet verder uitdrukkelijk tegenspreken (blz. 149 

dat de vorst vernielend werkt op alle mortels, waarin tras 

aanwezig is. De ervaring heeft mij ten duidelijkste h, 

tegendeel geleerd (vergel. ons No. van 12 Mei 1894) . 

Het is te betreuren, dat zulke verouderde begrippen — 

ik zou nog meer van dien aard kunnen aanhalen — nog 

eens weer gedrukt zijn, want er is geloof ik behoefte aan 

zoo'n klein boekje, waar het voornaamste instaat, en daarom 

is er alle kans, dat dit werkje veel gekocht zal worden. 

Laat ons hopen, dat bij een tweeden druk de schrijver zyn 

werk terdege zal herzien. v. i>. K. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Mortels en metselwerk. 

Den Bosch, 24 Augustus '96. 

Den Heer J . A . VAN DER KLOKS, 

te Delft. 

Geachte heer! 

Daar U reeds zoovelen met uw raad bijstond, ben ik 

ook thans zoo vry eenige vragen tot U te richten. 

Onder myn toezicht wordt een blok woningen gebouwd. 

Nu is de metselaar begonnen den voorgevel (kleurig bard-

grauw) te metselen met specie als volgt. : 1 kalk, 1 scherp 

zand, 0.05 cement f 1). 

Ik schreef voor 2 kalk, 1 tras, 4 zand en ook (') hier

mee later afvoegen, omdat ik de eerstgenoemde te kalkryk 

vreesde. Tegen myn specie werd nu aangevoerd, dat geen 

voeg erin zou blijven (*). 

Op den gevel komen eenige trapgeveltjes, die ik, om niet 

in de kosten van hardsteen te komen, met rollaagjes van 

klinkers wil afdekken en deze vervolgens met ceraentspecie 

protileeren, zooals hardsteen in dit geval zou geprofileerd 

worden, met waterhol enz. Welke specie zoudt U mjj 

hiervoor aanraden ? ( 4) 

Voorts worden de eindgevels(tuit) gemetseld van ouden 

schoongebikten yselsteen. tamelijk hard. Om nu dezen steen, 

die te voren in zeer kalkryke specie is gemetseld geweest 

en waarvan de gevels thans reeds voor een groot deel zyn 

opgemetseld met 1 kalk, 1 zand, 0.05 cement, (8) met 

succes te kunnen „ c e m e n t e n " , zoodanig dat zy flink 

aanhecht en toch niet doorslaat, welke metsel- eu welke 

pleister-specie zoudt U daarvoor wenscheljjk achten ? 

De vóór- en één zygevel zullen veel van Zuidwesten 

regenslag (") te lijden hebben. 

Beleefdelijk afwachtend heb ik de eer te zyn, 

UEd. dw. dn., 
H . 

( l ) Als gy daarmede doorgaat moet ge my niets meer 

vragen, want, waar ge dan ook mede voegt, ik sta voor 

niets in. 

{") Dit is de goede specie ook om af te voegen, maar 

verdiept niet met ruggen. 

( 8) Zorg eenvoudig, dat de metselaar strikt uwe bevelen 

{overeenkomstig mijne A . V.) opvolge, dan komt alles in orde 

4 D <le man zal zelf verbaasd staan over de deugdelijkheid 

van zyn werk. 

(*) Voor zulk prutswerk kan ik bezwaarlijk instaan, maar 

als het niet anders kan, metsel dan de rollagen in zeer 

ma. ere cement- of trasspecie, want rollagen raken gewoon

lijk los door het krimpen van den mortel. Maar waarom 

joist rol- en geen platte lagen? 

('') Met deze specie is het eenvoudig onmogelijk, dat er 

iets goeds van het werk terecht komt. Daarom ga uw 

eigen gang of dien van den metselaar; de toekomst zal U 

uwe dwalingen wel doen inzien. 

(•) Dan moet ge om doorslaande muren te krygen, wat 

uw doel schynt te zyn, vooral uwe kalkryke specie ver

werken, v. s. K. 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 31 U M S I I S . 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen van 
het hoofdbureau van politie aan de Spinhuissteeg. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het wijzigen van 
dc aanwezige gasleidingen iu de bindwerk- en teekenklasse, in 
SC o. I. scholen der le en ¥e klasse. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur.- het sloopen van de 
perc. no. 2, 4 en 'i aan het voorfn.LHiigsKerkpadenpcrc.no. ll'.l 
aau de Nassau kade bij de Hugo de Grootkade, kad. sectie Q 
nos. 838, 839, 840 en 841. 

Enschedé (Ov.) 7.30 nu-. De architect H. E . Zeggeliuk voor 
dm heer G. Kuipers, in liet koffiehuis van den lieer Mendelaar: 
bet bouwen van 2 woningen op een terrein gelegen op den Veld
kamp, aau deu weg naar Jauninkableek aldaar. 

Groningen. 12.15 uur. Het gemeentebestuur : het bouwen eene.' 
boerenhehuizinge in de 2e aid. van deu Rciderwolderpolder. 

•Iippcl. 2 uur. De heer C. van Leijdeo, in Ons Huis: het 
bouwen van een zagerij. 

DINSDAG 1 SEPTEMBER. 
Langweer (Friesl.) 1 uur. Het gemeentebestuur van Doniawerstul: 

bet aanbrengen van eenig- veranderingen aan het schoolgebouw 
te Tjerkgaast, hoofdzakelijk wat betreft de inrichting van de 
privaten etc. 

Leeuwarden. De architect F. Brouwer, voor rekening van de 
Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Trijnwalden : het bouwen van eeue 
Moomzuivelfabriek met directeurswoning etc, bij de Rietwalsterbrug 
onder Giekerk. 

Voorborg (Z -H.) 10.30 our. De architect J. F. L . Frowein 
tc 's-Gravenhage, voor rekening der Mij. Leidscliendam tot exploi
tatie van onroerende goederen te Voorburg: het bouwen eener 
dubbele villa op eeu terrein gelegen aan den Leidschendam te Veur. 

WOENSDAG 2 SEPTEMBER. 
Deventer.'11 uur. De architect J . H. Kolkert W.Jzn. ten 

';t.en kantore aan de Boedekerstraat 8 : het verfwerk met beglazen 
van 11 in aanbouw zijnde woningen aan de Ravestraat. 

Leeuwarden. 10 uur. De genie in hei koffiehuis van den lieer 
f~''liaap aan den Arendstuin aldaar: het wijzigen van eon gedeelte 
der kazerne en van de stallen te Leeuwarden voor de huisvesting 
v*n de Kon- Marechaussee. Begr. i 10.000. 

Terneuzeu. 11 uur. De kapit. eerstaanw. ingenieur in het 
li .tel de Nederlanden bij m i j . de wed. Susijn : het vernieuwen van 
r deelteu rijsbeslag op de watertaluds van Front I—II en het 
i nbrengen van beschoeiingen langs de watertaluds vac Bastion VII 
«Idaar. Begr. f 1300. 

DONDERDAG 8 SEPTEMBER. 
Amsterdam. 11 uur. De architecten A. Jacot en W. Oldewelt, 

namens bunnen principaal in het American-Hotel tan het Leidscbe-
pleia aldaar; het bouwen van een winkelhuis met boveuwoning 
ter plaatse van pero. 908 aan den Nieuweiidijk te Amsterdam. 

VRIJDAG 4 SEPTEMBER. 
Borger (Dr.) 1 uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen van 

•jf schoolgebouwen: één te Borger, één te Drouwen, één te 

Drouwenerinond en twee te Nieuwbuioen op de plaatten 1:0, 15 en 76. 
Utrecht. >0 uur. De majoor bij het korps Genietroepen iu de 

kazerne op bet terrein Damlust : liet leveren van verplaatsbare 
telephoonkanto-en van gegalvaniseerd plaatijzer met bout bekleed 
voor de telegrapbische verbindingen ten behoe'e der kustoewakin;. 
Begr. f 5015. 

ZATERDAG 5 S E P 1 E M B E R . 
Utreoht. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel en 

nijverheid, aau bet gebouw van het prov. bestuur: het leveren 
eu terwerken van p'iin aan de oevervoorzieningen vau het Merwede-
kanaal in de piov. Utrecht. Begr. f 2375. 

MAANDAG 7 SEPTEMBER. 
Eindhoven. 11 uur. De tramweg-maatschappij De Meijerij, in 

bet lokaal van den beer Kd. Stoot op het stationsplein, volgens 
bestek no. 10: A. hst maken van een stationsgebouw, perron en 
goodereulokaal, met fundeering der ijzeren overkapping; B. het 
maken van een locomotieven-remise en werkplaatsen, steen oleu-
bergplaats enz. 

DINSDAG 8 SEPTEMBER. 
Breskens (Zeel.) 10.3U uur. Het bestuur der waterkeering van 

het calamiteuze waterschap Oud en Jong Breskeus in het directie
lokaal >an de Nieuwesluis, gemeente Breskens : het verdedigen 
van den inderzeeschen oever door steenbestorting aan de water
keering aan bovengenoemd waterschap. Begr. f 4142.2C. 

DONDERDAG 10 SEPTEMBER. 
Haarlem. 11 uur. Het micisterio van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het maken 
van voltooiingswerken bij de in aanbouw zijnde schutsluis te 
Mmuiden, deel uitmakende vu?, de uithreiiing der sluis- en haven
werken aldaar. Begr. f 4S25. 

Wormerveer. ü e architect D. Stam Mz. : het ophoogen en 
bestraten van de geprojecteerde wegen op het bouwterrein sectie 
A uo. 2390 in dn gemeente Wormerveer, benevens het maken van 
ia daarvoor benoodigde steenen brug en verbindingsweg. 

AFLOOP TAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het sloopen van de perc. Boeihavestraat no. G6, 

68 en 72, in verband met de aldaar te maken wegoanen. Laagste 
G. Slot aldaar voor f 315.15. 

Amsterdam. Het opnemen en herleggen van 1000 M' hoofd-
rioleetiug gelegen in de Rustenburger en in de Kuiperstraat. 
Laagste L . vau Zon te Purmerend voor f 2450. 

Amsterdam. Het maken van telegrapbische eu telephocische 
verbindingen aan verdedigingswerken in de stelling Amsterdam, 
(2e gedeelte). Laagste P. van Essen tc Halfweg '<!5.'t pet. beneden 
tarief. 

Amsterdam. Het maken van eeu gebouw voor kantoren en 
werkplaatsen voor signalen en telegraphic te Apeldoorn. Laagste 
F. W. Geurden te Apeldoorn voor t 347". 

Beetsterswaag. De vernieuwing eener walb;schoeiing aan de 
Wijmerts en de herstelling eener boerenbuizinge voor rekening 
van den beer '. Lankborst te Beetsterzwaag. Langste A. J . Konst 
te Harich voor f 1218, gegund. 

Bokhoven. Het verbouwen van het schoollokaal te Bokhoven. 
Langste C. van Eggelen te Nieuwkuik voor f 730, gegund. 

Bolsward. Het uitvoeren van eenige verfwerken aan de gas
fabriek aldaar. Laagste G. de Boer aldaar voor f 227, gegund. 

Brielle. Het bouwen eener stoomzuivelfabriek. Laagste J . v. d . 
Reijde aldaar voor f G790. 

Delft. Het opruimen der oude sluis en het bouweu eener nieuwe 
uitwateringssluis „de Vij'sluizeu", met daarbij behoorende kunst 
en grondwerken enz. onder de gemeente Schiedam en Vlaardinger-
Ambacbt. Laagste Adriaan Korteweg te 's-Gravenhage voor t 11 7.SDI). 

Dieren. Het bouwen van een ziekenhuis. Laagste J . E . C . 
Schoonwater aldaar voor f 1018G, de gunning 8 dagen in beraad. 

Dordrecht. Het maken eener rioleering door de Polderstad en 
het omleggen van den hoek Spuiweg—Burgemeester de Raadtsiogel, 
in één perceel met gedeeltelijke legering van de daarvoor benoodigde 
materialen. Laagste F. Klein aldaar voor f 47.800, gegund. 

Gronnn. Het bouwen van een hotel op een terrein tegenover 
het station. Laagste E . Rivoir aldaar f 20.370, volgens bestek 
3 dagen beraad. 

den Helder. Het verbeteren van de storinvrijheid van het fort 
Kijkduin. Laagste A. de Groot Cz. te Heukelom voor 25.1 pet. 
beneden tarief. 
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Hade. Hut buiten- en gedeeltelijk binnenverfwerk aim de 
verschillende gemeente-eigendommen te Drimm.den. Laagste VV. 
T. en M. J . Roovcrs te Terheijden voor f 280, gegund. 

Middelburg. Het maken van werken tot verdediging van het 
strand vóór Terneuzen. Laagste A. Tnolens te Terneuzen voor 
f 3230. 

Roermond. Het bouwen van twee woonhuizen, een winkelhuis 
en eene landbouwerswoning, voor rekening vnn den WelEd. heer 
J . Kranenpoot. Laagste J. Clappers aldacr voor f 14887, gegund. 

Roosendaal. Het bouwen eener concertzaal met café en aan 
booriphedfn. Laagste A. Kuvseu voor f 11435, gegund. 

Rnnrlo. Het bouwen vau eene boerenwoning en do verfwerk; i 
beplakken enz. eener andere woning. Laagste H. Venderbo 
aldaar voor f 2415; 2. het verlichten van verfwerk enz. < 
andere woning. Laagste J . H. Dolphijn aldaar voor f 289. 

Sas van (jent. Het bouwen van een woonhuis voor Eerw. Zust • 
met schoollokalen te Sas van Gent, onder beheer van den archit 
Laagste M. Bakkeren te Prinsenhage voor ( 22984. 

Zwolle. Het bouwen van een stoomconfectiefabriek met shedd» 
en ren roagizijngebonwtje voor den heer H. Liikeu Jr. Laagst 
F. H. Noorman voor f 11500, gegund. 

A D V E R T E N T I E I M . 
B ü J . P. R E V E R S te Doidrecht 

verscheen: 

L E E R B O E K 
TOOI* de kennis van sommige 

Bouwmaterialen, 
DOOR 

J . V A N L E E U W E N Ju. , 

Civiel-lng., Leeraar B. A. te Dordrecht. 

Prijs f 1.-. 
ROTTERDAM, 
Nieuwe Haven 118 

AMSTERDAM, 
Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

DF.R 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland eu Indien. 

Uitsluitend: l e soort A N D . T R A S , 
(volgens de nieuwe A. V . met 7 1 / » ° / 0 

gloeiverlies1. 

( 9 9 ) HANDEL in 
_ B 0 Ü W 1 A T E R I 1 L E J L 

S P I E G E L - en VENSTERGLAS 
ƒ. M. SCHAAF. 

Botersloot 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg " 
AGKNT te Amsterdam den Heer G. L Ö E W » 

N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

Qeluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor hoiitceinentdaken, brandvrije 

set.aratieën en plafonds. 

E X S E L S I O R P L A T E N , 
GEBR. m DER vIJGH, Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaien 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, di.ht, 
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. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 1895 

GOUDEN M E D A I L L E . 

OVERKAPPINGEN ^ 
en LOODSEN 

van gegolfd ijzer 

LIFTEN 
A P 

(90) 

KRANEN 

L I E R E N 
GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen 

T. C. TISSOT J". 
AMSTERDAM, SINGEL II». 

Uobbs'sPatent Scor/ae Pavei Cy-
R O T T E R D A M . 

Kantoor: Jl ent erittrn at 22. 

Levert SCORIAE PAVERS voor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelyke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig* geraas 
passeeren. 

By de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die by de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar. 

TROTTOIRBESTRATING. 

C. WASSER & Co. - Rotterdam. 
Hoofd-Agenten der Wolff & Mei-

nel's Stoompompen, Stoommachines en 
Stoomketels. — Werneburg's Arma
turen en .Metaalstnkken. — llowaldt's 
Metallieke pakking en voedingswaterrei-
niger — Steading's Koperen verpak-
kingsringen zonder naad. — Gebler's 
onovertroffen Pnlsometer genaamd „ P u l -
sator", eventueel op proef of in huur. 

Subagenten gevraagd. 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

80HEKP8B0UWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. ^ 

A N K E R » , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
mei c e i - t i l i c n x L t v u u I ^ I O ^ C I ' H 

en B u r e a u V e r i t a s . 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PRIJZEN. (73) 
8 . BRUIGOM, 

P . D 0 L K & Z 0 0 N . 
Spiegel- en Vensterglas. 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N r T T G E K L E U R D » 

Cathedraal-. Mat-, Geribd-, 

Bngelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-

RUW S P I E G E L - . 
W I T - , KBISTAL- , BBOKI en M K 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 ei 

R A N D E N . 
GKBOGKN G L A S en DAKPANNKN. 

L e n z e n - en P a t r ij s p o u r ty 1 

(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 
STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTOR: 

N e d e r l a n d s c h e M a a t s c h a p p i j 
VOOR 

M O NIE R-W E R K E N 
té AMSTERDAM. 

DIRECTEUR = J . N . L A N D R É. 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen M O N I E R , R A B I T Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN. 
a l s : Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, M uren. 

Bescherming tegen brand. 
B R A N D V R I J E K E L D E R S . 

KANTOOR: 
ile Weterlaadwarsatraat 30, 

WERKPLAATS: (93) 
JAAUPA1» bij den Omval (Weespcrzyde). 

m 
Alle soorten van 

ZAGEN 
en 

'WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts iu iejïjnsle qualtteiten tot. billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SöHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 

WH?* Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden^ 

J . W. W E 1 S S E N Ö , 
Nieuweudijk UI te AMSTERDAM, 

fabriceert geykte D U I M S T O K K E N , twee 
en vyf 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 , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L I J N E N , P E I L -
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
I eekeubehoefteuenOptlscheliistrnmeiiten 

EQUERRES. P R I S M A ' S E N Z . 

Houtbereiding tegen bederf. 
KYANISEERINRICHTING. n. i i : \ s i \ K, 

A R N H E M , 

levert pasklaar gekyaniseerd 
(rot- en zwamvrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

VLOERRIBBEN, enz. enz. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag 24 

September 181)0, des na 
middags om 3 uur, is de ondergeteekende 
voornemens, namens het B E S T U U R van 
de VEREENIGING tot CHR. VER
ZORGING VAN KRANKZINNIGEN 
en ZENUWLIJUERSin NEDERLAND 
gevestigd te Utrecht, in het Hotel „HET 
WAPEN VAN DRENTE", van Mej. 
de Wed. R. K U I P E R S , te Assen, 

A A N T E BESTEDEN: 
Het bouwen van twee afzon

derlijke PAVILJOENEN, eene 
KERK, eene III I I M Z I \ < « . eene 
T L I N M A N S W O NIN G, eene 
SMIDSWOMNG, eene SMEDE
RIJ, eene RIOLEERING met 
ZINKPUTTEN enz. te Zuidln-
ren, provincie Drente, met de 
leverantie van al het daartoe 
benoodigde. 

Het B E S T E K met 5 T E E K E N I N G E N 
is a ƒ 3.- te verkrijgen by' den onder
geteekende en ligt t e r i n z a g e ten 
huize van aanbesteding en in het Hotel 
van den heer H. Z O N D A G te Zuidlaren. 

A A N W I J S IN L O C O Dinsdags 15 
September 1896, des namiddags te 
3 uur. 

I n l e v e r i n g der B I L J E T T E N één 
uur v ó ó r de aanbesteding, ten huize van 
aanbesteding in eene bns, of 6 uur vóór 
de aanbesteding ten kantore van den 
ondergeteekende. 

Nadere i n l i c h t i n g e n en i n z a g e 
der T E E K E N I N G E N voormiddags van 
11—12 unr ten kantore van 

K. IIOEKZEMA, 
Architect te Groningen. 

1 
J Op Donderdag 10 Sep-

tember 1896, 's namiddags 
3 uur, is de ondergeteekende voornemens, 
namens de Naamlooze Vennootschap „ D E 
G R O N I N G E R R I . T W I E L E N F A B R I E K 
A. F O N G E R S " , in het Logement „ H e t 
B l a u w e P a a r d", van Mej. de Wed. 
J . A. D E J A G E R , aan het Nieuwe 
Kerkhof te Groningen, 

aan te bes teden: 
Het AFBREKEN van het Koffiehuis 

„TIVOLI" met NEVENSSTAAND GE
BOUW en het BOUWEN van een 
RIJWIELENFABRIEK, RIJSCHOOL met 
RESTAURANT, MAGAZIJNEN, KANTO
REN, BOVENWONING ENZ., westzijde 
aan den Heereweg te Groningen, op 
de perceelen kadastraal bekend Sectie 
C POS. 2233, 2234 en 2235, met 
de leverantie van al het daartoe 
benoodigde. 

Het B E S T E K met T E E K E N I N G E N 
is éi ƒ 3.— verkrijgbaar by den tnder-
geteekende en ligt ter lezing ten huize 
van aanbesteding, en in het koffiehuis 
„ T I V O L I " , aan den H e e r e w e g te 
Groningen. 

A A N W I J S IN L O C O Woensdag 
2 September 1896, 's namiddags 2 unr. 

I N L E V E R I N G der B I L J E T T E N één 
uur voor de aanbesteding, by den onder
geteekende of ten huize van aanbesteding 
in eene bns. 

Nadere inlichtingen en inzage der 
T E E K E N I N G E N voormiddags van 11 tot 
12 uur ten kantore van 

K . H O E K Z E M A , 
Architect te Groningen. 

LEONARD SLIGGBER, Monnickendam. 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N . 
U i t m u n t e n d fabrikaat en 1»ï 11 ij kt' prijs. (76) 
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132. A m s t e r d a m . 

Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Door bijzondere omstandigheden wordt 
TE KOOP mingeboden: 

V. Y S E N D Y C K E 

Documents classes de l'Art 
dans les Pays-Bas. 

10 Jaargangen in 5 portefeuilles (compl.) 
nieuw Ex.. gekost hebbende / 500.—, 
voor f 225.- n contant. 

Te bevragen onder motto „ Bouwkunde" 
by den Boekhandelaar J . C l K O T , Hoog
straat 7, den Haag. 

D0DMIIK5CHE E l LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

Portland-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakelen en Deksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk 

IM. M I J T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

(97) en LEKKERKERK. 

Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Cement-Fabriek 
Dyckerhoff & Söhne 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn, 

Offenbach 1879. 

Gouden Staats-Medaille 

Cassel 1870. 

Medaille van verdienste! 

Weenen 18 73. 

Gouden Medaille 

D ü s s e l d o r f 1880. levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid Hoogste onderscheiding 

Productievermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. I X v n r t l ^ V * * | 

i i . Magazjjuhouders in de voornaamste steden. Arnhem 18 79. 

JAN HAMER ÓL C O . , 
Heerengracht 583, by de Ütrechtschestraat, 

AMSTERDAM. 

ZIFTEN. - KRANEN. 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, R o t t e r d a m . 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeds yroote voorraad in BioUn, 
Putten en Kolken. 

Transporteurs. - Elevateurs. 

T A K E L S , (e») 
D O M M E K R A C H T E N , - VIJZELS. 

S T A L E N 
V A N 

B E H A N G S E L P A P I E R E N 
E N 

R A N D E N , 
4 0 procent beneden de gewone prijzen, 

bij H . 8 P E I J E R , 
NIEUWE MOLSTRAAT 74, 87 en 91, Den Haap 

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 regels 
S0 centt, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatting wordt alechti tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

Alle advertentlën in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E H E E R A . C . B U K G D O R F F E R O V E R 

C R E O S O T E E R E N . 

( Vervolg). 

In het tweede gedeelte van zijn opstel zet de heer B. 
uiteen, hoe naar zyne ineening de voorschriften moeten 
luiden. Hy doet dit roet een beroep op de toegeeflijkheid 
van den lezer; de aanhangige kwestie heeft hem eenigszins 
verrast en hem genoopt het onderwerp tc behandelen, voor 
en aleer hij over volledige geg'-vens beschikken kon. 

Terecht acht hy' het gewenscht in de gegeven omstan
digheden — nu op het gebied der creosoteering nog tal 
van vraagpunten op een oplossing wachten - de voor
schriften niet te gedetailleerd op te stellen, daar zy zonder 
bezwaar aangevuld en toegelicht kunnen worden, telkens 
wanneer men meer bouwstoffen ter beschikking heeft. Dien
overeenkomstig stelt hij de volgende redactie voor: 

1°. H e t t e c r e o s o t e e r e n h o u t m o e t v o o r a f 
g e k e u r d , g e m e r k t e n z o o v e e l m o g e l y k 
p a s k l a a r g e m a a k t w o r d e n : p a a l h o u t m o e t 
v ó ó r d e b e w e r k i n g v a n d e s c h o r s o n t d a a n 
z y n. 

Deze zinsnede komt overeen met myne A . V ; het ont
doen van de schors spreekt van zelf; geen fabrikant gaat 
die voor zyn genoegen mee creosoteeren. 

2 ° . H e t c r e o s o t e e r e n m o e t g e s c h i e d e n 
o n d e r d e c o n t r o l e v a n d e D i r e c t i e e n i n 
e e n f a b r i e k t e n h a r e n g e n o e g e (n). 

M. i een overbodige eu verkeerde bepaling. De directie 
heeft als zoodanig toegang tot alle fabrieken waar voor 
haar gewerkt wordt (§ 494 der Ryks A. V. v. 1895; § 4 9 
blz. 197 mijner A . V.) Haar de kerrs to laten van de 
labriek, kan al te zeer aanleiding geven tot willekeur en 
misbruiken door voor- of tegen-ingenomenheid; de aannemer 
behoort in dit opzicht vry te blyven. Maar hierover zullen 
wy het nooit eens worden, want de heer B. acht dit een 
voornaam punt, waarop hy byzonderen nadruk meent te 
moeten leggen, 't Is echter een meer administratieve dan 
wel technische questie. 

3". D e h o e v e e l h e i d c r e o s o o t o l i e , d i e p e r 
M 8 . h o u t m o e t w o r d e n i n g e p e r s t , z a l i n 
o v e r e e n s t e m m i n g m e t de s o o r t , de z w a a r t e 
e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t h o u t b y b e s t e k 
w o r d e n b e p a a l d . 

Weder nagenoeg gelijkluidend, behalve dat de heet B. 
geen minimum opgeeft. Ik vind er iets voor te zeggen om 
dit wel te doen, voornamelijk ten dienste van bouwmeesters, 
die in het geheel niet op de hoogte zyn en by het opmaken 
van hun bestek niet weten wat voor te schrijven. 

4". D e c o n t r o l e z a l g e s c h i e d e n d o o r 
w e g i n g v a n h e t h o u t v ó ó r e n u a d e b e r e i-
d i n g ; h e t t y d s t i p v a n d e e e r s t e w e g i n g , 
a f u a c k e l y k va>n d e n v o c h t i g k e i i s t oc a t a n d 
v a n h e t h o u t , w o r d t v a s t g e s t e l d i n o v e r 
l e g m e t d e n f a b r i k a n t . 

Het wegen is, zooals door Z. in ons No. van 13 Juni 
terecht is opgemerkt, een omslachtig en bezwaarlijk con
trolemiddel. Om niet in herhalingen te vervallen, verwijs ik 
ten dezen naar zyn opstel. Ik kan den heer II. gerust 
tegenspreken, waar hy' beweert „dat Z . zich nimmer ernstig 
met de zaak heeft, bezig gehouden". Z . is my bekend als 
een man van veel ervaring op dit gebied en ik ben het vol
komen met hem eens, dat de meting der in den ketel ge
perste olie de voor alle betrokkenen gemakkelijkste en 
daarom de beste controle is. Op een liter of wat olie komt 
het noch by my noch by de fabrikanten aan. 

Ook begryp ik de vrees, van den heer B. niet ten opzichte 
van de talrijke „kraant jes en afsluiters aan de ketels en 
in de boven- en ondergrondsche geleidingen" en van de 
„ol iereservoirs , die zoo goed geborgen liggen in den schoot 
der aarde". .Met 10 atin. druk in en een goeden manometer 
op den persketel, zooals ik eisch, zal men het toch wel laten 
ongemerkt o ü e weg te moffelen 't 

Het opnemen van controle door weging iu de A. V. zou 
ik iu geen geval op myn geweten willen hebben. De last, 
dien men daardoor aan tal van personen bezorgt, weegt 
niet op tegen het in elk geval onzekere voordeel, dat er 
mede beotigd wordt; op enkele percenten men of minder 
olie komt het waarljjk niet aan, als men iu aanmeiking 
neemt hoe er in den regel onder deu druk der te lage 
inschrijvingen gecreosoteerd wordt. Ik bezit daarvan hoogst 
opmerkeiykr sUtaUj**» in myne collectie aau. de P. S. 

De heer B. zegt zelf ook ("blz. 345 le kolom) „het gaat 
niet aan, voor te schrijven, dat elk stuk hout van eene 
lading, minstens een zekere hoeveelheid olie moet hebben 
opgenomen, daar men in dit geval niet de geringste aan
wijzing heeft, welk quantum in het geheel verbruikt moet 
worden. Ook zou de controle dan uiterst bezwaarlijk worden, 
daar iedere balk of plank nu afzonderlijk gewogen dient 
te worden. Weging stuk voor stuk mag alleen geschieden, 
als het te doen is, om nadere gegevens betreffende het 
creosoteeren te verzamelen, maar behoort dan gepaard te 
gaan met extra betaling". 

„Onvoldoende bereiding (zie de slot-alinea van myne — 
B's — bepalingen), welke by de voorgeschreven controle 
slechts zelden zal voorkomen, mits men zyne eischen, wat 
de iu te persen hoeveelheid olie per M ; 1 . hout betreft, niet 
overdreven hoog stelle en de fabriek goed ingericht zy, moet 
eene herhaalde bewerking tengevolge hebben. Slaagt men 
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er alsdan nog niet in bet gevorderde quantum te bereiken, 
zoo mag worden aangenomen, dat het materiaal door zyne 
bijzondere geaardheid minder geschikt is voor volledige 
creosoteering. 't Zou onbillijk zijn het hout, hetwelk in hst 
algemeen reeds bewerkt is, onder de«e omstandigheden af 
te keuren. Liever nog stelle men eene korting vast, gelijk 
bij enkele Direction thans reeds gebruikelijk is." 

Als men den laatsten zin weglaat, zouden de aangehaalde 
woorden kunnen gelden als een pleidooi vóór mijne A. V . 
tegen die van de Commissie. 

5 ° . U e c r e o s o o t o l i e m o e t e e n s o o r t e l i j k 
g e w i c h t h e b b e n v a n g e m i d d e l d 1.06 bi j 
1 5 ° C. e n m i n s t e n s 6 ° / 0 c a r b o l z u u r b e v a t t e n . 

T e r b e p a l i n g v a n h e t s o o r t e l i j k ge 
w i c h t e n d e h o e d a n i g h e i d d e r c r e o s o o t 
o l i e z a l u i t d e n p r e p a r e e r k e t e l e e n m o n 
s t e r w o r d e n a f g e t a p t e n o n d e r z o c h t . D e 
k o s t e n v a n d i t o n d e r z o e k , z o o m e d e d i e 
v a n d e w e g i n g , k o m e n v o o r r e k e n i n g 
v a n d e n a a n n e m e r . 

Het soortelijk gewicht der creosootolie is in mijn oog 
een bijkomende omstandigheid, die betrekkelijk zeer weinig 
ter zake afdoet en die ik daarom in mijne A . V . niet 
aangeroerd heb. Wil men het nagaan, dan heeft men even een 
vochtmeter in de vloeistof te dompelen en het af te lezen 

Maar ray dunkt, als men een gemiddelde tot in 2 deci
malen opgeeft, dan dient er wel bij te staan hoever de 
afwjjking van het gemiddelde wel mag gaan. 

Wat het gehalte aan carbolzuur betreft, ik ben volstrekt 
geen scheikundige en moet dienaangaande geheel op het 
oordeel van anderen afgaan. Ik schreef in mijn A. V . 1 0 ° / „ 
teerzuren vo >r, omdat ik uit goede bron vernomen had, dat 
het gezamenlijk gehalte aan teerzuren langs scheikundigen 
weg gemakkelijk te bepalen, maar de afscheiding der teerzuren 
onderling moeiely'ker en onzeker is. Het eischen van een bepaald 
gehalte aan carbolzuur schjjnt daarom aan bedenking onderhe
vig. Te meer is dit het geval, omdat het volstrekt niet uit
gemaakt is of het carbol- of zelfs teerzunrgehalte in het algemeen 
wel hoofdzaak is met betrekking tot de waarde der olie voor 
het bewaren van hout tegen bederf. De eenigen, die ten 
dezen opzichte misschien eenig meer licht zouden kunnen 
verschaffen, zyn de fabrikanten van teerproducten, maar 
dezer belang brengt niet mede hun wetenschap aan de 
openbaarheid pry's ie geven. Van de school is te dezer zake 
vooralsnog niet veel te wachten en, mocht men mij voorstellen 
de 1 0 ° / 0 teerzuren uit myne A . V. te schrappen, dan zou 
ik daar niet veel tegen in te brengen hebben; maar bij 
ons tegenwoordig gebrek aan kennis komt my' 1 0 ° / 0 teerzuren 
beter voor dan 6°/,, carbolzuur. Met een enkel woord kom 
ik hier achter nog op de samenstelling der olie terug. 

ü". D e l a d i n g e n h o u t,- w e 1 k e b 1 y' k e n n i-e t 
i n v o l d o e n d e m a t e c r e o s o o t o l i e t e h e b 
b e n o p g e n o m e n , m o e t e n a a n e e n e t w e e d e 
b e r e i d i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n , n a d a t 
e e r s t w e d e r l u c h t l e d i g i s g e h a a l d . 

Deze bepaling is eeu borgketting voor de directie zooals 
er in A. V. nu eenmaal schynen te moeten voorkomen, in 
den trant van: „als je n i e t . . . . dan zal ik je . . . . " Ik heb 
er als zoodanig geen groot bezwaar tegen, maar ik ben 
tot dusver nog zoozeer overtuigd dat, als de tweede zin
snede van myn § 10 strikt gevolgd wordt, de creosoteering 
aau alle redelijke eischen zal voldoen, dat ik zulk een 
bepaling meen te kunnen missen. By ongevallen, onklaar 
raken van pakking enz., spreekt het van zelf, dat men van 
voren af aau begint. 

Ik heb niet goed begrepen, waarom de heer H. in zyn 
ontwerp voorschriften niets zegt omtrent uitstoomen en 
luchtledig halen. Immers toch is hij overtuigd van het nut 

van beide „ H e t uitstoomen", zegt hij „ v a n het gecreosoteei 
hout wordt tegenwoordig vry' algemeen noodig gene 
Niet alleen dat het materiaal door deze bewerking 
vooral gedurende den winter — in- en uitwendig 
reinigd wordt van vaste bestanddeelen, die de indringing 
der olie zouden belemmeren, maar meer nog geldt I 
voordeel, dat eene belangrijke hoeveelheid sappen woi :, 
uitgedreven, indien het hout niet door en door droog 
Ook bevordert de verwarming van het hout de opna e 
van de olie enz." 

„Ook aan het luchtledig halen" zoo gaat de heet 
voort, „dient men hooge eischen te stellen ; vooreerst wor i 
door deze bewerking aan hout, hetwelk nog niet voldoen e 
gedroogd is, groote hoeveelheden sappen onttrokken; verder 
zal het impregneeren ook des te gemakkelyker geschied i, 
naarmate de Iti'-htverdunning verder is voortgezet." 

Welnu deed ik dan niet goed in mijne A. V . bepaling n 
omtrent beide onderdeelen der behandeling op te nemen ? 
Of welke reden is er dan om, zooals de heer B . wil, ze 
achterwege te laten? 

(Slot volgt) 

BOEKAANKONDIGING. 

Onder den titel „ N i e u w Amsterdam, eene Nederlandselie 
Vrijhaven" heeft Prof. A. HUKT te Delft eenige opstellen 
in een bandje vere nigd, die hij voor het meerendeel in de 
laatste paar jaren in verschillende dag- en weekbladen had 
gepubliceerd. Zy' vormen te zamen, een aangenaam, goed 
samenhangend geheel, zooals van dezen schryver niets anders 
te verwachten is. De opstellen zyn met den gloed der 
overtuiging geschreven en met de daarin uitgedrukte denk
beelden stemmen wy' zoozeer in, dat wy' het boekje gaarne 
in ieders handen zouden zien. Het vieren van de aanstaande 
krooning onzer jeugdige Koningin met eene nationale ten
toonstelling in de hoofdstad des ryks, waarvan de gebouwen 
zullen blijven bestaan ten dienste der vrijhaven Amsterdam! 

Eere den man in wiens brein dit het eerst is opgekomen! 
v. D. K. 

VERVEN EX KITTEN TEGEN ZUREN" 
BESTAND. 

B o m t » beveeld uit eigen ervaring de volgende verven 

en kitten aan, waar het te doen is om zure, bytende vloei

stoffen onschadelijk te maken voor de wanden van vaatwerk. 

Zwavelzuur en salpeterzuur tasten een verr' uit kaliewa r-

glas 3 0 ° Bé, aangeroerd met eene overeenkomstige hoeveelheid 

pnimsteenpoeder, volstrekt niet aan Deze is ook als kit 

voor glaswerk voortreffelijk. Een even g ede verf beslaat 

uit 2 deelen asbestpoeder, 1 deel barytsulfaat, 2 dei 11 

natronwaterglas van 5 0 ° Bé . Deze weerstaat de inwerking n 

sterk zwavel- en zoutzuur. By' verdunde zuren is het > d-

doende, als het waterglas maar 1 3 ° Bé zwaar is. 

Vert uit 2 deelen natron waterglas, 3 deelen zand, 1 

deel asbest is bestand tegen heet salpeterzuur. Het uatr -

waterglas kan ook vervangen worden door kaliwatergl 

Dit is alleen duurder en dan droogt het mengsel zeer si . 
zoodat men zich haasten moet om klaar te komen met li 

verven. Het duurst is de eerstgenoemde verf. De gewichts

verhoudingen kunnen veranderd worden, zonder dat daardo 

het product minder wordt; namelijk dan, als de inengse 

als kit tot het aaneenhechten van stukken aardewerk g1 

bruikt moet worden. (Drog. Ztg) 
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\\ ndelijksche prijsopgaaf, zonder 
jiigeni urs en Exporteurs van Machinenén, 

verbinding van eenige M E T A L E N enz., volgens de prijscourant van JOHN BIRCH & Co. ltd., 

Londen, 10 & 11 Queen Street Place, September 1896. Levering franco boord Londen 

„•j;Ll /ER per 1000 KG. 
pinig: ' T O O r scheeps- en 
brnp e n b o u w - " j v 0 < matten, ent. „Best". 

j.,,cli len „Best". 
id. „Best beat" . 

„Bost best best" . 
ld. „Extra triple best 

, 0 0r /.eer moeietijk flenswerk 
Gerild i vloerplaten 
forkulire ketelplaten (Low-
mo<>-) van af . 
jd. id. (Andere merken) 

lloek> a kraalijzer voorscheeps-
, n l„ uggenbouw . 
B̂est" hoekijzer . 
Beji hest" id. 
T ii'1-''' • • • ' < • 
Kraal T ij"* . • v a n »' 
jj, »ot knieën en spanten ge-
doge" moer: 

Klink'agolijzer, gewoon . 
iil - „besi" . 
id. „best best" voor ketelw. 

Staafij'-or, Welsh . . 
U, Seliouch f. a. b. Glasgow 
jt Gewoon North Staffordshire 
ii. Best id. . 
ü. Superieur id. . - • 
id. South Staffordshire, Marked 

burn, List brands . 
id. „Lowmoor" 
id. Yorkshire, andere merken 
Spijkerstaven . 
Iwsedsch staaf'ijzer, gewalst . 

id. id. gehamerd 
Belg. ill. No, 1 f.a.b. Antwerpen 

Spijkerstaven id. id. 
Gootyzer id. id. 

„ I ijzer, vanaf 
Draadnagels Nu. 6 — 7 

("per 100 KG.) . 
Bandijzer, gewoon . 

superieur 
Bullmiiil N . ïO, breeds» . ! niH. 
Kzpurt blik . . . . 
Blik „ Working up" kwalitoit . 
Gegalv.gegoird bik No -24 Iiti 

id. id. id. No- 96 Id. 
id. plat id. No. 20 id. 
ill. id. ,,'iest best", koud ge
walst en uitgegloeid No.84BG 

Gehamerde staven . 
hielstukken, ruw In-smeed 
Steven id. id. id. vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Stheepshchroefasscn.ruwafgedr 
Wilg Ijzeren atooinpijpep 
'hilpstirkkeii daarvoor . 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
"sis I '/..ketelp., schuin geweld 
Witkant pijpen 
u*g°U:: ijzeren sokbuizen 

'd. id. sokken en spie-
eindt n uitgeboord en afgedr. 

M-id. ••sm-ken mei Dr. Angus 
Smit: s oplossing, moer: 

'eemei 1 rooaterijzei . . 
BU'Y. or GIETIJZER 

oer 1000 KG. 
jk-uou, i G.M. B.No. 1 • M 

*»niln,rie No. I . . 
No. 3 . . 

d No. 3, voor 
gietwerk. . 

, u- No. 4, voo» 
•mei ijzerbereiding . 
'*» ei hematiet No 1 

K id. No 8 
*u '«cht-hout.kool 

voor gn-iwerk. 
•hl houtskool 

1 oor «moedijzor-
mg 
sven en blokken 
mangaan 80 pCt 

iil 
«•»«h. 

«o.r 
.. Wei< 
Roddels 

*Vri; 

I'S 

n 
1 1 

Galden. 

58,81 
•4,14 
7 5,81 
87,47 

104,97 

118,68 
64,14 

311,59 
198,28- 333,86 

59,77 
65,60 
77,37 
62,68 
67 06 

29 16 
67.06 
72,90 
84,66 
59,77 
58.31 
67,06 
72,90 
84,56 

96.32 
215,76 
204,09 
69,98 
96 23 

102,05 
58,31 
61,23 
59,77 
57,59 

8,45 
69,98 
75,81 
78.73 
84,56 
99,13 

122,46 
139,95 
121,00 

51,02 

1,48 
64,14 

37,41 
89.18 
38.00 

25.94 

35,36 
37 -
8 7,3 7 

103,05 

96 32 
48,65 
145,78 

M l I 1.! IJZER en 
STAAL per 1000 KG. 

Scheeps- en brugplaten . 
Ketelplaten 

id. vuurkast kwaliteit 
Staafstaal 
Baaiband . . • • 
Siaalulik . . . . 
Zacht id. om op te werken 
Hoek- en kraalijzer . 
Kraal T ijzer 
I staal 
Spoorstaven, zware 

id. middelsoort 
id. lichte 

Tramrails 
Gereedschapstaai, gewoon 

id. speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal 

i. d. naas
te haven 
b. d. fabr. 

i,l 

DRAAI) per 1000 KG . 

Gewalst IJzerdraad v. omheining» 
uitgegloeid en geolied Nrs.0-5 

ld. gegalvaniseerd id. • 
G ewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
ld. gegalvaniseerd id. 
Getrokken ijzerdraad voor om

heining, geolied Nos. 0 — 8 
lil. gegalvaniseerd id. 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, uitgegl. en geol.Nos. 0 8 
ld. uitgegloeid en gogalvanis. 
Prikkel heiningdraail 3 draads. 

Id. id. 4 draads. 
Id. thickset 3 „ 
Id. id. 4 „ 

Telegraafdraad Noa. 0 — 8 
KOPER. 

Chili staven per 1000 KG. • 
Gietelingen li. S. id. .• 

id. taai (Toughcake) id-
Staven, platen eu diibbeling id-
Draad per KG. 
Gesoldeerde pijpen id. . . 
I'ijpen zonder naad id. . . 
GEEL METAAL per KG. 

Slaven . 
Dubbeling 
Soldeerwerk 

MESSING per KG. 
Gewalst messing 
llla.lmi-ssing . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketolpijpon 

id. condensorpijpen 
Draad . . 

TIN per 1000 KG. 
Engelsch in ataven (in kisten 

van 803,31 KG.j . 
id. id. best gezuiverd. 
id. gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 
ANTIMONIUM p .1000 KG. 

Gulden. 

61.33 
67,06 
73,90 
72,90 
81,64 
90,3 -
102,05 
61,23 
67,06 
58.31 
51,02 
55,40 
67,06 

87,47—104,97 
209,93 — 396,59 

583,14 
116,63 
303,23 

75,81 
99,13 

81,64 
U'4,97 

84,66 
107,89 

87,47 
110,80 

145,78 

154,54 

99,13 

556.90 
618,13 
612 30 
676,44 

0,81 
0,90 
0.92 

0,59 
0,59 
0,59 

0,70 
0,76 
0,81 
0,76 
0,93 
0.68 

758,08 
769.74 
746,43 
•99,77 

408,20 

/INK per 1000 KG. (, II M e n . 

Zuiver huitenlandsr.li . . 2i'1.19 
Hard 151,63 
Bladzink No. 8 en daarboven 233 37 

LOUD per 1000 KG. 
Engelsch pig . 132,66 

| Spaanseh id. . . . . 139,75 
1 Bladen en staven 141,41 
ij Waterpijpen . . . 148,70 
! G a s p i j p e n . . . . . 145,78 

STEENKOLEN p. 1000 KG. 
| South Wales stoomkolen lekw. I 5,98 

Id. id. 2e „ a g 5,40 
Lancashire id. le „ I 8 a 6.56 

Id. id. 26 „ SJ3 6,87 
Newcastle id. le „ I O a, 5,4 0 

Id. id. 2c „ ' 4.82 

CEMENTp.vatv.181.44KG. 

Portland . . . . . 3,56 
Homeinsch . . . . 5,04 
Vnlcaan- of voegcement. 9,48 

VUURVASTE STEEN per 
1000 stuks. 

Schotsche . . . . 24,89 
South Wales . . . . 32,59 
Kiezel . . . . . 36,14 
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 
Kahtjen's scheepseompn.-itio 69,98 
Sims' id. •28,00 

OLIËN per l i ter . 
Ongekookte lijnolie 0,31 
Gekookte id. 0,83 
Terpentijn . 0,23 
Kaapolie . . . . . 0,26 

| Colza 0,24 
i Katoenzaadolie 0,24 
1 Beuzel „ . 0,19 

Olijf „ . . . 0,43 
: Ossenpout „ . 0,39 
Spermaceti „ No. 1 0,45 
Palmolie per loo KG. . 30,91 

TEEK en PEK. 
SIOCKIIOIIIIKI' teer per val 11,65 
Archangel „ „ 10,37 
Koolteer „ 5,93 
l'ek, Zweedsche per loo KG. 7,58 

„ Was „ „ ,, 1 4 , -
„ Engelsche „ „ „ 6.12 

Hars, zwarte „ „ „ 3,86 
„ amber „ „ „ 3,26 
„ geel i» .» » 4,45 

MACHINE PAKKING p.KG. 
Pakking met elastiek hart 1,63 
Tuck's pakking 1,53 

lil. genuine 2,93 
Id. triple . 5,87 
Id. metallieke 3,27 

Asbest pakking (best) 4,57 
Beldam's pakking . 5,23 
Asbest millboard per 100 KG. 66.32 

SCHROEFBOUTEN en MOEREN per 100 KG. 
I in..lt 

Bouten mot vierkanten kop en moer, diam 
I inch. 

•|mM. 
ƒ 

100 KO. ineer 

lang beneden 50.8 mil. 
„ 50.8 tot 76.2 „ . 
„ 76 2 „ 114.3 „ . 
„ 114.3 ,. 153.4 „ . 
„ 152.4 mM. en daarboven 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 
Vierkante moeren, getapt 
Zeskante id. id. 
Gegalvaniseerde dekbonten 
Volgplaatjes ƒ 18.66 per 100 K G . 

K L I N K N A G E L 
Gewone brug- of scheepskwalieil 
„Best" 
„Best best" . . . . 
„Beat best" ketelklinkboutan . 

7, 
13.7 
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

Va 
15.88 
15.74 
15.16 
14.39 
13.70 
13.83 

*/« 
19 

14.00 
13.41 
12.83 
13,24 
11.95 

Va 
32.2 

1 
25.4 

•Va 
28.6 

1400 14.00 14.00 
18.4 1 13.41 18.41 
18.83 12.83 12.83 
13 24 13.34 13.34 
11.95 11.95 I 1.95 

Met zeskante moer ƒ 1.75 per 100 K.G meer. 
16.77 14.87 14.39 14.29 14.29 14.29 14 29 
21.88 18.38 17.30 17.90 17.80 17.30 I 90 
30.99 19.34 

1V« 
31.75 
14.00 
18.41 
12.83 
1 2.94 

.95 

per 100 KG. 
13.24 11.37 10.79 
12.53 1166 11.08 
13.70 12.83 12.24 
14.58 13.41 12.83 

10.79 
11.08 
13.94 
18 83 

10.79 
11.08 
13.34 
19.83 

http://huitenlandsr.li
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EENTGE BEREKENINGEN OMTRENT HOOGE 
SCHOORSTEENEN. 

In „ L a Construction Moderne" kwam eenigen tijd geleden 
onder het hoofdstuk „Consul tat ions pratiques" een verhande
ling voor over schoorsteenen, welke haar oorsprong vond iq 
eenige vragen, door een lezer van het blad ingezonden 
en op het volgende neerkomende: 

1°. Behoeft er op den duur vrees voor ongereedheid te 
bestaan, wanneer de rookleidingen naar een fabrieksschoor
steen hellend gemaakt worden, op de wijze als de bijgaande 
schets tig. 1 aanduidt? en welke is, in het tegenovergestelde 
geval, de beste manier van ze in te richten? 

Fig . I. 

/o.7Z-- - -

--Jf.ru--i 
2U. By een zekere inrichting bestaat een schoorsteen van 

35 M. hoogte, by een middellijn van 2.30 M. aan het be
nedeneinde en 1.20 M. van boven (*). Kunnen bij zulk een 
schoorsteen, de omstandigheden gunstig geacht worden, 
wanneer men weet, dat hy een inrichting bedient van 3 
stoomketels met een totaal roosteroppervlak van 6.21 M- . 
by een brandstofverbruik van 375 K G . steenkool per uur, 
terwyl het verwarmend oppervlak 264 M- . en het aantal 
paardenkrachten der machine 70 bedraagt. 

3°. Kunnen op het rookkanaal van 1.50 bij 1 M . nog 

Stookovens. 
Fig . 2. andere kanalen ^ en ü verbonden 

worden, zooals de schets (Hg. 2) aan-
wyst? en hoe kan de temperatuur 
der gassen aan den voet van den 
schoorsteen en hun snelheid bepaald 
worden ? 

Het antwoord op deze vragen luidde 
Behoort teen. als volgt: 

1". Rookkanalen. De kanalen kunnen hellend en als syphons 
gemaakt worden, wanneer bij den schoorsteen een voldoend 
groote trek aanwezig is: alleen zal het stoken telkens by 
het begin wat moeielyker gaan. 

Gewoonlijk geeft men aan de rookkanalen gaarne dezelfde 
doorsneden als aan den schoorsteen, teneinde onnoodige 
samentrekking der gassen te vermyden. In het opgegeven 
geval vernauwt de schoorsteen zich zeer sterk naar boven 
toe en wel van een middellijn van 2.30 M . tot 1.20 M. 
de doorsnede bedraagt echter gemiddeld 2.40 M 2 . Het rook
kanaal is 1 X 1-5 M 2 . en dus schijnt men ongetwyfeld, 
met de vernauwing van den schoorsteen aan het boveneinde 
rekening gehouden te hebben bij de bepaling van de door
snede van het kanaal. Met het oog op de bygaande schets 
voelt men zich ten slotte nog genoopt erop te wijzen, dat 
het raadzaam is om het boven den grond komende gedeelte 

(*) Het is zeer irrationeel een schoorsteen van bnvan nauwer 
te maken dan vau onder; eer moet het omgekeerde plaats hebben. 

v. D. K. 

van den syphon tegen afkoeling te beschermen aangezien 
elke afkoeling verlies aan trek teweeg brengt. 

2°. Verhoudingen der stoomketels. By de machines zonde: 
expansie en condensatie, — van het meest primitieve 
karakter, wordt 6 a 7 K G . steenkool per nnr en per paarde-
kracht verbruikt. 

By de machines met condensatie, zonder expansie, zyn 
3 a 5 K G . noodig en by die, met expansie, zonder 
condensatie ongeveer 3 K G . 

Nemen wij nu een gemiddelde van 5 K G . steenkool per 
nur-paardekracht, dau zullen dus per uur, om 70 P K . te. 
produceeren, 350 K G . noodig zyn. Men heeft opgegeven 
375 K G . wat dus niet te laag is. Het is bekend dat 1 K G . 
steenkool, gem. 6 tot 7 K G stoom oplevert, zoodat dus in 
het onderhavige geval, 375 X 6.5 K G . = 2437 K G . stoom 
zullen verkregen worden. Eveneens weet men dat voor eiken 
M-'. verwarmend oppervlak op 22 K G . stoom per nur kan 
gerekend worden en dat dan in ons geval aanwezig zou 

2 4 3 7 
moeten zyn — = 111 M 2 . verwarmend oppervlak; doch 

2 2 

waarom heeft men nu een oppervlak aangenomen van 
264 M 2 . ? Misschien omdat een der ketels, buiten dienst in 
reserve wordt gehouden! Het cyfer komt echter toch zeer 
hoog voor. 

Het noodige roostervlak kan zeer verschillend zyn, af
hankelijk van de brandstof en van de inrichting van den 
vuurhaard. Als gemiddelde neemt men gewoonlyk aan dat 
1 K G . steenkool per uur, om gemakkelijk te verbranden, 
1 d.U 2. roostervlak noodig heeft. Het roostervlak moet dus 
3 7 5 dM* of 3.75 M a . zyn en men heeft genomen 6.21 M 2 . 
wat, misschien om dezelfde reden als bovengenoemd, zeer 
hoog is. 

3°. Afmetingen van den schoorsteen-
De volkomen verbranding van 1 K G . steenkool eischt, 

per uur 16 tot 18 M 3 . versche lucht, toestroomend op de 
temperatuur der omgeving. By het intreden in den schoor
steen heeft die lucht gemeenlyk een temperatuur van 300°. 
Per seconde is het volume dan geworden: 

,Q 1 + 0.00367 X 300 N N , N . „ A 

18 X — — — = 0.0105 M 8 . zoodat voor 
3600 

de 37 5 K G steenkool bijgevolg een volume lucht vereischt 
wordt van: 375 X 0.0105 M 8 . = 3.940 M 8 . per seconde. 

Indien nu li- de doorsnede van den schoorsteen is, dan 
wordt zyn wydte D by benadering bepaald door de formule; 

13 V" 
ü l = wanneer V het vomule is, dat wy' zooeven 

2 g f 
berekenden en P de motorische druk van de warme lucht 
welke gelyk is aan H X 0.00367 (t1—t), waarin fl = de 
hoogte van den schoorsteen, t1 de temperatuur van de warme 
lucht, byv. HOCf en « d i e van de buitenlucht, byv. 10° tot 12°. 

Alzoo: P = 35 X 0.00367 X 290 = 37 
of Ük = 1 8 X _ 8 - 9 A * = 0.28; of l) = 0.73 M. 

2 X 9 . 8 1 X 3 7 
Met het oog op de wrijving langs de wanden der kanalen ett 

tegen de roosterbaren, en op den overgang der gassen uit 
de vierkante in de ronde doorsnede, zal men goed doet 
deze gevouden wydte van den schoorsteen wat grooter te 
nemen, byv. 0.80 M. tot 1 M. Waarom echter de zooveel 
grootere doorsnede aangenomen is, kan niet verklaard worden! 

Nog enkele opmerkingen. E r is geen bezwaar om ver
schillende rookkanalen aan te brengen, mits hun doorsneden 
bepaald wordt naar de stookplaatsen, die er op verbonden 
zyn en er schuiven aanwezig zyn, waardoor de trek in di'' 
kanalen kan geregeld worden, zonder welke de trek zich 
zeer onregelmatig zou kunnen verdeelen. 

Op de vraag welke de druk is aan den voet van den 
schoorsteen, moet geantwoord worden dat die bepaald wordt 

40oi het verschil in gewisht van de kolom koude lucht 
kajteii, e" do kolom warme lucht binnen den schoorsteen. 

Op 1 M*. van het grondvlak is het gewicht van de buiten
lucht ter hoogte van 35 M. gelyk aan 35 X l - 3 K G . — 
45 5 K G . Binnen den schoorsteen, bij een temperatuur van 
ong.veer 300°, is het gewicht 

35 X 1-8 ( • - n ï 
.00367 X 300 ) zoodat het be-

4- 0.00367 X 300 
doelde verschil ongeveer bedraagt: 

45,5 K G . X — - = ± 24 K G . per M * . 
2 . 1 0 

Ken kolom water, van 1 M. hoogte geeft op hetzelfde grond
vlak een druk van 1000 K G . ; in waterhoogte uitgedrukt 

24 
bedraagt de druk dus . t r a 0.024 M. 1000 v. N . 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen Korden tiecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 7 S E P T E M B E R . 
Alkmaar. 13 uur. De architect G. I.ooniati, namens zijne 

principalen, in het café Dirken uan de Nieuwesloot: het inrichten, 
tioleeren en bestrattn vau een bouwterrein, gelegen op den hoek 
van Berger- en Stationsweg te Alkmaar. 

Almelo. 8 uur. In het café Doelen i het bouwen van 2 heeren-
huizen aan de Adastraat te Almelo, aanw. '.-morg. 'J uur. 

Lekkerkerk (7..-H.) 3 uur. tiet gemeentebestuur ten gem.-huize : 
het verbouwen van de Se openbare school. 

Diyeveeu (Dr.) Het gemeentebestuur in het koffiehuis van R. 
van 't Ende: het bouwen van een gemeentebuis en burgemeesters-
woning op een terreiu wijk A no. 33 aldaar. 

Tilburg. De architect C. F. van Hoef, Spoorlaan: het ver
bouwen der achterwoning met bergplaatsen en tuinmuur van 
het magazijn Hubert Meelis iu de Heuvelstraat aldaar. 

DINSDAG 8 SEPTEMBER. 
Korteiwaag (Fr.) Het Kerkbestuur der II. V. G . : het gedeeltelijk 

-overdekken eener schuur, liet verplaatsen van,een stookhok, bet 
maken vau nieuwe kozijnen en verdere kleine herstellingen aan 
de plaats, bewoond door de wed. van Aise Lommes aldaar. 

WOENSDAG » SEPTEMBER. 
Hoogevcen (Dr.) 3 uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen 

en vergrooten der school aau den straatweg naar Coevorden. 
Schoonhoven (Z.-H.) 2 uur. Het gemeeutebestuur : het leveren 

«n inhangen vac een stel nieuwe schutdeuren, in de waterkeering 
bij de Vischbrug aldaar, aanw. 9 Sept. ten 11 uur. 

DUNDEKDAU 10 SEPTEMBER. 
Groningen. 3 uur. De architect K. Hoekzema aldaar namens 

-de Naamlooze Veunootscbap De Groninger Kijwielenlabriek A. 
Fougert in bet logement hel Blauwe Paard, vau mej. de wed. J . 
A. de Jager aan net Nieuwe Kerkhof aldaar : bet afbreken vau 
het koffiehuis Tivoli met nevenstaand gebouw ea het bouwen van 
'eu rijwielecfabriek, rijschool met restaurant, magazijnen, kantoren, 
bovenwoning enz., westzijde aau deu Heereweg aldaar op de perc. 
kad. bekend sectie C nos 2233, 2234 eu 2235. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel ea 
nijverheid, aan bet gebouw van het ptov. bestuur: het makeu van 
vnltnoüngswerken bij de in aanoouw zijnde schutsluis te Umuiden, 
deel uitmakende van de uitbreiding der sluit- en havenwerken 
aldaar, begr. f 4825. 

Haarlem, 2.15 uur. Het gemeentebestuur.- bet sloopen van de 
bestaande houten draaibrug met vleugels over de Ringvaart van 
deu Haarlemmermeerpolder nabij de Fuikvaart en bet daar ter 
plaatse bouwen van eene ijzeren draaibrug met gemetselden pijler, 
landhoofden, vleugelmuren, euz. 

Poederotjen (Geld.) 10 uur. Ten huize van C. Hasselmnn : bet 
afbreken van bet kapitale heereuhuis aldaar eu ter plaatse weder 
houwen tan eene arbeiderswoning. 

Wormerveer. De architect D. Stam Mz.: het ophoogen en 
bestraten van de geprojecteerde wegen op het bouwterrein Sectie 
A no. 839'* in dr gemseute Wormerveer, beueveus bet maken van 
de daarvoor beaoodigdeu steenea brug en verbindingsweg. 

VKIJDAG II SEPTEMBER. 
Maasluis / , | | H uu>'. Het gemeentebestuur ten raadhuize : 

het opruimen van eene houten beschoeiing vau het Goudsteeuwater 
en het vertangen daarvan door eeu crmetselJen kaaimuur op 
beloufundeering, aanw. 7 "v-pt voorin. 10 uur ter plaa'se. 

Z A T E R I l A G 12 S E P T E M B E R . 

Leiden. 11.30 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 
in het Gemeneland-huis: het maken vau eene beschoeiing met 
puiube:torting, langs den Fluweelen Singel te Gouda, in nabijheid 
van bet stoomgemaal aldaar. 

MAANDAG 14 S E P T E M B E R . 
Kampen. 1.30 uur. Het gemeentebestuur: het leveren van een 

stel ijzeren sluisdeuren. 
DINSDAG 15 S E P T E M B E R . 

deu Helder. 10 uur. Dc genie in de sociëteit de Eensgezindheid : 
bet verbeteren vau de bomvrije kazerne in hel Bastion Westoever; 
begr. f 610C0. 

Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van eene 
school aan den Breeden Hilledijk. 

Utrecht, 3 uur. De maatschappij tot exploitatie van staats
spoorwegen in het Moreelse Park: bestek no. 714: bet ina-eu 
van eene uitbreiding aan de goederenloods en eenige diverse werken 
op het station Leeuwarden, begr. f 8200. 

V R I J D A G 18 S E P T E M B E R . 
Cats (Zeel.) Het bestuur vnn den calamiteuzen Leenderl Abraham 

polder, in het gemeentehuis: 1. ten 10 uur: bet doen eener 
steeubestorting op bet Noordelijk oeverwerk, begr. f 3950 ; 3. ten 
10.30 uur: het maken van een inlangdijk in den Zuidoosthoek 
des polders, begr. f 962C.7I, aauw. 11 en ! + Sept. tusschen 9 
en 12 uur. 

Zwolle. 12 uur. Het ministerie van wate'staat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het veruieuwec 
en verstrateu van eeuige vakken kliukerbeslrating op de groote' 
en andeie Rijkswegen in de prov. Overijssel. Begr. f 10.000. 

Z A T E R D A G 1» S E P T E M B E R , 
E n s c h e d é . 13 uur. De architecten v. d. Groot en Kruisweg 

iu het hotel de Graaff aldaar : bet bouwen eener villa voor den 
WelEd. heer W. H. v. Heek aldaar t.p een terrein gelegen aan 
deu rijksweg Enschedé—Hengelo, aa ïw. 18 Sept. nam. 4 uur op 
het terrein. 

M A A N D A G 21 S E P T E M B E R . 
'8-Graveiihage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 

handel eu nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het 
leveren van em ijzereu duikerklok met toebebooren, ten behoeve 
van de vernieuwing der kaaimuren van de spoor*egbaven te 
Fijenoord, begr. f 45.000 

DINSDAG 22 S E P T E M B E R . 
Amsterdam. 10 uur. De Genie: het maken van artillerie-

inrichtingen aan de Hembrug. (4de gedeelte). Begr. f 334.500. 

WOENSDAG 23 S E P T E M B E R . 
Breda. 11 uur. Het R K. Par. kerkbestuur van den H. Joseph, 

in het koffiehuis van den heer J. F. Jonkers, stationsplein aldaar: 
bet bouwen van eene kerk met sacristie, eu bijbehooreude werken. 

DONDERDAG 34 S E l ' T E M B E K . 
Assen. 3 uur. De architect K. Hoekzema te Groningen, namens 

het bestuur van de vereeniging lot Cbr. verzorging van Krank
zinnigen en Zenuwlijders in .Nederland, gevestigd te Utrecht, in 
het hotel Het Wapen vau Drenthe, van mej. de wed. R. Kuipers: 
het bouwen van tvee afzonderlijke paviljoenen, eene knik, eene 
behuizing', eene tuinmanswoning, eene smederij, eene rioleering met 
zinkputteu enz. te Zuidlareu, provincie Drenthe. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN 
Amsterdam. 1. Het vergrooten der hulpschool Spaarudammer-

dwarsstraat; 3. het verbouwen der O. L . school aan dc Plnuciusstraat. 
Laagste A. T. Sleeswijk aldaar voor f 21G95. 

Cnlenborg. Het bouwen van een woonhu's voor den heer L . 
Hermkes aldaar. Laagste Gubr. de Leeuw aldaar voor f (1447. 

E n s c h e d é . Het vergrooten van het schoolgebouw aan den 
Zuiderhagen, voor de vereeniging tot stichting eu instandhouding 
van scholen met den Bijbel voor Enschedé en l.onueker te Enschedé. 
Langste G . J . Sluijnier aldaar voor f 9350, gegund. 

http://--Jf.ru-
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's-Mravenbage. Het rioleeren van de Zuiliogstraat en van een 
gedeelte van lienibraudt- en Timorstraat. Laagste voor massa J. 
Rrtiin Ie Deo Haag voor f 687C. 

Hengelo. Het bouwen van twee woningen op een terrein aan 
de in Emmadwarsweg. Laagste H Eusiuk Jr. aldaar voor f 3784. 

's-Hertogenbosch. 1. Het aanleggen van wegen met rioleering 
bewesten de rivier den Dommel. Laagste P. Sterk te Heukelom 
voor f 6779; 8. hel maken van twee baveotjes en omlegging van 
een deel Diezedijk. Laags'e H. Gloude i ass te lierlicum voor 
f 16425. 

Kampen. Het maken van een rijzen berm bij de uitwaterings

sluis in den Drontberdijk. Laagste H. v. d. Kruisweg te Oosten | j e 

voor f 197.50. 

M^megen. Het bouwen van een vergaderlokaal met bewaars O 0 i 
en conciërgewoning. Laagste H. Seegers aldaar voor f 19 00, 
gegund. 

Nijmegen. De verlenging der prise d'eau te Kosindaal. La; s( e 

G . Kamsteeg te Leidseheudam voor f 3734. 

Schalk w ip . Het doen van eenige herstellingen aan het kerk 
gebouw ieé' Ned. Uerv. gemeente te Schalkwijk. Laagste Th 1]-
Jansen te Kumpt voor f 8480. 

Wagenlngen. De levering van 3 zuiverkiiten met toebehoo eu. 
Laagste Penn eu Bauduic te Dordrecht voor f 3290. 

A D V E R T E N T I E S . 

Dobbs'sPatent Scoriae PaverCv. 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Jlerderstrttat 22. 

Levert SCORIAE I» VVERS voor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelyke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

Bij de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die bij de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, verineden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Architecten worden gaarne ver' 
strekt. (101) 
Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar. 

TROTTOIRBESTRATING. 

I" 

K 

OVERKAPPIHEEN ^ 
en LOODSEN 

van gegolfd ijzer, 

(90) 

KRANEN LIFTEN, 
O C V L I E R E N , 

O - ^ " ^ GRANIET, ZANDSTEEN, 
Weibern Tufsteen. 

T. G. TISSOT J". 
AMSTERDAM, SINGEL 17». 

Alle soorten 

ZAfiEi 
van 

es 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in iejijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SÖHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l , ) 

Gevestigd) in 1822. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd dnor 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
W/*W Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke w(j U gratis en franco toezenden. 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHEEPSB0UWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
8poorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7> 

Zware en lichte Smeêwerken 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Î loyd's 

en l tin» :i ii Veritas. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

0\ZI BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

«X. A., v a n d e r K l o e e , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

P li IJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

is i (i i i it ii 1.1 i, i \ i. i \ . 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
/. M. SCHAAF. 

Botersloot 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg " 
AGENT te Amsterdam den Heer G . L Ö E W , 

NJZ. Voorburgwal 334. (103) 

. . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenluid 
i om dergelijken veel omvattenden arbeid naar wensch te voltooien, bet reeds verschenen gedclt* 
• bevestigt zulks en erkennen wij gaarne, dat dit het meest volledige is wat over materia. i-

kennis in den laatsten tijd is gezegd. 

De fabricage wordt zeer uitvoerig besproken en daarbij met talrijke figuren toegelicht, zo< it 
daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor allen, die grondige kennis der materialen w •• 
•chen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . . Is bet voor den jongen ingenieur on opzichter van bijzonder veel waarde op c o 
voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan bre 
voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannein r» 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenamen en bevat -
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op bed 
heeft uitgewezen of een thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan dc • 
voorspellen. . . . (l)t Ingenieur.) 

. . . . daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband sta 
en geeft bet 't meest volledige tot op heden. (Vademecum der Bouwvakken.) 

5 September 1896. A R C H I T E C T U R A . 287 

!jj J . P . R E V E R S te Dordrecht 

ve scheen: 

L E E R B O E K 
T or de kennis van sommige 

Bouwmaterialen, 
DOOB 

J . V A N L E E U W E N JB., 

CI iél-lng., Leeraar B. A. te Dordrecht. 
Prijs / • 1.- . 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

LAGE PRIJZEN. 73, 
8 . BRUIGOM, Arnhem, 

Gedeeltelijke Bereiding. 
C8E0S0TEERING. 

BURNETTEERING. 

KYANISEEREN 
en Gemengde Bereiding. 

HOUTHANDEL. 
O. Gips C.zoon, 

D O R D R E C H T . (71) 

Door bijzondere omstandigheden wordt 
TE KOOP aangeboden: 

V. Y S E N D Y C K E 

Documents classes de I'Art 
dans les Pays-Bas. 

10 Jaargangen in 5 portefeuilles (compl 
nieuw Ex., gekost hebbende / 500.—, 
voor ƒ 225.— a contant. 

Te bevragen onder motto „ Bouwkunde" 
bij den Boekhandelaar J . C I K O T , Hoog 
straat 7, den Haag. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEURIÏS 
te Andernach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

l j | AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
DRIJF- of ZWEMSTEEN; LA-

VAGROTSTEEN, beste en goedkoop
ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

B O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A M S T E R D A M , 
Bildtrdijkkade\09 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

'DDRRIKSGHE EN LUIKSGHE KALK. 
TRA S. 

Portland-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deks teenen . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

I I . M I J 11 V 
ROTTERDAM, Haringvliet Z Z . 28 

9 7 ) en LEKKERKERK. 

JOSSOiX-CEMEIXT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V . met 7 1 / , ° / 0 

gloeiverlies*. 
( 9 9 ) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag 24 

September 1S1JÖ, des na
middags om 3 uur, is de ondergeteekende 
voornemens, namens het B E S T U U R van 
de VEREENIGING tot CHR. VER
ZORGING VAN KRANKZINNIGEN 
en ZENUWLIJDERS in NEDERLAND 
gevestigd te Utrecht, in het Hotel „HET 
WAPEN VAN DRENIE", van ï l e j . 
de Wed. R. K U I P E R S , te Assen, 

AAN T E BESTEDEN: 
Het bouwen van twee afzon

derlijke PAVILJOENEN, eene 
KERK, eene DEIILUZING, eene 
I UIN MANS WONING, eene 

SMIDSWONING, eene SMEDE
RIJ, eene RIOLEERING met 
ZINKPUTTEN enz. te Zuidla-
ren, p r o v i n c i e D r e n t e , met de 
leverantie van al het daartoe 
benoodigdt*. 

Het B E S T E K met 5 T E E K E N I N G E N 
is & / ' te verkrijgen by den onder
geteekende en ligt t e r i n z a g e ten 
hnize van aanbesteding en in het Hotel 
van den heer H . Z O N D A G te Zuidlaren. 

A A N W I J S IN L O C O Dinsdag» 
September 1896, des namiddags te 
3 uur. 

I n l e v e r i n g der B I L J E T T E N één 
uur vóór de aanbesteding, ten huize van 
aanbesteding in eene bns, of 6 uur vóór 
de aanbesteding ten kantore van den 
ondergeteekende. 

Nadere i n l i c h t i n g e n en i n z a g e 
der T E E K E N I N G E N voormiddags van 
11—12 uur ten kantore van 

K. IIOEKZEMA, 
Architect te Groningen. 

lm VAN DER ENDT & ZOONS 
Stoom-Boekdrukkerij 

T E MAASSLUIS 
i er geheel op ingericht om alle soorten 
an D R U K W E R K E N met den meesten 
-oed tot zeer billijke prijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 
rukken van 

BESTEKKEK 
''iet daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L H. KURPERSH0EK, 
Zwaanhals 20, R o t t e r d a m . 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 
Putten, en Kolken. 

Qeluidwerende tusscbenvloeren, ondervloeren 
voor houtceinentdaken, brandvrije 

separation e» plafonds. 

E X S E L S I O R P L A T E N , 
GEBR. VAN DER VlJGH, 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. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 

GOUDEN M E D A I L L E . 
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Carbolineum „KRIMPEN' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

dncten Krimpen a/d. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 A m s t e r d a m 

Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

5 September 1896. Vierde Jaargang No. 37. Zaterdag 12 September 1896. 

.[.< I H Ï Ï t U I \ 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d o f op te g e v e n 

p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout 

zagerij en Schaverij van 

K . w . mumENK AM V k Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 

amvraag gratis. '80) 

LEONARD SLIGCBER, lonnickendam 

- 1 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) ' 

IMlOl.k&ZOOV 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINtTTGEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

R U W S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BBOKI en M B L K -

G L A S . 

D E U R P Ï Ï 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 D A K P A N N B K . 

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 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 
STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS 

S T A L E N 
V A N 

B E H A N G S E L P A P I E R E N 
E N 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, by de Utrechtschestraat, 

AMSTERDAM. 

VEILIGHEIDS LIFTEN, 
voor 

Personen, Goederen, N|>ij/< n. enz. 
Meer dan 225 L I F T E N alleen in Neiler-

laud geplaatst. 

.7. II. Jb Co. hebben steeds ervaren 
monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den kortst moge
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (86) 

R A N I) E N, 
4 0 procent beneden de gewone prijzen, 

b i j L I . 8 P E I J E R , 
MEUWE MOLSTRAAT 74, 87 en 91, Den H a a g . 

U THECH TSC H E LOOD WIT F A BRIEK, 

GREVE s 
Firma <•*. G H E V I Utrecht, 

is be ter dekkend , fijner, w i t t e r en beter 
k l e u r h o u d e n d dan eenig ander; 

is bekroond door den NederI. S c h i l d e r s b o n d , 
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 , G e m e e n d -
Architecten en andere Autori te i ten in huine 
bestekken v o o r g e s c h r e v e n ; 

wordt, tot w a a r b o r g van echthe id , z u i v e r h e i d 
en goed gewicht , nooit anders afgeleverd in 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zijn gedepone* l i 

wordt steeds op de s t r e n g s t e keur geleverd, d »• 
verlangd met certificaat van ooi sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in het „N. v. d. Da 
dd. 31 Jan. 1887; in de ..Huis- en D e c o r a t i e s c h i l d e r " dd. 1 Mei 1887: in 

Ingen ieur ' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „ S c h i l d e r " dd. 1 Mei 1889 j inde 
Opmerker" dd. 15 Juli 1889 en 12 Ju l i 1890; in de . . A m b a c h t s m a n ' dd. B 

Febr. 1890, en in het . .Bouwkundig W e e k b l a d " dd. 5 Dec. 1891. (»3> 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan Yan bet Genootschap Arcbitectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

AilvrrK-mirii in dit bind kosten v»n 1—6 regelt 
00 eenti, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt absents tweemaal 
tankend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 
J, VAN DER ENOT & ZOON, 

MAASSLUIS. 

All* H.lverleiilli'ii in ARCHITECTURA opgenomen 
worden arratla geplaatst iu DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», 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 H E E R A . C . B Ü R G D O R F F E R O V E R 

C R E O S O T E E R E N . 

(Slot.) 

De heer B . maakt er mij een grief van, dat ik nit-
stoomen by 6 atm. (overeenkomende met een temperatuur 
van ruim 1 6 0 ° C.) en inpersen onder een druk van 10 
atm. heb geë i scht , en wel omdat eenige fabrieken daaraan 
niet kunnen voldoen. Een mooi argument! Moet men zich 
dan afhankelyk maken van slecht of onvoldoend ingerichte 
fabrieken? Verder acht hy het voorschrift te onbepaald; 
werkelijk zon het overweging verdienen de plaats aan te 
geven, waar de druk van 6 atm. moet worden waargenomen. 
Het ia by' het nitstoomen in. i . echter niet zoozeer te doen 
om druk als wel om warmte. Als men nu 6 atm. druk in 
den stoomketel eischt, dan zal men, als de omstandigheden 
niet al te ongunstig zyn (persketels in de open lucht b.v.) 
in den persketel in den regel een voldoende -warmte hebben 
Is het verschil in druk tusschen stoomketel en persketel 
te groot, dan zou men daartegen maatregelen, moeten ver
zinnen, of wel als vergoeding b.v. langer uitstoomen 
kunnen vorderen. Onderling overleg tusschen fabrikant en 
keurmeester zal altyd wenschelyk en noodzakelijk zyn; 
zooals de heer B. terecht opmerkt, (blz. 322, 2e kol. 1, 
gaan „de fabrikanten zelf meer en meer het belang der 
zaak inzien, en gaat de een na den ander over, hunne 
inrichtingen dienovereenkomstig te verbeteren". 

W a t het inpersen onder 10 atm. druk betreft, het spreekt 
wel van zelf, dat als de gevorderde hoeveelheid olie erin 
is, voordat die druk nog is bereikt, zooals b.v. by' droge grenen 
palen wel altijd het geval zal Z$B, » * * ophoudt te pompen. 

Zooals de heer B . terecht heeft opgemerkt, is § 10 door 
mij opgesteld in overleg met, als men wil mij in de pen 
gegeven door een der fabrikanten, namelijk den heer HKKS 
te Zwolle, nadat my' na een driedaagscb, nagenoeg onafge
broken verblyf aan zyne fabriek gebleken was, dat hy' er 
zelf ruimschoots aan kon voldoen. Dat dit werkelijk kon 
scbry'f ik toe aan het gebruik van caoutchouc-pakking, iets 
waar ik mij toentertijd zeer over verbaasd heb, daar bij 
de vroegere proeven in mijn werkplaats a. d. P. S. gebleken 
was, dat caoutchouc door creosootolie oniuiddellyk werd aan
getast en onbruikbaar gemaakt. Ik gebrnikte toen creosoot
olie (rohe Carbolsaure) uit de fabriek van D E H A Ë N te 
List bij Hannover, doordien mij toen hier te lande geen 
adres ter verkrijging van creosootolie hekend was. De heeren 
HKNS & Co. hadden hun olie uit Amsterdam. Later vernam 
ik van een scheikundige, dat het aantasten van caontchonc 
door teerolie afhangt van het naphtaline-géhaHt. Ik heb, 
zooals ik reeds gezegd heb, later weinig proeven meer 

gedaan; ik ben a. d. P. S. zeer gebrekkig ingericht en 
nagenoeg geheel van persoonlijke hulp verstoken ; bovendien 
scheen my de belangstelling van buiten af ter dezer zake 
niet zeer groot. Een en ander deed my er tegen opzien 
myn handen en kleeren te bezoedelen. Doch vooral ook 
met betrekking tot hel al of niet aantasten van caoutchouc-
pakking, schijnt my de scheikundige samenstelling der te 
verwerken olie, ook afgescheiden van de questie van het 
carbolzuur, alles behalve vau belang ontbloot te zyn. 

Aan het slot van zyn stuk bespreekt de heer B. met 
een enkel woord het gedeeltelijk creosoteeren van heipalen 
én haalt daarby het tydschr. v. h. Inst. v. Ingrs. van 
1884—5 aan. Ik heb evenmin als hy gelegenheid gehad 
deze wijze van bereiding in het groot by te wonen, maar 
er wel proeven mede verricht. Ik zet daartoe op myn 
persketeltje een conisch uitgedraaiden rand, steek daarvan 
binnen een stuk paal in, dat aan het eiud in gelyken zin 
is by'geschuind en maak den naad met houten wiggen, 
werk en menie dicht. Was mij daarby alleen te doen om den 
weg, dien de olie in het hout aflegt, en de verschijnselen, 
die zich daarby voordoen, waar te nemen. 

De mededeelingen in het tydschr. v. h. I. v. I. heb ik 
indertyd gelezen. De discussie scheen my toe eenigszins 
verward en vooral de inleider niet /.eer gelukkig in zyn 
betoog te zyn geweest, zoodat ik daar niet gaarne eenige 
gevolgtiekkingen uit zou maken. 

Vraagt meu mijne meaning omtrent deze wyze van 
werken, dan komt het my voor, dat uitstoomen l ier van 
even groot nut is als by gebruik vau gesloten persketels; 
dat luchtledig halen ten eerste geen nut heeft, omdat men 
tydens het inpersen der olie het vocht en de lucht in het 
bont toch voor zich uitdryft en de creosootolie de plaats 
daarvan doet innemen ; en ten tweede bezwaarlijk zal uit 
te voeren zyn, daar de lucht door het hout heen en vooral 
door de scheuren daarin zal toetreden; dat die scheuren 
ook een bezwaar zullen zyn by het inpersen, maar in 
geringeren graad, althans als zy niet te groot zyn, 
omdat men door grooteren druk de lekken beter vóór kan 
blyven. (Door kleine scheuren zal de olie in fonteinen uit
spuiten, die men zoo goed mogelyk moet zien op te vangen; 
in verband hiermede zal het verkieslijk kunnen zyn nat 
hout te verwerken, omdat daar minder scheuren in voor
komen; het water in het hout hindert hier ook niet, omdat 
de olie het toch voor zich uitdiingt. Eindelyk acht ik 
controle op de hoeveelheid ingeperste olie in dit geval vry 
wel overbodig; als de druk in den ketel groot genoeg is 
om de olie door het hout heen naar buiten te persen, 
komt er altijd genoeg en in den regel veel meer van in 
het hout dan in gesloten persketels. In de P . S. voorhanden 
monsters hewyzen dat. 
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Ik ben hiermede aan het eind van mijn betoog en laat 
het gaarne aan het oordeel van den deskundigen lezer over, 
of en in hoever in het geschrift van den heer BUHGDOBFFKR 
aanleiding is gelegen om af te wijken van de door mij in 
§ 10 mijner A. V. gegeven voorschriften betreffende het 
creosoteeren van hout. v. D. K. 

KAARSEN UIT GLYCERINE EN GELATINE. 

Deze worden in Frankrijk gefabriceerd door 5 dln. kleur-
looze gelatine in 20 dln. water op te lossen. Aan de op
lossing voegt men 2 dln. tannine, door verwarming in 10 
dln. glycerine opgelost, toe. De daardoor ontstaande troebel
heid verdwynt bij het verder koken weldra en men zet dat 
voort totdat het water geheel is uitgedreven. Alsdan wordt 
de massa in gewone of glazen kaarsenvormen gegoten; de 
op deze wijze verkregen glycerinekaarsen zijn helder als 
water en branden, naar men zegt rustig, zonder eenigen 
reuk te verspreiden. (Wieck's Oew. Ztg.) 

FABRIKATIE VAN CEMENTSTEEN-TEGELS. 

(Slot.) 

De persen, welke hoofdzakelijk in aanmerking komen, bij 
het persen van de in de vorige nummers besproken cement-
tegels zijn: 

le. Schroefpersen. 
2e. Persen met kniehefboom met excentrische duimen en 

andere inrichtingen, waarby de persstempel een bepaalden 
slag maakt. 

3e. Hydraulische persen. 
De schroefpersen zijn voor dit doel het minst aan te 

bevelen; wel is waar kunnen ze een flinken druk uitoefenen, 
maar de behandeling is te langzaam en omslachtig voor een 

fabriek, die een eenigzins belangrijke productie wenscht • 
voor de wijze van fabriceeren, als in het vorig nummer 
beschreven, waarvoor speciale vormen noodig zyn, passen 
de schroefpersen niet goed en wij zullen die daarom buiten 
behandeling laten. 

De kniehefboompersen, waarvan wij bygaand (fig. 2) een 
afbeelding geven, werken zeer vlug en handig, geven een. 
flinken druk en zijn in aanschaffing niet al te kostbaar. 
Deze persen kunnen zoowel door een uit de hand gedraaid 
vliegwiel bewogen worden, alsook met een transmissie-as 
(indien stoomkracht voorhanden is) in verbinding gebracht 
worden. 

Het nadeel echter van de kniehefboompersen is dit, dat 
de slag steeds dezelfde is, of duidelijker uitgedrukt, dat de 
onder en boven persstempel elkander slechts tot een bepaalden 
afstand kunnen naderen. Het is daarom een vereischte, ala 
de tegels alle even sterk geperst zyn, dat de vulling steeds 
juist gelijk zij in eiken vorm, want zoodra een vorm iets 
of wat minder gevuld is, wordt de tegel minder vast, door
dat het materiaal minder ineengeperst behoeft te worden 
en, is de vulling daarentegen iets ruim, dan is er een 
enorme kracht noodig, om de pers, door het uiterste drukpunt 
heen te draaien. Volkomen gelijk vullen kan men den vorm 
nooit, daar men met allerlei omstandigheden en met den 
graad van vochtigheid van het vulmateriaal rekening te 
houden heeft; het vullen moet dus steeds met groote 
zorgvuldigheid geschieden, als de bovengemelde bezwaren 
niet al te hinderlyk zullen worden. 

Hetzelfde geldt voor persen, die met een excentrischen 
dnim werken, zooals er ook voor het persen dezer tegels veel ge
bruikt worden. Gewoonlijk bezit zulk een pers een draaiende 
tafel, welke drie vormen bevat, waarvan er telkens een 
onder de vaste bovenplaat komt, waaronder de vormen door
draaien en waartegen de tegel geperst wordt. Uit den tweeden 
vorm wordt intusschen de by den vorigen slag geperste tegel, 
die automatisch uitgelicht is, afgenomen, terwyl de derde 
gevuld wordt. Deze soort persen zjjn echter, als de drukking 

Fig . 2. 
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Fig . 3. 

hoog genoeg zal opgevoerd worden, om er werkelijk goede | 
tegels mede te verkrygen, te veel aan slijtage onderhevig 
en hebben buitendien dezelfde bezwaren als de hiervoor 
beschreven kniehefboompersen; toch verdienen deze laatste 
boven de persen met draaiende tafel nog zeer de voorkeur. 

Verreweg de beste pers voor dit doel, is de hydraulische 

pers. (tig. 3). 
Deze persen zijn weliswaar nog al kostbaar, maar het 

fabrikaat, dat men ermede maakt, overtreft al het 
andere ver. Alle tegels, 't zij de vorm meer of minder 
gevuld is, komen onder precies denzelfden en wel onder 
zeer hoogen druk en worden alle van volkomen gelijke vast
heid en hardheid. 

Bij geen andere pers kan men zulk een hoogen en tevens 
steeds gelijken druk verkrijgen, als bij de hydraulische per
sen; daarom zijn deze persen voor eiken fabrikant, die 
een goed fabricaat op den voorgrond plaatst, boven andere 
persen te verkiezen. 

Bij een hydraulische pers is een pompwerk noodig, dat 
zoowel uit de hand als door stoomkracht kan worden 
in beweging gebracht. Bij de inrichting in fig. 3 voorge
steld ziet men een door de hand bewogen pompwerk. Het 
water wordt door deze handpomp direct naar de hydraulische 
pers gevoerd, waardoor de persing volgt, totdat den druk een 
zekere hoogte bereikt heeft. Zulk een pomp voor handkracht 
werkt zeer gemakkelijk en licht. 

Wanneer men een groote inrichting heeft en stoomkracht 
ter beschikking staat, is het aan te bovelen een stoom-
pompwerk te nemen (fig. 4). 

F ig . 4. 

Btoompompwerk 

Zulk een pomp
werk is zoodanig 
ingericht, dat men 
zoowel met één, als 
met twee of drie 
pompen werken 
kan. Elke pomp 
geeft voldoende 
water voor één hy
draulische pers. 
Werkt men dus 
met twee persen, 
dan heeft men twee 
pompen noodig en 
eveneens voor drie 
persen, drie pom
pen. Het in en uit 
het werk zetten 
der persen ge
schiedt op zeer 
eenvoudige manier 
en de behandeling 
daarvan is uiterst 
gemakkelijk. 

Bij de hiervoren 
beschreven metho
de, 't zy men met 
een handpomp- of 

met één, twee of drie pompen 



292 A R C H I T E t T U R A . 12 September 1896. 12 September 1896. A R C H I T E C T U R A . 293 

werkt, wordt steeds het drnkwater direct uit de perspomp 
naar de hydraulische pers gedrukt. 

Bij de door stoom bewogen pompen kan men echter 
tusschen pomp en pers nog een accumulator aanbrengen (tig. 5). 

j. Het water wordt 
dan uit de pomp 
eerst naar den ac
cumulator geperst 
en vandaar naar de 
hydraulische pers 
gevoerd. Het voor
deel is hierbij, dat 
men met één pomp 
twee persen van 
perswater kan 
voorzien; men kan 
met een pomp
werk met 3 pom
pen en accumula
tor 6 persen iu 
werking brengen. 

Ten slotte blijft 
nog een der punten 
over, die wy als 
eisch stelden voor 
een goeden tegel, 
nl. punt 4, dat de 
aanvulspecie vau 
goede hoedanig-

- heid z\j. Hoewel in 
m de eerste plaats de 
••• deklaag van be-

toch de onderlaag 
veel bjj tot soliditeit van deze vloertegels. In den regel 
wordt de specie voor deze onderlaag (cement en zand) uit 
de hand gemengd en wanneer deze bewerking zorgvuldig 
geschiedt en men goede specie neemt, in eene goede ver
houding, dan kan men er mee volstaan. 

De voorkeur verdient het echter de specie in een kleine 
mengmachine als in lig. ö 

Fig . 6. 

voorgestelde te vermengen; men is dan van een Volkomen 
menging en een goed fabiicaat verzekerd, 

Wij laten nog enkele prijzen der beschreven machines 
en onderdeelen volgen. 
1 Kogelmolen naar verhouding van het aantal afdeelingen 

en de inhoudsmaat f 120.—310.— 
1 Kuiehef boompers zonder vorm voor handkracht ƒ 730.— 
1 idem „ • a stoomkracht 

met inbegrip van transmissie-as en riemschijven 
voor bevestiging aan zolderbalken . . . . • 1140.— 

1 Hydraulische pers zonder vorm • 1025.— 

1 Handpomp - 350.— 
1 Stoompompwerk met 1 pomp - 1000.— 
l Accumulator - 840.— 
1 Stalen vorm - 50 .— 
1 Persplaat - 15.— 
1 .. met firma voor den onderkant van 

den tegel - 25.— 
Mal- en dekplaten naar verhouding van figuren 

van f 25.—70.— 
1 Mengmachine voor stoomkracht f 1-65.— 

De prijzen zijn alle berekend franco station Amsterdam. 
Voor nadere inlichtingen gelieve men zich te wenden tot 

het Technisch Bureau J . J . VAN OOHDK te Haarlem. 

P A T E N T S C H U T Z 

„ P a t e n t s c h ü t z " is de naam van een vereeniging, die op
gericht is onder de leiding van zeer achtenswaardige eu 
aanzienlijke heeren te Berlijn en zich ten doel gesteld heeft, 
op onbaatzuchtige wijze, zonder het minste eigenbelang, 
uitvinders, vooral onbemiddelde, met raad en daad bjj te 
staan op de meest succes belovende wijze, en vooral ook 
allen mogelykeu invloed te gebruiken om een meer vrijzinnige 
en rechtvaardige octrooi wetgeving te verkrijgen, dan die, 
welke tot nu toe in Duitschiand bestaat, naar hunne meeuing 
den vooruitgang der industrie in den weg staat en de 
invoering der nuttigste uitvindingen benioeielykt, doordien deze 
met eeu zeer drukkende, onrechtvaardige belasting bezwaard 
worden en dientengevolge de uitvinders buitenslands dikwijls 
blootgesteld zijn aan de ongehoordste zwendelarijen. 

Een vereeniging, die op zulk een veelzijdige en belang-
looze wijze wil werken, verdient, dat alle uitvinders zich 
by' haar aansluiten. 

(Nadere inlichtingen Berlijn S. W . 29 Mittenwalderstr. 26.) 

R O T A T I E - P H O T O G R A P H I Ë N . 

In een bericht over de Berlynsche Nijverheids tentoon
stelling deelt de Papierzeitung het volgende mede: 

Niet ver van het scheikunde gebouw in het huis der 
„ N e n e n Photographischen Gesellschaft" te Schöneberg , eu 
wel in den buitensten rondgang, zyn photografische vergrootin
gen van verschillenden aard, en de grootste verscheidenheid 
van op zoogenaamd papier zonder eind gemaakte rotatie -
photographiën op zeer gepaste manier opgesteld. In dc 
binnenste ruimte trekt een groot rond beeld van Berlyn, 
naar cabiuet-formaat photographiën gemaakt byzonder veel 
belangstelling. A l het daar liggende tentoongestelde werk 
is zeer scherp uitgevoerd; de lichtdruk krygt hieraan een 
gevaarlijken mededinger, want deze photographiën worden 
voor denzelfden prys geleverd als lichtdruk. Met het oog 
op de belangrijkheid der methode geven wy er hier nog een 
korte beschryving van. Met rotatie- ot kilometer-photographic 
bedoelt men deze met zelfwerkende rotatie-toestellen ge-
niaukte broomzi lver-photographiën. Broomzi lver-copiën zyu 
weliswaar niet nieuw, maar nieuw is de degelijkheid vau 
de hier tentoongestelde en nog meer de snelheid, waarmede 
ze vervaardigd worden, welke die van een lichtdrukpers 
nog overtreft. Men heeft hier te doen met een uitvinding 
van zeer groot belang, die met recht als de grootste 
vordering van den laatsten tyd op het gebied der reproductie
techniek genoemd mag worden. Het aanschaffen van het 
papier met emulsie is het eerste en belangrijkste deel van 
het werk. Als dit gevoelig gemaakte papier op zich zelf niet 
zonder gebreken is, kunnen de photographiën erop, het 
ook niet worden. Men bedient zich tot het emulsioneereu 
van het ruwe papier van een machine, die dagelijks 2000 M. 

pipier levert. Dit in de eerste plaats voor eigen gebruik 
tlaa gemaakte papier is nu ook in den handel te kry'gen. 
g et tweede deel der nitvoering bestaat in de verlichting, 
jj e bij electrisch licht van zelf en zeer gelyk matig plaats 
l,eefi. Het papier dat verlicht moet worden, wordt aan den 

e e n e . i kant van de machine opgerold, gaat over de in het 

c 0pj.erraam bevestigde negatieven, wordt daarby in overeen-
sten :ning met de breedte van het negatief 2 tot 4 seconden 
verlicht en rolt dan vanzelf op, om overgegeven te worden 

a a n de ontwikkelings-machine. Deze belichtingsraachine levert 
tot 3000 M . latente beelden op een dag. Het derde en 
belnngrykste deel der werkzaamheden bestaat in het ont
wikkelen der platen met de zelfwerkende ontwikkelings-
macliine. Het verlichte papier gaat achtereenvolgens door 
de ontwikkelaars, het zuur-, natron- en aluinbad en een 
aantal waschbaden. Het wordt na het verlaten van het 
laatste waschbad door electrische wind- en warmtewaaiers 
zoodanig bewerkt, dat als liet begin van de rol aan liet 
einde der machine komt, de nu gereed zijnde photographiën 
droog opgerold of afgesneden kunnen worden. Zulk een 
machine werkt inet een vlugheid van 5 voet in de minuut. 
Dit maakt in 10 uren 1000 M en zulk een kilometer 
bevat 40.000 cabinet photographiën. By vereeniging van een 
belichtiugs- en ontwikkelingsinachine is men dus in staat 
40.000 kabinet-formaat photographiën binnen 10 a 12 uren 
te maken. Met zulk een snelheid vervaardigde photographiën 
zyn 15 uren na de opname van de Xoord-Oostkanaal-feeste-
lijkheden reeds iu duizenden exemplaren iu Hamburg, Kiel 
en Berlyn aan de markt gebracht. 200.000 photographiën 
van 16 by 20 cM. d. i. 10 K . M , der origineele opname van 
Vorst BISMARCK door MKNNBL werden ter gelegenheid van 
zyn SOsten verjaardag binnen 14 dagen gemaakt. 

Daar de prys van de rotat ie-photographië i i per cM. be
rekend wordt, wordeu ook de gezainelyke opdrachten naar 
Meters verdeeld. De grootst tot nu toe verkregen bestelling 
was 20 K M . by' een breedte van 64 c M . ; deze 40 rollen 
photographiën bevatten dus 5 millioen kleine platen ter 
grootte van 4 by 6 cM. 'Uingl. Pol. Journ.) 

AANBESTEDINGEN. 

W u i . w i u i i6 S E P T E M B E R . 
Benschop (Utr.) 11 uur. Het gemeentebestuur: bet doen van 

e?nige rioleeringen en bestratiugwerken, in bet dorp Becscktp, 
aanw. 16 Sept. 'sni. 9 uur. 

IMVSII.VIJ 22 S E P T E M B E R , 
Rotterdam, 4 uur. Het gemeentebestuur: liet maken van een 

laboratorium en bijbeboorende werken, ten behoeve van de uitbreiding 
der gemeente-drinkwaterleiding achter de Oude Plantage. 

\ l.'l.l l i 11. 25 S E P T E M B E R . . 
Rotterdam. 2.30 uur Ia bet Poolsche Koffiehuis Beursplein : 

bet maken van eene ijzeren shed niet bijbeboorende werken, op 
bet open terrein teu oosten en iu aausluitiug met het terrein van 
de Manchesterlijn aan de Rijnhaven N. '/. aldaar, ten behoeve der 
firma's Ph. van Ommeren eu P. A. van Ks en Co. aldaar: 1. bet 
maken vau eene paalfundeerir.g voor eene ijzeren sbed, voor ijzeren 
toegaughekken en voor houten terrcinafsluiting, alsmede klei- en 
kliiikercestrnting ; 2. bet maken en stellen vau eene ijzeren shed, 
lang 48 M. biecd 15 M. , benevens eeu ijzer toegaugshek breed 
21 Meier. 

DONDEKDAU 1 OCTOBER. 
Haarlem. II uur. Het miuisterie van waterstaat, baudel cn 

nijverheid, aan liet gebouw van bet prov. bestuur : het maken van 
eene boordvoorziening laLgs het Noordzeekanaal beoosten IJmuideu, 
begr. f 10000. 

Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

I M A M H i . 14 S E P T E M B E R . 

llrngteu (Fr.) 6 uur. Heeren Kerkvoogden der Herv. gemeeute, 
bij den rentmeester J. Posthumus: bet bouwen van eene kleine 
butrenbebuiziuge te Nijetra (Small.) voor genoemde gemeeute. 

• rmiin^en. S uur. De architect K. l i . Holthuis, namens den 
lieer J . E . Bakker, in bet logement van den beer B. Vo*, in de 
N. Boteringestraat: het bouwen vau eeue wiukelbehuiziug met 
btnedeuwouiug en drie bovenwoningen op den hoek van de Kijk-
in-'tjat en Appelstraat. 

Vriesenvccii (Ov.) 2 uur. De firma van Veen en Fock te Bussum, 
iu bet koffiehuis van den beer Schuurman : het opkoogen van het 
terrein voor de te bouweu briquettenfabriek aau liet Alinelosche 
kanaal aldaar. 

DINSDAG 15 S E P T E M B E R . 

Abconde-Proostdy (Utr.) 12 uur. Het bestuur van bet waterschap 
deu Ring der Waardassacker en Holendrechter Waterschappen in 
het gemeentebuis : bet onder profiel brengen van den wee; en de 
w 'erkeering van Abcoude naar den Voetangel en een gedeelte van 
bet jaagpad van af de Hulksbrug tot de Heiokuitenbrug enz. 

tiouda. 8 uur. De bouwkundige J . H . de Wilde, namens het 
bestuur der Goudsche coöper. broodbakkerij eu verbruiksvereeuiging 
•e lus Voordeel", bij den beer A. Dam: bet bouwen eener 
bioodfahriek met machinekamer, wagenloods enz., op eeu terrein 
6' legen aan de Raam te Gouda, kadastraal bekend in sectie Duo.2222. 

Woerden (Z.-B.) De architect Roog en Van den Bac te Haarlem, 
ntmens hunnen principaal iu het café Clausman aldaar: het bouwen 
V : n twee winkelbuizen met bovenwoningen aau de Voorstraat en 
den Wal aldaar. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het wijzigen vau de aanwezige gasleidiugcn in dc 

handwerk- eu teekenklasse, in 26 o. 1. scholen der le en 2c klisse. 
Laagste Gebr. Sleuneuberg aldaar voor f 2287. 

Amsterdam. Het verbouwen vau het hoofdiurcau van politie 
aan de Spinhuissteeg. Laagste 11. lloelte eu J. Geleus aldaar voor 
t 15737. 

Amsterdam. Het slcopou vnn de perc. nos. 2, 4 cu 6 aan het 
voorin. Lange Kerkpad eu perc. no. 119 aan de Nassaukude bij 
de Hugo de Grooikade, kad. sectie Q nos. 338, 839, 810 en 811. 
Laagste W. de Leon aldaar voor f 2011. 

Amsterdam. Het maken van eeu dienstgebouw op eeu terrein 
in den tuiu van bet genootschap. Laagste J. A. Kaub te Halfweg 
voor I 15496. 

Amsterdam. Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning 
ter plaatse van perceel 208 aan den Nieuwendijk aldaar. Laagste 
M. de Lange te Harderwijk voor f 21.300. 

Arnhem. Het maken vau een ijzeren brug met stceneu land-
hoofden op houten paalfundeeringen over de Wildt met bijbeboorende 
werken nabij Klten. Laagste Job. Bossmauu te Arnhem voor f5470, 

Deventer. Het verfwerk met gedeeltelijk beglazen van 6 woningen 
aan de Kavelstraat aldaar. Laagste A. A. Watermulder te Deventer 
voor f 490. 

Groningen. Het bouwen van eeu boereubebuiziug iu de 2e Afd. 
van deu Reiderwolderpolder. Laagste A. Daauje te Noordbroek 
voor f 16017, gegund. 

Langweer. Het aanbrengen van eenige veranderingen aan het 
schoolgebouw te Tjcrkgaast, betredende hoofdzakelijk de privaten. 
Laagste T. 1). Haven te ldskchuizen voir f 288, geguud. 

Leeuwarden. Het bouwen van eene stoomzuivelfabriek inet 
directeurswoning etc. bij de Rietwalsterbrug ouder Giekerk. Laagste 
F. Dam te Westergeest voor f 3054U, nog uiet geguud. 

Leeuwarden. Het wijzigen van eeu gedeelte der kazerne en 
van de stallen tc Leeuwarden voor de huisvesting van de Kon. 
Marechaussee. Laagste C. Goud te Leeuwarden voor f 10240. 

Meppel. Het bouwen eener zagerij. Laagste G Jansen aldaar 
voor f 9224. 

Terneuzen. Het vernieuwen van gedeelten rijsbeslag op de 
Watertaluds van Front I—II en bet aanbreugen van beschoeiingen 
langs de Watertaluds van Bastion VII aldaar onder beheer der 
genie. Laagste K. de Vos voor f 1350. 

Utrecht. Het leveren van verplaatsbare telepboonkautorcu van 
gegalvaniseerd plaatijzer, met hout bekleed, voor de telegraphiscbe 
verniudingen ten behoeve van de kustbewaking. Laagste De Jongk 
en Co. te Oudewater voor f 4500. 

Utrecht. Het inrichten van het hoofdgebouw op bet voormalige 
station Zwijndrecbt tot vier arbeideriwoningen. Laagste J . van 
Riemsdijk te Sliedrecbt voor f 2595. 

Voorburg. Het bouwen eener dubbele villa op een terrein 
gelegen aan den Leidscbendam te Veur. Laagste A. Lengkeek en 
C. v. d. Kwast te 't-Gravenbage voor f 8050. 
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Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERIMRICHTING. 

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 

(ro t - en z w a in v r i j) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLO ER EK, 

YLOERRIHREN, enz. enz. 

El LNKSCHE Kill 
TRAS. 

Portland-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deks teenen . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

u i . uimx 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

(97) en LEKKERKERK. 
Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE HOI W l l A l l l t l A L I X , 
beschreven door 

v a n d e r K l o Ö « 3 , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid /IS.—. 
9 „ gebonden „ 21.50. 

•Tm A. 

B D O O R D E E l i l N U 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 gedeelte 
bevestigt zulks en erkennen wij gaarne, dat dit het meest volledige is wat over materialen 
kennis in den laats ten 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. 

• • • • l 8 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 i-an wat de praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen. . . . ( / , e Ingenieur.) 

. . . . 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.) 

R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A M S T E R D A M , 
Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
DER 

JOSSON-CEMEIXT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort A N D . TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V . met 7 1 / , ' / 
gloeiverlies). 
( 9 9 ) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN 

Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer V a n der Kloe B 

van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke r p liet terrein der bouw 
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoon , en '<an het 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-Oravenhage.) 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver bet steenbakkersbedriji 
met al dc 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 l i j 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 bock menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 
beeft op I gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk. 

(Bouwkundig Weekblad). 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Al len zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandsch Advertentieblad). 

Kantoor: Herderstraat 22. 

Levert SCORIAE PAVERS voor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zniver gelyke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met- weinig geraas 
passeeren. 

Bij de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die b\j de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente-Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar. 

TROTTOIRBESTRATING. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
/. M. SCHAAF. 

Roterslootj 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg." 
AGENT te Amsterdam den Heer G . L Ö E W , 

N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

Bij J . P. R E V E R S te Dordrecht 
verscheen: 

L E E R B O E K 
voor de kennis van sommige 

Bouwmaterialen, 
DOOR 

J . V A N L E E U W E N JR., 

Civiél-lng., Leeraar B. A. te Dordrecht. 

Pr(js f I . - . 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizenen Bloemenkassen 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PRIJZEN. (73) 
S . BRUIGOM, Arnh 

p.DOLk&ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N Ë T G E K L E U R D - , 

Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - , 

W I T - , K K I S T A L - , BJROKI en M K 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 • p o o r t g l a z e n 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 
STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

KON.MEO G R O F S M E D E R I J , 
I . E I 1> E IV. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEPÖBOUWWERF 
met DYVARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7> 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A X K E K S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEH, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

OVERKHPPINCETI ^ 
en L O O D S E N 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 
[ t)zer, / N ^ ^ . 

(90) 

KRANEN, 
en 

LIEREN, 
GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen 

T.B.TISS0T J 
AMSTERDAM, 

N e d e r l a n d s c h e M a a t s c h a p p i j 

S I N G E L n».| 

I 

VOOI. 

MO NI E R - W E R K E N 
to AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N. L A N D R É. 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen M O N I E R , R A B I T Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN, 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatpatten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 
BI. AN 1) Vl t lJE KELDERS. 

K A N T O O R : 
3e Weteringdwarsstraat 36, 

WERKPLAATS: (95) 
J A A t i l ' A U b'u' deu Omval (Weesperzijde). 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L. H. KURPERSH0EK, 
Zwaanhals 20, Rot t erdam. 

Vloeren, Gewelven, Trapl reden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 

Putten en Kolken. 

Alle soorten van 

ZAGEN 
BB 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
*1 chts in de jtjnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

ii D. DoMINICUS&SöHNE 
Ie R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
• • V Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
*rtlke wfl U gratis en franco toezenden. 

D E NEDERLANDSCHE 

Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek 
„ S I N T J O R I S " 

BARKER t 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- , P E R S - en S T O O M P I J P E N , 
V E L O C I P E D E - , R I J T U I G - , B I L J A R T - en L I N T Z A A G B A N D E N . T R A M B U F F E R S , 
P A A R D E N H O E F - B U F F E R S en R A N D E N , M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, H O S P I T A A L D O E K , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, T O C H T B A N D voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t W R I N G R O L L E N , enz. enz. Bekroond 
met Zilver, te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. 

É t i 

E X S E L S I O R 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, 

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. 

Geluidwerendetuasohenvloeren,ondervloeren VVereldtentoonstelli l ig Amsterdam 1895 
voor l^ÏÏ^L^* GOUDEN MEDAILLE. 
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Carbolineum „KRIMPEN' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

Ér. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

J . W. W E I S S E N O , 
Mcuwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte D U I M S T O K K E N , 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 , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L I J N E N , P E I L -
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASS E RDOOZEN, 
TeokeubelioefteuenOptisi'beliistrunii'iiteii 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

LEONARD SLIGCHER, Honnickendam. I^JJfJJJIXECTURA 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN 
uitmuntend fabrikaat en billijke prils. (76) ' 

Breslan 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Oement-Fabriek g 
Dyckerhoff & Sohne 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn, 
Cassel 1870. 

Medaille van verdientt 

Offenbach 1879. 

Gouden Staats-Medaille 

Düsse ldor f 1880. levert haar 
voor 

Productie-vermogen 
(84) 

J A N H A M E R & Co., 
Heerengracht 583, bij de ütrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van COMPLETE 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

Fabrieks-lnrichtingen. 
REFERENTIES van reeds uitgevoerde 

INSTALL A TIES van verschillenden aard, 
worden op aanvrage verstrekt. (68) 

erkend en uitintiiiteiid fabrikaat, met garantie 
de grootste vastheid en deugdelijkheid. Hoogste ondersoheidfor 

der fabriek: 600.000 vaten per jaar. InternaUonalen"\V'edStrjj< 
. Magazy'nhouders in de voornaamste steden. Arnhem 1879. 

S T A L E N 
V A N 

B E H A N G S E L P A P I E R E l i 

E N 

R A N D E N , 
40 procent beneden de gewone prijzen, 

bij H . 8 P E I J E B , 
NIEUWE MOLSTRAAT 74, 87 en 91, I_>en Ha.»*-' 

Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 
TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertpiiiirii in dit blad kosten van 1—6 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgeverst 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

Alle adv«rtvnll»n in ARCHITECTÜRA opgenomen 
worden ejraila geploatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, ens. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

H O Ü T - A A N K A P I N D E P I J N B O S S C H E N V A N H E T 

N O O R D - W E S T E N D E R V E R E E N I G D E 

S T A T E N V A N N O O R D - A M E R I K A . 

Aan het verslag van de NoorJ-Amerikaansche afdeeling 
van de Parysche tentoonstelling van 1889 otitleeiien wy 
de volgende beschrijving van de hand van den heer B. E . 
FKKNOW, hoofd der afdeeling Boschwezen van het Departe
ment van Landbouw, betreffende de wijze van werken, by 
den hotit-aankap in de pynbosschen van Michigan, Wisconsin 
en Maine. Het gaat daar ongeveer als volgt toe: 

De „ h o u t b a a s " {lumberman) is een bemiddeld man, die 
er zich op toelegt om zaagmolens van rondklossen (logs) 
te voorzien, of uit zijn eigen bosschen óf uit die van an
deren, van wie liy' den houtaankap (stumpage) heeft gekocht. 

Ouder „ s t u m p a g e ' wordt verstaan het recht, om op een 
gegeven oppervlak pijnboomen te hakken; dit wordt betaald 
óf per acre óf per 1000 voet rondklossen. De stumpage 
van „ w h i t e pine" werd in 1889 geschat op 4 tot 6 dollars 
per 1000 voet „plankmaat.'' (board measure); met 1 voet 
B. M . wordt bedoeld de hoeveelheid hout, vervat in een stuk 
lang 1 voet, breed 1 voet en 1 inch dik, dus 1 / 1 8 voet: i. 

Aangenomen hebbende den eenen of anderen molen te 
voorzien van 10.000.000 voet hout, geeft de „lumberman" 
aau een van zijne vele onderbazen (foremen) order een ploeg 
werklieden te huren eu een kamp op te slaan langs de 
rivier, waar de hout-aankap hein toebehoort, eu toebereidselen 
te maken om de vereischte hoeveelheid te gewinnen. 

Om deze hoeveelheid hout, in wat men noemt het „sai / .oen" 
(season), d. i. tusschen 1 September tot 1 April, binnen te 
lialeu (lo put in), is een kamp noodig van 100 manen 12 
*pan paarden, als de lengte van den rondklosweg of „haa l" 
2 mijlen niet te boven gaat. Het is geen geringe onder
neming, in het ongerepte hosch, tot 40 of 50 mijlen van 
den dichtst bij gelegen spoorweg door te dringen, met de 

••noodigdheden voor zulk een kamp. Als de „ to to"-weg naar 
liet kamp is uitgehakt en vrijgemaakt (blazed), moeten 3 
.. tote" span paarden dagelijks de noodige tochten doen naar 
het „front", om menschen en dieren in het bosch van pro
viand te voorzien. 

Als de meest geschikte plaats voor het kamp is uitge
kozen, worden er ten ruwste vier loodsen gebouwd, namelijk 
i én waar gekookt en gegeten wordt; ten tweede het „bunc-

inp" met slaapplaats voor 100 man; ten derde de schuur 
en den stal, met ruimte voor 18 span paarden en magazijn 
voor hooi en haver en eindelijk de smidswerkplaats. Dan wordt 
er nog een kleine dienstkeet voor meesterknecht eu „sca ler" 
I ebouwd, waarin tevens de tabak, de gereedschappen enz 
hewaard worden. 

De keeten (shanties) worden degelijk gebouwd; zy wor
den uit ronde stammen opgetrokken, waarvan de reten goed 
warden aaiigeatopt (chinked), om. de koude buiten te houden, 
waartoe een reusachtige kachel het hare bijdraagt ; in 
14 dagen is het kamp bewoonbaar en kan het werken in 
de bosschen een aanvang nemen. 

Om vier uur 's morgens komt er leven in het kamp; om 
half 5 klinkt de hoorn voor het ontbyt, dat door koks met 
medewerking van hun helpers (chore-boys) is klaar gemaakt, 
hetzij by overeenkomst of uit den voorraad van de maat
schappij ; om 5 uur begint het dagwerk, dat alleen door 
het middageten wordt afgebroken 

De werkkrachten zyn verdeeld in: zagers, hakkers, 
sicampers, skidders, voerlui en opladers. De hakkers gaan 
voorop en hakken een keep (nick) in den boom van 4 inches 
diepte; de zagers volgen en zagen hem van den anderen 
kant door; de „swampers" kappen de takken eraf, nadat 
de zagers den stam op rondkloslengteu (log lenghts) hebben 
afgekort; de „skidders" schuiven (snake) de rondklossen 
naar de ladingplaatsen (skidi), waar ze 20 voet hoog wor
den opgestapeld, klaar voor de laders en voerlieden, tegen 
dat het slepen (hauling begint naar de oevers (banking-
grounds) van de naburige rivier, van waar de springvloeden 
ze de reis naar den molen doen aanvaarden Met het intreden 
van vorst en sneeuw begint het slepen. 

De rondklosweg is een wonder stuk werk. Hy loopt rondom 
heuvels, over moerassen, door ravijnen op en neer, in de 
gedaante van een dicht,! massa sneeuw en ys, met behulp 
van den gieter .sprinkler) aangelegd. 

De „spriukler" is een bak, die 100 barrels (ruim lBi/t M : !.) 
water bevat eu op een slede geplaatst, in de lange, bittere, 
vorstige nachten al voortgaande zyn inhoud uitstort op den 
rondklosweg, zoolang tot deze geheel glad is. Zoodoende 
kunnen ladingen rondklossen van over de 23000 voet inhoud 
eu 70 ton gewicht door één span paarden worden voort
getrokken. (*) 

Elders, waar de rondklossen al te groot van afmetingen 
zyn, om zich door handkracht met den vereischten spoed 
te laten verplaatsen, zooals b.v. in de bosschen van Call: 
fornië, wordt n eer van stoomwerktuigen gebruik gemaakt. 
Zoo bestaat er in de wijze vau behandeling van den hout
aankap hier en daar nogal verschil. 

Als het „sai/ .oen" voorbij is eu de rondklossen naar den 
oever vervoerd (banked) zyn, treedt een au Ier tijdperk van 
de houtgewinning in, namely'k het wegschaffen van den 
opeengehoopte!! voorraad naar den molen. Sedert enkele 
jaren — toen een tiental wellicht — geschiedt dit op 

(*) Ken sclioone pbotogrtphisclie afbeelding iu bet origineel 
tooat dit aao. 
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groote schaal per spoor, maar toch drijft er nog altijd veel 
hout de rivier af, wat in vroeger tyd de eenige manier 
placht te zijn. Sedert het hout langs de rivieren, waar het 
gemakkelijk te bereiken was, is opgeruimd, moesten spoor 
en stoom, althans voor een gedeelte van den weg, wel te 
baat genomen worden. 

Onder dé verschillende onderdeelen der houtgewinning, 
die alle in meerdere of mindere mate met gevaar gepaard 
gaan, is er misschien geen werk waaraan meer opwinding, 
gevaar en het roekeloos spelen met dood en verderf, dat 
aau hen, die met rondklossen omgaan, eigen is, dan de „river-
drive", d. i. het vlot maken daarvan. Men stelle zich voor 
een diepe, smalle boschrivier, by'na zonder water, maar over 
ongeveer een mjjl lengte tot aan den rand toe gevuld met 
rondklossen, 30 tot 40 lagen hoog, te zanten een hoeveel
heid hout vormende van om en bij de 75 millioen voet, 
die gedurende den winter daar zijn opeengehoopt (banked). 
Het snelle smelten van de, sneeuw in de houtbosschen kan 
deze stroompjes binnen tien uren tot geweldige rivieren 
doen aanzwellen en meermalen is de massa door den aan
drang van het water vlot geworden, voordat de vlotmakers 
river drivers) gereed zijn. Aan het vooreind van de massa, 

stroomafwaarts, is het hout in alle denkbare vormen en af
metingen 50 voet hoog in onuitsprekelijke verwarring opeen
gedrongen en ligt daar als een onwrikbare dam, die aan 
het voortbewegen der massa erachter paal en perk stelt. 
Dit is de „borst" (breast); waar het „uitbreken"' (breaking out) 
het eerst aangevangen moet worden. Hoe grooter de aan
drang vau het water wordt, hoe vaster de houtmassa in 
elkaar pakt en dit vooral in den sluitwand (jam), aan het 
front; voordat deze opgeruimd is, kan geen enkel blok 
stroomafwaarts drijven. 

Door den aldoor grooter wordenden toevoer van water 
ontstaat er een Niagara in het klein over de „borst" , die 
het vlot maken meer en meer bemoeieljjkt en gevaarlijk 
maakt. Maar het werk moet gedaan worden en spoedig ook. 
Als er geen partij wordt getrokken van den vloed, terwijl 
deze op zijn hoogst is, kan de geheele massa hont een jaar 
lang opgestopt (hung up) blijven liggen. Het vlotters volk 
(driving creiv), gewapend met stootijzers, koevoeten en haken, 
gestoken in hooge laarzen, ouder de zolen zwaar bespijkerd, 
en nauwsluitende kleeding, zijn nu op hun post aan de 
„borst". Daarlangs, dwars over de rivier, is een sterke lijn 
gespannen. Daaraan is een zwaar takel bevestigd met een 
haak of klauw (skidding tong) eraan, die in de vastgeklemde 
klossen wordt geslagen. Vier tot zelfs zes span paarden 
trekken daaraan, zoolang tot er iets zich begeeft — kabel, 
haak, strop, ketting of het blok, waarom het te doen is, 
dat dan uitschiet in het bruisende water daar beneden, 
wat zal het zyn? 

Aan den voet van de „borst" tot hun middel in het gol
vende kille water, omringd door de dansende, rollende rond
klossen, staan de moedigsteu van de ploeg, de bijl zwaaiende 
om de vastzittende blokken (jam logs) los te maken. Zie 
daarginder op dien stam, die verscheiden voeten buiten de 
borst uitsteekt, dien man met vaardige hand en snellen 
slag de by'1 slingeren om hem in t w e e ë n te kappen. Het 
afbreken van dat blok is zonder twjjfel zyn dood, als het 
hem den sprong niet gelukt, bij het bezwijken ervan onder 
den laatsten slag. Het buigt en valt naar onder, terwyl hij 
vlug op een ander springt en veilig is. Tien uren werk van 
dezen aard heeft menschen en dieren uitgeput zonder resul
taat. De borst moet ondermijnd worden, maar wie zal dit 
doen 'i Met rondhouten, die met schrikbarende snelheid over 
den top van de borst heentuimelen, is er maar weinig kans 
dat iemand van znlk een taak er veilig zal afkomen. Toch 
ziju er vrijwilligers genoeg om de dynamietpatroon op haar 
plaats te brengen, die den dam met gruwelijke kracht doet 

springen, de lucht vullende met stukken hout, ijs, splint, 
en rook. 

Na het vlot raken is het .bringing up the rear", d. ; 
het te water brengen der gestrande klossen, een niet gerii -
te schatten arbeid. Duizenden dollars waarde aan hout bi t 
menigmaal achter langs den oever der rivier; buiten ber 
van de „achterhoede" (rear men) en landen niet in de ba 
gaten (booming grounds) aan, voordat in een volgend saiz rj 
do vloed weer opkomt, of wel zij vallen ten prooi aan „hou -
roovers" (timber pirates). In den regel ondernemen versch i-
den firma's gezamenlijk een vlotterij, nadat elk van hi i r 

zyn klossen met den stempelhamer heeft gemerkt; de ver
deeling onder de verschillende eigenaars heeft dan in het 
balkgat (boom) plaats. 

In de latere jaren is door een reeks van dammen meer 
controle op het vlotten mogelyk gemaakt en de hontoogst 
veiliger binnen te halen. Om het bedrijf nog gemakkelijker 
te maken, zyn groote haven-maatschappijen boom-compan, 
opgericht, die zich geheel belasten met het vlotten en sor-
teeren van den balkenvoorraad en ze in vlotten aaneenge-
koppeld aan de verschillende zaagmolens af te leveren, wat 
den geheelen zomer door plaats heeft. 

Op het punt van gereedschappen voor hous-aankap is de 
Ainerikaansche houtbaas zyn Europeeschen vakgenooten ver 
vooruit. De bylen van allerlei gedaante en vooral de stelen 
da'irvoor, alsook de Amerikaansche zagen, zijn misschien op 
het Europeesche vasteland welbekend en zelfs ingevoerd; 
maar de piek-koevoeten, „peavy"-haken, „ s k i d d i n g tongs", 
bind-, .skidding"- en „ logg ing"-ke t t ingen , „ trucks" , sleden, 
sleepwagens (drags) enz., zij zyn er niet tot dien grand 
van volmaaktheid ontwikkeld als iu Amerika. 

Het in de plaats stellen van ijzeren wegen en stoom voor 
yswegen en paarden en van stoomkranen en „skidders" voor 
menschelijke spierkracht heeft bovendien veel verbetering 
aangebracht. Op de tentoonstelling te Pary's was o. a. eeu 
model te zien van een stoomtoestel voor vervoer van rond
klossen, die onder het werk zyn eigen baan of ysweg maakt 
en kort te voren in het bosch zyn intrede had gedaan, 
een sprekend voorbeeld hoeveel er nog gedaan kan worden 
tot vereenvoudiging en bespoediging - an den arbeid. 

Ook met betrekking tot een meer spaarzaam benuttigen 
van het product, is er een begin van betere toestanden waar 
te nemen. Toch is de grootendeels te vermijden verspilling 
in het bosch en daarbuiten nog schrikkelijk om aan te zien. 

Oin een denkbeeld te geven wat het werk van den hout-
baas in de Noordwestelijke pynbosschen leteekent, vermeldt, 
de heer B. E . FERNOW dat één firma, en niet de grootste, 
in het saizoen 1 8 8 7 - - 8 100.000.000 voet hout binnen
haalde met behulp van 450 man, 80 span paarden, 7 loco
motieven en 32 mijlen spoorweg. 

De gezamenlijke hoeveelheid wit pijnhout gedurende de 
laatste tien jaren (vóór de Parijsche tentoonstelling) voor 
de markt geveld in de drie staten, Michigan, Wisconsin on 
Minnesota, beloopt meer dan 60.000.000.000 voet B . M. 
of 5.000.000.000 voet8 in een jaar, met inbegrip d r 
„ shingles" (Schindeln, Sirappen, houten leien om en bij 
9.000.000.000 voet8. Van deze soort van hout verhand 
Chicago alleen 25 pet. en bovendien nog meer dan 300.000.0i> 
loofhout (hard woods). De statistiek van den aankap van 
andere houtsoorten is niet volledig opgemaakt, maar in aa 1 -
merking nemende dat de dagely'ksche molen-capaciteit v 
de Vereenigde Staten tusschen 150.000.0C0 tot 200.000.0' 
voet 8 gelegen is, wordt het zeer waarschijnlijk dat jaarlyl* 
niet minder dan 2.500.000.000 voet 8 hout in productei 
van de zaag worden omgezet. Daarbij knnnen dau nas 
schatting nog worden opgeteld aan verbruik voor 

Spoorweghout 500.000.000 voet'. 
Mijnkout 200.000.000 „ 

Houtskool 250.000.000 voet 8. 
S heining 500.000.000 „ 
Vrschillende bijzondere doeleinden 150.000.000 „ 
Brandhout 17.500.000.000 „ 
Zoodoende verkrijgt men voor het totale houtverbruik per 
jaar in de Vereenigde Staten het cijfer van om en bij de 
2J.000.000.000 voet8. 

Neemt men nu nog in aanmerking het bedrag aan mate
riaal, dat in het bosch terugb lüf t aan hooge stompen, toppen 
ea takken en de groote hoeveelheden, die jaarlijks ten prooi 
vallen aan boschbranden, dan mag met tamelijke zekerheid 
worden aangenomen dat de boschgronden ter grootte van 
minder dan 500.000.000 acres, jaarlijks 30.000.000.000 
tot 40.000.000.000 voet 8 of 60 tot 80 voet 8 per acre op
leveren. Hoe lang het maagdelijk bosch, zonder dat de 
natuur door aanplant te hulp gekomen wordt, zulk een op
brengst kan blijven geven, is zelfs met geen mogelijkheid 
te gissen; en toch zal de snelle arbeid, die een moderne 
zaagmolen kan verrichten, gepaard met de altyd toenemende 
vraag naar zijne producten, elk verstandig man de over
tuiging geven, dat de boschvoorraad van Noord-Amerika 
niet onuitputtelijk is en dat een ryks boschbeheer een drin
gende eisch des tyds is, geheel daargelaten nog het vraag
stuk van den invloed der bosschen op de waterverdeeling, 
hetzij met het oog op den koophandel of op bodem en 
klimaat. 

O O R S P R O N G V A N D E N W O R M IN H E T H O U T . 

(Naar het Duitsch van M . FÜNFSTÜCK.) 

De nieuwere onderzoekingen over de physiologie der 
houtgewassen hebben onder anderen ook uitkomsten aan het 
licht gebracht, die mijns inziens van groot practisch belang 
zijn, en tot nu toe zoo goed als onopgemerkt zijn gebleven. 

De volgende mededeelingen hebben ten doel, aan te 
toonen, hoe nuttig het soms zou zyn, als de planten-
physioloog het over zich kon krijgen, de zoogenaamde „neven-
uitkomsten" zyner onderzoekingen, nu en dan ook voor die
genen toegankelijk te maken, die tot het eventueel practisch 
verwerken ervan geroepen zyn. Dit is, afgezien van bosch-
wezen en landbouw, tot nu toe slechts heel zelden gebeurd. 
Door een voorbeeld zy in het kort aangetoond, wat in 
deze richting zou worden kunnen bereikt, als de gemeenschap 
tusschen wetenschap en practijk nauwer werd aangehaald. 

Volgens de beschouwingen van EMILB M E B ( „ M o y e n s de 
préserver les bois de ia verinoulure", Corapt. rend, des 
séances de 1'Acad. des Sciences de Paris T . C X V I I , p. 
094 ff) is zetmeelhout het meest blootgesteld aan worm. 

De genoemde onderzoeker maakt daaruit de gevolg
trekking, dat het zetmeel in het hont den insecten tot 
voedsel dient. Inderdaad is het gebleken, dat het door de 
insecten uit het hout gehaalde houtmeel steeds vrij is van 
zetmeel. 

Tot proefondervindelijk onderzoek der vraag stelde MKR 
schijven van eikenhout 3 jaren lang op een plaats op, waar 
ze zeer blootgesteld waren aan den worm. Uit enkele 
planken was van te voren het zetmeel geheel, uit anderen 
slechts gedeeltelijk verwyderd, terwyl de overige het normale 
' ttueelgehalte bezaten. 

De schyven waren tijdens den geheelen duur van de 
1 'oef in willekeurige volgorde door elkaar gezet. Na verloop 
van 3 jaren bleek het, dat de proefstukken naargelang van 
hun zetmeelgehalte door de insecten waren aangetast, de 
y-"traeelrjjke waren geheel doorgevreten, de minder ryke 
slechts weinig; die vrij van zetmeel waren, daarentegen 
waren volkomen van den worm vrij gebleven. De medege
deelde onderzoekingen hebben alleen betrekking op proeven 

met eikenhont. Het is zeer wel mogelijk, j a waarschijnlijk, 
dat proeven met andere houtsoorten hetzelfde resultaat 
zouden hebben gegeven. Aan den anderen kant mag echter 
niet over het hoofd gezien worden, dat iu sommige gevallen 
naast het zetmeel stoffen voorhanden zyn, of zich naar gelang 
van omstandigheden kunnen vormen, die de eigenschap 
hebben, de schadelijke insecten verwijderd te houden. 

Het al of niet bewaarheid worden van deze eventuali
teiten kan alleen uitgemaakt worden door proeven, die, 
voor zoover ik weet, met betrekking tot de voor ons in 
aanmerking komende werkhoutsoorten tot nu toe door 

! niemand genomen zijn, ofschoon er door de reeds voor 
j eenige jaren uitgegeven onderzoekingen van MER zooveel 
j aanleiding voor was. 

MKR bevond verder, dat door het schorsen van den stam 
3 of 4 maanden voor het vellen, het zetmeel uit het ont-

i schorste deel geheel verdwynt. Een zoodanige zuivering 
1 van zetmeel wordt bereikt, door eenvoudig ringen ter lengte 
' van verscheiden centimeters van de bovenste helft van den 
! stam, met dien verstande, dat nieuwe gevormde looten 
! verwijderd moeten wordeu. Als geschiktste tyd voor het 
! ringen noemt M E R het voorjaar (einde Mei). 

Het is zonder meer duidelyk, dat de voorschriften van 
MER, omtrent het ontdoen van zetmeel voor de practyk 
niet in aanmerking kunnen komen, omdat de uitvoering 
veel te kostbaar en omslachtig zou zijn. De door M E R 
aanbevolen kunstmatige verwijdering van het zetmeel is 
intusschen in vele gevallen daarom overbodig, dat deze 
door de natuur zelf, ook zonder kunstmatige aansporing 
tot stand gebracht wordt. 

De pijnboom, die gedurende den zomer ryk aan zetmeel 
is, zet deze in den herfst iu vet om en blijft een typische 
„ v e t b o o m " tot aan bet voorjaar. By de beuk heeft het 
omgekeerde plaats. 

Om deze houtsoorten vry' van zetmeel te krijgen, heeft 
men dus enkel noodig ze te vellen voordat de zetmeel-
vorming begint. Doch zekere opgaven omtrent het tijdstip, 
waarop de zetmeel vorming begint, zelfs bij onze belangrijkste 
inlandscue werkhoutsoorten, zyn tot dusver niet te doeu, 
omdat, voldoende eu nauwkeurige onderzoeking met betrek
king daartoe niet voorhanden zyn. W y weten slechts dit, 
dat zulke omzettingen binnen één groeiperiode meermalen 
kunnen plaats hebben; dat hun vroeger of later optreden 
afhankelijk is van den invloed van het klimaat en in het 
bijzonder .van het weder; dat de bedoelde omzettingen in 
sommige gevallen zeer snel binnen weinige dagen tot stand 
komen. Een linde in de omstreken van Stuttgart vloeide 
letterlyk over van vet op den 13en Maart 1894; by 
onderzoek op den 30en d. a. v. bleek, dat het vet was 
verdwenen en vervangen door zetmeel en glucose. Einde 
April :894 was een beuk op dezelfde standplaats nog ryk 
aan zetmeel; midden Mei (waarschijnlijk reeds vroeger), 
rijk aan vet, terwyl zetmeel niet anders dan in sporen 
te vinden was. 

De besproken verhoudingen zyn door de plauten-physiologen 
tot nog toe slechts in zoover nagespoord, als noodig was 
voor het oplossen van zuiver wetenschappelijke vraagstukken; 
op de behoeften vau het practische leven is over het 
algemeen geen acht geslagen. In de weinige gevallen, 
waarin het wel gebeurde, zyn de resultaten der plauten-
physiologische onderzoekingen, tengevolge van de eenzijdige 
manier van bekendmaken, nauwelijks buiten den eigen kring 
der vakgenooten bekend geworden. 

Het kan niet twijfelachtig zyn, dat een getrouw, uitge
breid onderzoek van ons werkhout inet betrekking tot de 
hier boven bedoelde vragen, groote practische waarde kan 
hebben, en van den techuiker zelfs geë i scht zou moeten 
worden. (Baumaterialienkunde). 

* 
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H E T M E T E N V A N H O O G E B I N N E N R U I M T E N 
D O O R M I D D E L V A N L U C E T B A L L O N S . 

(Naar het Duitsch van Kon. Landbauinapector KÖKBEK.) 

By het opmeten van zeer hooge binnenruimten (kerken 
in de eerste plaats) is het dikwijls zeer moeielijk, de hoogte 
vast te stellen, zonder min of meer omvangrijke en dure 
steigers te bouwen. E r zijn niet altyd openingen in het 
gewelf der kerk, om de tophoogte door het schietlood te 
kunnen bepalen, en by alle tussclienhoogten van ontoeganke
lijke punten, zooals by de kruinen en porringen der gewelf
bogen en kerkramen, by de kruinpunten van de ribben der 
stergewelven, by alle tusselieiilijstwerken en alle andere 
architectuur-geledingen op groote hoogte, die ook van uit 
het koor niet meer te bereiken zijn, kan het schietlood en 
de maatstok niet gebruikt worden. Zonder twijfel is in 
zulke gevallen ter vermijding van steigers het photogra-
pheeren op schaal de meest betrouwbare wyze van werken. 
Ongelukkig echter is lang; nog niet elkeen in staat deze 
methode te belioefenen en bovendien is liet in zeer vele 
gevallen, zooals bij opnamen voor het maken van begrootingen 
van k-isten of tot studie, iu 't geheel niet noodig, de 
hoogte maten tot in onderdeelen van centimeters zuiver te 
weten. Voor doeleinden, waarby het op een verschil van 
een paar centimeters niet aankomt en tegelijkertijd spoedig 
meten wenschelyk is, laten de hoogtematen zich gemakkelijk 
bepalen met behulp van de bekende, op de kermissen als 
kinderspeelgoed te koop zynde kleine waterstofgasballons. 
Ik heb my van zulk een ballon verscheiden malen by het 
opmeten van kerken met het beste gevolg bediend en, hoewel 
ik in de verste verte geen aanspraak op den naam van 
eenig uitvinder van dezen eenvoudigen en voor de hand 
liggeuden inval, wil ik toch niet nalaten, hier eenige raad
gevingen voor de uitvoering ervan ten beste te geven. In 
de eerste plaats moet men erom denken, dat de draad, 
waaraan de ballon bevestigd is, dun moet zjjn, daar zoo'n 
kleine ballon natuurlijk niet veel hef kracht heeft. By het 
gebruik van fijn maar sterk machinegaren blytt de ophef
fende kracht van den ballon tot op de grootste hoogte 
voldoende, om de loodrechte richting van het meetsnoer te 
waarborgen. In de tweede plaats moet men ervoor zorgen, 
dat alle openingen in de te meten ruimte gesloten zyn, om 
te voorkomen dat de ballon door tocht van de loodrechte 
richting wordt afgedreven. Zeer aan te bevelen voor het 
snelle aflezen der hoogtemaat is een meterverdeeling van 
het meettonw, door middel van ktioopen, dunne reepjes 
papier of afwisselend zwarte en witte draden met byzondere 
aanduiding van elke 10 M. lengte. By het aflezen is het 
dan telkens alleen noodig het onderste deel boven deu grond 
met den maatstok op te nemen. 

Natuurlijk moet men niet verzuimen, by het uitzetten van 
den bovensten meter, de middellyn van den ballon mee te 
rekenen. Het ineettouw wordt op een niet al te dunne rol 
papier gerold, om het snel en regelmatig op- en neerlaten 
van den ballon mogelyk te maken. By het afmeten der 
tusschenmaten is het overigens aan te bevelen een helper 
te nemen, om na te zien of de ballon inet zyn bovenkant 
dicht genoeg by het te meten punt is gekomen. Als men 
een korten, stijven stroohalm by de hand heeft, kan men dien 
met lijm waterpas boven op den ballon plakken, om hem 
zuiverder op zyn plaats te brengen. Als al deze voorzorgen 
in het oog gehouden worden, kan men zeer gemakkelyk 
zonder steigers, ladders, trappen of slingerende maatstokken 
noodig te hebben, en zeer gauw alle voor de opname van 
een kerkruimte noodige hoogtematen op één dag nemen, 
en dit met een juistheid, die voor de meeste gevallen meer 
dan voldoende is. 

Opzichters, aannemers, teekenaars van monumenten, stu
denten in de architectuur, zouden met vreugde naar dit 
aanlokkelijke hulpmiddel grijpen, als, ja, als ze altyd en 
overal zulk een ballon ten dienste hadden. Dat is juist een 
bedenkelijk ding tegen myn voorstel, tegenwoordig zyn deze 
ballons alleen in groote steden en daar ook niet altyd te 
verkrygen, terwyl in kleine plaatsen alleen by gelegenheid van 
kermis of volksfeesten een rondreizend koopman ermee komt. 

In grootere steden zyn er lieden, die zich met het vollen 
der ballons (met samengeperst, waterstofgas) bezighouden-
zoo noem ik in Berlyn den heer HOLLK, C. Gonnannstrasse 
25. Ongelukkig echter zyn de omhulsels nog niet zoo on
doordringbaar gemaakt, dat verzending der gevulde ballons 
over grooten afstand met garantie kan worden aangenomen. 
Maar toch beveel ik aan in geval van nood de proef te 
nemen. HOLLK maakt de ballons op verschillende grootti 
van 0.20 tot 0.50 Mark per stuk. Als echter de ballons 
meer algemeen als meetinstrument gebruikt zullen worden, 
dient een dichter maar even licht omhulsel uitgevonden te 
worden, dat ze duurzamer en verzendbaar maakt. Op zulk 
een uitvinding octrooi te nemen, laat ik graag aan een 
ander over. [Cenlralbl. der liauverw.l 

AANBESTEDINGEN. 

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

In de zitting van de Duitsche vereeniging van gas- en 
watervakmannen deelde de secretaris der vereeniging 
Dr. Buitte het volgende mede: 

De gasfabrieken hebben zich in den stryd met de electri
citeit met succes staande gehouden; haar aantal is in de 
laatste 10 jaren van 668 tot 72-1 gestegen. In 33 steden 
werd het gas nieuw ingevoerd iu 5 andere tot het bouwen 
van nieuwe gasfabrieken besloten. Het gasverbruik heeft zich 
meer dau dubbel zoo veel vermeerderd als liet verbruik van elec-
trlsehe stroomen uit centrale stations. Weliswaar moet worden 
opgemerkt dat slechts ongeveer een derde der voorhanden 
electrisclie lampen van centrale stations uit gevoed wordt. 
Van de 180 in Duitschiand bestaande eleotriciteits werken 
zgn meer dan de helft van geringe grootte en bestemd voor 
verlichting van kleine landstadjes en dorpen, waar nooit 
sprake was vau gasverlichting Dit bewyst ook dat gas en 
electriciteit zich op verschillend gebied naast elkaar ont
wikkelen om te voldoen aan de toenemende vraag naar 
licht. Wat de afzonderlijke gebieden van afzet betreft, komt 
iu de eerste plaats het verschaffen van licht iu aanmerking. 
Daarby is liet voornamelyk te doen om straatverlichting, 
waarvoor betrekkelyk weinig electrisch licht genomen wordt. 
Voor krachtsontwikkeling voor het koken, stoken enz. wei
den ongeveer 17 pCt. der aan partuculieren afgeleverde hoe
veelheid gas verbruikt. Het gebruik van gas voor koken eu 
stoken is vooral daar zeer toegenomen, waar inen de aan
sluiting voor het publiek gemakkeiyker maakte. 

De directeur RÖBTIMQ te Hannover gaf bericht over de 
werkzaamheden der commissie voor de verwarming met gas, 

De vlucht, die het koken met gas in vele steden heeft 
genomen, leidde tot merkwaardige verschuivingen in de gas
productie. Terwyl b. v. vroeger te Hannover de Jnni-Pro-
ductie 1ji van de December-prodnctie bedroeg, beloopt deze 
nu ' / j j de toestellen worden dus veel nuttiger gebruik;, 
vooral de gashouders. By deze belangryke vermeerderin 
is ook een onaangename omstandigheid voorgekomen, name-
lyk de verdubbeling der cokesproductie. De cokesvoorraa1 

neemt in de zomermaanden schrikbarend toe en de opmerk 
zaamheid der gas-ingenieurs is op middelen gericht om den 
verkoop van cokes nit te breiden. Vooral zyn de grondbe
ginselen overwogen, waarnaar de ovensin technisch, hygiënisch 
en aesthetisch opzicht beoordeeld moeten worden. E r werd 
een som van 5000 Mark voor de beste gascokes-ovens 
uitgeloofd. (Dingl. Pol. Journ.) 

Aanbestedingen warden slecht» eenmaal i» dele rubriek opgenomen. 

M A A N D A G 21 S E P T E M B E R . 

(Uideuryu (Utr.) 9.30 uur. Het gemeentebestuur .- het verbouwen 
va.i bet raadhuis van de gemeente Oudenrijn. 

Tubbergeu (O/.) 3 uur. In het logement van d« Wed. B. 
Hollink: het bouwen van een woonhuis voor J . B. Haarhuis te 
Alhergen, op de plaats van bet afgebrande woonhuis bij de kerk, 
aauw. op het terrein 's morg. 11 uur. 

DINSDAG 22 S E P T E M B E R . 

(ioorle (N.Br.) Hst R. K. parochiaal kerkbestuur, aan de 
pastorie: bet verplaatsen eener bouten hulpkerk van Oosterwijk 
niiar Goo'le. 

Heereiiveen. Pastorievoogden van JSugwir.len, ouder ingezetenen 
der gemeeute : liet verven vau de boerenbebuiziuge op , Zestea-
roeden" ouder Tjalleberd, bewoond doer J. Kerkstra, bilj. inzenden 
vuór 22 Sept. bij J. Wierda, voo'Z.-pasturievoogd aldaar. 

Steenderen (Geld.) 3 uur. Door deu heer K. W. vau de Water 
te Voorst, ten huize van C. Boogman te Steeude.reu : deu herbouw 
vau het door brand vernielde woonhuis Jen Hui/.e de Vree met 
twee bouwscburen. 

Vulthermoud (Dr.) 12 uur. Het bestuur van het waterschap 
Valthe, ten huize van P. J . Smit aldaar: perc. 1, het bouwen vau 
ee.i steenen schutsluis met sluiswaohterswoning j perc. 2, bet bouwen 
vau 2 bouten draaibruggen, vau 2 brugwacliterswoniugen en hel 
graven van een verbindiugsdiep; pere. 3. het gereedmaken vau de 
aardebaau en bet legden van eeue klinkerbestrating (lengte pl.m 
7070 M) en bet vernieuwen vau eeu draaibrug, aauw. 21 aept. 
's morg. 11 uur, 

WOENSDAG 28 S E P T E M B E R . 
Arnhem. 11 uur. Het bestuur der wouiug-vereeuigiug Openbaar 

Belang, in het Ceutraal-Uebouw, Bakkerstraat : het bouwen vac 
10 ouder- eu !1 bovenwoningen, op bet terreiu gelegen aau hel 
Kiarendalsiugei, Kool- en Hovenierstraat aldaar. 

D O . M > E R D A » 24 S E P T E M B E R . 

Capello u/d IJssel. 2.3J uur. Heeren regenteu der Vau Ca 
pellesticbtiug: het bouwen van eeu gesticht tot huisvesting van 
bejaarde lieden aldaar. 

's-Wraveuhage. 2 uur. Het gemeentebestuur, ten dienste der 
gemeente-gasfabriek: het maken vau eeu wachtlokaal, van eeue 
werkplaats, van magazijnen en van diverse bijbeboorende werkeu, 
eeu en ander iu de gebouwen eu op het erf vau de perc. uo. 21 
en 22 aau de Badbuiskade te Sehcvcningcu. 

Z A T E R D A G 26 S E P ' I E M B E R . 

Dordrecht. 3 uur. De architect C. vau den Hoogenband, in 
caiii Central: het bouweu vau een Woonhuis en eeu pakhuis met 
bovenwoning. 

Vliiaidiiigen. 1.30 uur. Het gemecuteb?stuur: het ouder profiel 
hreugen en bestrateu vau gedeelten der Hoflaan, der Kminastruat, 
de verlengden van Emmastraat eu CallenSurgstraat, bcueveus het 
veruietiweu vau eeu gedeelte beschoeiing langs de acaterhaveu en 
hij komende werkeu. 

DINSDAG 2 » S E P T E M B E R . 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorw., 
aan set ceutraalbureau iu het Moreelse Park: bestek no. 7'.0: 
bet opruimen van den strekdam aan deu Zuidelij keu oever uabij 
de draaibrug over het Hollaudscue Diep, behoorendj tot de ver
betering vau bet Hollandsche Diep, begr. f 5800. 

DONDERDAG 1 O C T O B E R . 

Assen. 3 uur. De architect K. Hoekzema te Groningen, namens 
het bestuur van de vereeniging tot Cbr. verzorging van krank
zinnigen en zenuwlijders in Nederland, gevestigd te Utrecht, in bat 
hotel Het Wapen van Drenthe, van mej. de wed. R . Kuipers : 
het bouwen van twee afzonderlijke paviljoenen, eene kerk, eeue 
behuizing, eene tuinmanswoning, eene smederij, eene rioleering met 

nkputtëii enz. te Zuidlaren, provincie Drenthe. 
's-Gravenhage, 2 uur. Het gemeentebestuur: bet maken van 

een macniue- en ketelgebouw met stortkelder en scboorsteenfiiu 
deering met — voet voor bet stoomgemaal, toorts een machinist-
woning en een brandstofleubergplaats, alles aau de Noordzijde van 
de Duinstraat; benevens bet leggen van rioleu ea van ijzeren 
leidingen en het maken van bijkomende werkeu, een en ander ten 
behoeve van de rioleering van Scbeveningen, aanw. 91 Sept. nam. 
2 uur. 

i»l NSII Ai, 6 O C T O B E R . 
Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorw.. 

in bet Moreelse Park: bestek 715: bet uitbreiden en wijzigen der 
spoorwegua.eu en bet verrichteü van daarmede iu verband staande 
werkeu op het station Leeuwarden, begr. f 30.400, aanw. 29 Sep.. 
II ;i i . 1 uur. 

WOENSDAG 7 OCTOBER. 
'-..Gravenhage. i l uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

eu nijverheid: het verbreedeu ec verdiepen van hel groot scheeps-
vaarwater in bet Scheur en in de doorgraving boveu de haven voor 
ryksvaartnigeo te Hoek vau Holland, beboorende tot den Waterweg 
van Roiterdam naar Zee, begr. f 0.30 per M 3 . 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 

15 : Laagsto 
Laagste t l . 

Alkmaar. Het rioleeren eu bestraten van het bouwterrein aau 
den Stationsweg. Laagste J. Oldeuhurg te Bergen voor I 15.4J0.geg. 

Almelo. Het bouwen van een dubbel heerenhuis aau de Ada-
straat. Laagste E . Scholte eu Zoon aldaar voor I 7158. 

Borger. Het verbouwen van schoollokalen te Borger, ürouwen, 
Drouweuermoud en Nieuwbuiueu uo. 15 cn 75. Boiger: Laagste 
li . ftehoittu te Nieuwbuiueu voor I óü'Jó, gegund. Drouwen: 
Laagste J . Liazel te Stadskanaal voor f 1090, geg. Drouweuermoud: 
Laagste deiellde voor I 2990, geg Nieuwbuiueu uo. 
A. Boezeiuan voor t' 4753, geg. Nieuwbuiueu uo. 7o i 
üroeuier to stadskanaal voor f 2790, geg. 

Breskeus. liet doe» eeser steenbesto.-ting aan de waterkeering 
vau het waterschap Oud eu Jong Breskeiis. Laagste J . loliecaar 
le Terneuzen voor I' 3520. 

Liudhoveu. Het bouwen vau een station met ijzerec over-ap-
pill" iu de Dommelstraat, ten behoeve van (ie Ham Vegliel— 
Eindhoven— Reusel. Perc. 1. a. Het maken van eeu stationsgebouw, 
perrou eu goedereulokaal, met fundeering der ijzereu overkappiug ; 
0. liet plaatsen van eeu locomotieven-remise en werkplaatsen, 
steenkolenbergplaatsen, enz. Laagste A. vau Hezik te herkdriel 
voor f 3".0UO. Perc. 2. Het maken, leveren en stellen van een 
ijzereu overkappiug. Laagsten Dorsser en Terborst te Dordrecht 
voor f 03(33. •• i i 

Groningen. U e i bouwen van een rijwieleulabriek, rijscuooi, 
ugazijncL, kautoreu met bovenwoning euz. uameus de Naamlooze 

IU.11.11 UIL. i . . . f, — 
Vennootschap De Groninger Rijwielentabriek. Laagsten ï . tl. ae 
Viies eu U. Ibrlings te Groningen voor f 85.746, gegund. 

Haarlem. Het sloopeu van de bestaande houten draaibrug met 
de vleugels over de Ringvaart van den Haarlemmermeerpolder, 
uabij de Fuik taart eu bet daar ter plaatse bouweu van eene ijzeren 
draaibrug met gemetseldeu pijler, landhooldeu, vleugelmuren, enz. 
Laagste B. Zuidbot' & Zn. te Haarlem voor f 17.450. 

Haarlem. Het maken van voltcoiiugswerkeu bij de iu aanbouw 
zijnde schutsluis te IJmuideu, bestek uo. 172, dienst 1890. Laagste 
G. H- Philips te IJmuideu voor I' 4200. 

Kortozwung. Het gedeeltelijk overdekken eener schuur, het 
verplaatsen van een stookhok, het makeu van nieuwe kozijnen, eu 
verdere kleine herstellingen aau de plaats, bewooud door de Vt ed. 
van Aise Louimers aldaar. Laagste G. L . Eppinga te Lippenhuizen 
voor I 194, geguud. 

Maassluis. Het makeu van eeu kaaimuur langs het Goudsteen-
water. Laagste L . A. Tas aldaar voor 767, gegund. 

Nijeveen. Het bouweu van eeu gemeeutehuis en burgemeesters-
woning met oijleveriug van de daartoe benoodigde materialen, 
voor rekening van bet gemeeutebestuur. Laagste A . It. v. d. VV ijk
te Lippeubuizeu voor f 749C, gegund. 

PoederoUeu. Het sloopeu vau het beercuhuis tc Posderoijen 
eu bet weder bouweu van een arbeiderswoniug. Aangeuomen door 
B. A. Kentie en .1. A. Kentie te Woudricbem voor I 79o. 

Ti lburg . De verbouwing der acbterwoiiiug van bet magazijn 
Hubert Meelis. Laagste voor timmerwerk, J. Brouwers voor f 1738 ; 
voor metselwerk, M. van Eindhoven voor f 2363; voor massa, 
A. v. d. Aa voor f 4282, allen aldaar. 

Utrecht. Het leveren en verwerken van puin aan de oevervoor. 
zieniugeu van bet Merwede-kanaal in de provincie lltrccht. Laagste 
D. Barueveld aldaar voor f 2550. 

Wormerveer. Het ophoogen en bestraten van Je geprojecteerde 
wegen op bet bouwterrein Seotie A, no. 2390 in de gemeente 
Wormerveer, benevens het maken van de daarvoor benoodigde 
steenen brug en verbindingsweg. Laagjte W. H. Brinkman te 
Wormerveer voor f 5884.97. 

http://15.4J0.geg
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A D V E R T E N T I E N . 

TE KOOP: 
Op een welvarend dorp in Zeeland, 

eene g o e d b e k l a n t e 

SCHILDERS-AFFAIRE, 
met h u i s , e r f en w e r k p l a a t s . 

Adres fr. Br. onder motto „Schilder", 
bureau dezer Courant. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
W E R K T U I G E N 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in deyt>jste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SöHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 18*22. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
W Vraag d e g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

IU>0Lk&Z00Y 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINË^GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri; 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL-, BBOEI en M E L K -

« L A S . 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O N Z E B O U W M A T E R I A L E N , 
beschreven door 

v a n d e r ZS.1< 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

eT A 

H 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 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 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.) 

. . . . . daarbij in gebruik, prijzen, kortom 
en geeft het 't meest volledige tot op heden. 

alleB wat met de industrie in verband staat 
(Vademecum der Bouwvakken.) 

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 . 

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 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 
STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BÜRNETTEERING. 
KYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O. Gips Czoon, 
U O H U H E C II T. (71) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke ci> liet terrein der bouw
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoon , eii ';nn het 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-Oravenhagc.) 

. . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkcrsbediijt 
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 b«lenken, 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 moeielykheden heeft. 

Voor hem die in Indie echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen sal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaa!;t 
heeftop I'.' gebied der bon .vin Uorialen, maken zijn boek belangrijk. 

(Bouwkundig Weekblad). 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebh' 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandsch Advertentieblad) 

• • • . In de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. Dat over dit belangrijk materia 
heel wat te zeggen valt, is elk bouwkundige bekend, en velen onzer kunnen geacht worden mi 
de eigenschappen der verschillende houtsoorten en het gebruik ervan volkomen op de hoog' 
te zijn. De heer Van der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, 1 
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 dere 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen im 
van den samensteller en zijn cenvoudigen, duidelijken schrijftrant (Het Handelsblad.) 

LEONARD SLIGCBER, Monnickendam. t J M l I I I T I t . l V O 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d o f op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

It. W. KOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 

aanvraag gratis. '80> 

AMERIKAANSCHE H0UTB00RMACHINES EN BOREN, 
nitmnntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

EXTRA AANBIEDING. 

m i u r r i i f E i ^ 
ett LOODSEN ^ 

van gegolfd ijzer, 

(90) 

KRANEN, 

» 

6 cent. 
8 cent. 

10 cent. 
13 cent. 

2 kleurs Behangselpapier 
3 
5 
8 „ » 
Natnrelpapier ]> c e n J -
Eiltenpapier IJ c e i l J 
Tegelpapier ™

 c e n J -
Marmerpapier *J c e n J * 
Kollen Randen (io en 12 bans) 10 cent. 

Een k o l o s s a l e par t i j S A N I T A I R P A P I E R , 
,1e werkelijken prijs is 40 cents per rol, thans 25 cents per rol. 

VRAAG STALEN. 
Franco Zending. 

LIFTEN, ^ 
\ . y en 

C \ V LIEREN, 
G R A N I E T , Z A N D S T E E N , 

Weibern Tufsteen. 

T. G. TISSOT J " , 
AMSTERDAM, SINGEL Hft.S i 

DE GROEVEN 
VAN 

J. M EU RIN 
te A n d e r n a c h a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
DRIJF- of ZWEMSTEEN: LA-

VAG ROTST EEN, beste en goedkoop
ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz 

Adres : H . S P E I J E R , 
nieuwe Molst raat 74, 67 en 91, Den Haag. 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L. H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, R o t t e r d a m . 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 

Putten en Kolken. 

R O T T E R D A M , 
Nieuwe Have n 118 

A M S T E R D A M , 
BiUterdiikkadeWi 

B K A 
Hoofd-Vertegenwoordiger 

DER 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V . met 7 1 / , °/o 
gloeiverlies). 
( 9 9 ) HANDEL in 

BOUWMATERIALEN. 
IV 
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C a r b o l i n e u m „ K R I M P E N ' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ductsn Krimpen a/d. IJssel, 

onover t ro f fen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

6r. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
/. M. SCHAAF. 

Botersloot 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN 

Glasverzekering „de Voorzorg " 
AGKNT te Amsterdam den Heer G . L Ö E W , 

N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

R O T T E R D A M , 
Kantoor : Her derHtrnat 2 2 . 

Levert SCORIAE PAVERS voor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fnbrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

By de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die by' de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Archit ecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aanvragekosteloos verkrijgbaar. 

TROTTOIRBESTRATING^ 

Qeluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdahen, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

EXSELSIORPLATET, 
GEBR. VAN DER ViJGH, Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondpla: n 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Benig, onovertrefbaar materiaal. Licht, die i. 

gelttidwerend. Verkrijgbaar in verschillet' ie 

dikten. Steeds grooten voorraad. Directe Ie . 

ring. Uitvoering op 't werk door onze eigt , , e 

stellers. Voorgeschreven by particuliere- n 

gemeente-werken. Op aanvraag gratis toez. ,. 

ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

X J t r e o l x t s o l x o 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, by de Otrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

L F 
F i r m a G . ( U I E V E - Utrecht. 

Stationnaire & Transportabele Accumulatoren 
(Systeem VAN KAMPEN) 

voor E l e c t r i s c h e v e r l i c h t i n g en k r a c h t s o v e r b r e n g i n g . 

(üeHineed ijzeren (86) 
S P I L - en S T E E K T R A P P E N . 

Araer. Inschuifbare Hekken. 

KON.NED G R O F S M E D E R I J 
L E I D E 3N. 

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 EEP 8 BOUW W E KF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- eu 
Spoorwegniateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N lv I li S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN. 
met cert i f icaat vuil L l o y d ' i ü 

en B n r e a n V e r i t a s . 

DOOHNIKSCHE EN LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

Jr'oi-tlaad-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Oeksteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

M. IJ IJIIV 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

(97) en LEKKERKERK 

Stoom J a l o u s i ë n Fabrie 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz 

LAAK I ' I W . I / . I . V (73) 

8 . B R U I G O M , Arnhem^ 

A R C H I T E C T Ü R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Ainicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertenties! in dit blad kosten van 1—6 regels 
80 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
.Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

Allo sulverteistlën in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratis geplaatst in DB AMBACHTSMAN, 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 . 

D E W A L D R I E S E N I N Z W I T S E R L A N D . 

Wanneer wij Nederlanders het woord „ W a l d r i e s e n " tegen
komen, dan vertalen wjj dit onwillekeurig door H oudreuzen, 
ineenende dat daarmede groote boomen, de reuzen van het 
bosch bedoeld worden. Doch slaan wij ons Duitsche woor
denboek op, dan lezen wy daar: Riese (ƒ) Baan om hout 
van de hellingen le doen glijden. Eeu eigen woord hebben 
wij er in onze taal niet voor; de reden daarvan ligt voor 
de hand: het geval komt bij ons niet voor! Doch met het 
oog op den hout-aankap in onze koloniën is het, geloof ik, 
van belang er wat nader kennis mede te maken. Om 
nog even by' het. woord „ R i e s e " te blijven staan, de 
definitie in myn woordenboek schijnt mg toe niet volkomen de 
beteekenis weer te geven, want een gewone glijbaan voor 
hout, d. w. z. een pad, dat het hout zich al glijdende als 
het ware zelf maakt, heet in het Duitsch een „Schle i fe"; 
„ R i e s e " daarentegen schijnt meer betrekking te hebben op 
de kunstwerken, die tot dit doel worden aangelegd. 

Ik maakte daarmede onlangs voor het eerst kennis in 
Zwitserland aan het Vierwaldstiitter-meer, waar zulk een 
inrichting door 'naar byzondere eenvoudigheid en doelmatig
heid myne aandacht trok; dit was een „Drahtr iese" , waar
over later meer. Een bevriend ingenieur, de heer G . GKOB 
uit Zurich, stelde my naar aanleiding daarvan eenige aan 
teekeningeu ter hand en maakte my tevens oplettend op 
den titel van een reeds zeldzaam geworden werkje, dat ik 
thuiskomende iu de bibliotheek der P. S aantrof; het heet 
„ D i e Drahtseilriese mit besonderer Berttchsichtignng der 
Holztransport-Einrichtung ini kleinen Schlierenthal, Kanton 
Unterwalden, entworfen iin Auftrage der Forstdirektioii des 
Kantons Bern von F . FANKHAUSKB. Kantonsforst meister, 
mit 15 lithogtafirten Tafeln, Zweite durchgeschene Auflage. 
Bern J E N T & REINKRT 1873 . Aau bedoelde geschriften 
heb ik het onderstaande ontleend: 

ln het algemeen bestaat de Waldriese uit een houten 
goot, met aanzienlijk verhang, die van de hoogte af in 
een zooveel mogelyk rechte, doch, waar de terreinsomstandig-
heden dit medebrengen, in gelijkmatig gebogen lynen naar 
de houtopslagplaats aan den voet van den berg voert. In 
deze goot worden van boven brandhout of ook geheele 
boomstammen geworpen, die er dan met groote snelheid 
door naar beneden glyden. Men legt, ten einde grootere 
itigravingen en overbruggingen te vermyden, de goot zoo 
aan, dat zij zich zooveel mogelyk aan het terrein aansluit. 
Het verhang moet boven, by het begin het grootst zyn, 
ten einde de klossen een behoorlijke aanvangssnelheid te 
doen verkrygen, zoodat zy' onderweg niet blyven steken; 
waar het verhang veranderlijk is, moet de eene helling 
geleidelijk en zonder knikken de andere overgaan. Het 

ondereind der goot dat niet te aei l mag zyn, eindigt in 
een- ongeveer waterpas gedeelte, den zoogenoemden „ w i p b o k " 
(Prollbock', dat ziek behoorlijk aan het terrein moet aan
sluiten. Deze wipbok wordt uit behakt hout aangelegd en 
ten deele met bapdyzer (oude vathoepels b.v.) beslagen. 

De klossen, die met een aanzienlijke snelheid beneden 
aankomen, worden door den wipbok opgevangen, een weinig 
opgewipt en in de hoogte geworpen, zoodat zy' zich zelf 
niet in den grond kunnen heien, en vliegen dan nog 8 tot 
10 M. in meer of minder lang gestrekte bogen voort, 
alvorens op den grond neer te komen. 

Naargelang de Riesen enkel tot vervoer van brandhout, 
of wel voor geheele staatstukken [llondklossen) moeten 
dienen, worden zy minder zwaar of zwaarder geconstrueerd. 
In het eerste geval kan men volstaan niet een gootbodem 
van 3 ' /» c ^ ' s - pl&nken, die tegen het afslijten met schaal-
delen bespijkerd is, waarvan de einden over elkaar heen 
schieten, — zoodat het glydeude hout nergers' een stuit 
vindt — en gemakkelijk te vervangen zyn, als zy versleten 
zyn. De gootbodem rust op kespen iSattel van op hun 
kant geplaatste 8 cMs platen, die aau den bovenkant kils-
gewyze, naar het. midden der goot hellend zijn afgewerkt. 

I Elke kesp wordt door twee ruwe, 6 tot 10 cM. dikke 
palen ondersteund, die als schoorpalen zijn ingeheid en met 
een schuinen tand in de staande kanten der kespen 
stuiten; zy worden onderling zoover noodig door kruis-

; houten verbonden en geschoord. De jukken komen zoowat 
1.10 M. uit elkaar tc staan, onder de stuiknaden der 
planken echter dichter bijeen. 

De zywanden der goot worden gevormd door schaaldelen 
die op ruwe, ongeveer 1 80 M. uit elkaar ingeslagen palen 
alsvoien zyn gespijkerd;' <»'!v deae i>.ii< n Worden voor 
zoover noodig geschoord en door kruishouten verbonden. 

De goot is ongeveer tin cM. wjjd en hoog. In ingravingen 
komt zjj met, haar bodem niet meer dan 20 cM. boven 
der. grond l'. liggen, altyd met de kespen op schuin in
geslagen palen rustende. Hoe hooger de Riese boven het 
terrein komt, hoe zwaarder natuurlijk ook de palen ge
nomen worden. 

Om het glyden van het brandhout te bevorderen, wordt 
by droog weder de bodem der Riese met een weinig groene 
zeep besmeerd. Twee of drie mannen werpen het hout 
boven in de goot; op deze wyze kunnen per dag groote 
hoeveelheden brandhout weggeschaft worden. 

Moeten de Waldriesen tevens voor het vervoer van boom
stammen dienen, dan worden zy aanmerkelijk zwaarder en 
uit rondhout gebouwd. De kespen of zadels bestaan dan 
nit dikke einden stam, van boven alsvoien met de byl t< t 
een kneep afgewerkt; daarop worden, in plaats van pianken, 
rondhouten gespijkerd; ook de wanden bestaan uit hetzelfde 
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materiaal; de palen worden dienovereenkomstig zwaarder 
genomen en bij aanzienlijke hoogten boven den grond 
worden de jukken naar behooren door dwarsregels en 
kruisen versterkt. 

Het bedrijf ' s hetzelfde als bij de andere riesen. Daar 
de rondhouten, waaruit de bodem bestaat, echter niet goed 
te smeren zijn, worden deze riesen alleen by nat weder 
of wel 's morgens vroeg gebruikt, als het hout nog vochtig 
is. Mochten de roudklossen een al te groote snelheid ver
krijgen, dan werpt men op eenige plekken een weinig 
aarde in de riese; dat vergroot dadelijk de wrijving en 
stuit zoodoende de snelheid der naar onder glijdende houten. 

Door zulke riesen, evenals de vorige, van ongeveer 
60 cM. wijdte, kunnen, naar bericht wordt, stammen tot 
50 cM. middellijn en 6 tot 8 M. lengte naar onder ge
schaft worden; zy kunnen tevens voor het vervoer vao 
brandhout gebezigd worden. 

O.a. heeft het boschbeheer van de stad Zurich er in 
het Sihlwald aangelegd, die aan de vorenstaande beschrijving 
beantwoorden en zeer goed voldoen; haar lengte is onge
veer 200 II., haar verhang „aanzienlek", zy zijn goedkoop 
in aanleg en bedryf en kunnen in korten tyd groote 
massa's hout opuemen en afleveren; ook riesen van grooter 
lengte zyn met goed gevolg te exploiteereu, tot welke 
grens zal de ondervinding moeten leeren. 

(Wordt vervolgd.) 

H E T L I E R N U R S T E L S E L T E A M S T E R D A M . 

Het Liernurstelsel breidt zich te Amsterdam nog altyd 
sterk uit, waaruit wy mogen opmaken dat het aldaar 
goed voldoet. 

Eind 1894 bedroeg het aantal perceelen aan het buizen
net aangesloten 3678 met omstreeks 62600 bewoners. 
In 1895 werden 255 nieuwe perceelen aangesloten, zoodat 
aan het eind van dat jaar het aantal 3933 bedroeg met 
omstreeks 67000 bewoners. Het getal straatreservoirs is 
na 37. De lengte der cent raai-vacuumb uizeti : 

2739 M. van 305 mM. middellijn. 
67 „ „ 203 „ 

586 , „ 152 , 
6739 „ „ 127 „ 

Die der centraal-transportbuizen: 
4007 M . van 203 mM. middellijn 
6050 „ „ 152 „ „ , 

terwijl nog 813 M. centraalbuis tegelyk als transport- en 
vacuumbuis dienst doet. 

De grootste afstand, waarover de faecaliën naar het 
centrale-pompstation worden opgezogen, bedraagt 4230 M. 

E r zyn 162 hoofdbuizen van te zamen 28265 M. lengte. 
Iu 1895 had opruiming van verstoppingen plaats: 

in de ceutraal-vacuumbuis . . . 0 maal 
.. .. centraal-transportbuis . . 1 „ 
„ „ hoofdbnizen 94 ., 
„ „ zyieidingen (van de perceelen 

tot de hoofdbnizen) . . 2 1 8 „ 
Deze verstoppingen werden door werklieden van de 

Gemeente en ten haren koste ontruimd, omdat als beginsel 
is aangenomen, dat het onderhond der leidingen in den 
openbaren weg voor rekening van de Gemeente is. 

Door werklieden van de Gemeente geschiedden, voor 
rekening van de eigenaren of van de bewoners der perceelen, 
de ontruiming van 485 verstoppingen in de perceelen. 

De ledigingsdienst had zonder stoornis 6 maal per week 
plaats, terwijl afwisselend eenige reservoirs 7 maal per 
week werden bediend. 

Op twee Zondagen in Februari, zoomede op den Zondag 

ea Kersttgd, moest de machine in het werk biy'ven, ten 
einde ysaauzettingeu te voorkomen. 

Overigens werd des Zondags niet gewerkt, terwijl op de 
dubbele feestdagen de dienst eerst den tweeden dag tegen 
den avond begon. Het was nog niet noodig twee machin s 

tegelyk in gang te hebben, om den vereischten graad van 
luchtledigheid in het buizennet te onderhouden. Klachten 
over den dienst kwamen niet voor. Gemiddeld duurde de 
lediging 20 ' / 4 uur per etmaal. 

De machine in de Lepelstraat werkte voor de Sarphati-
buurt, alleen op werkdagen, gedurende i 4 uur per dag. 

De luchtpompmachines aan het centrale pompstation waren 
voor de ledigingsdienst in het werk: 

in 1892 gedurende 8173 l /< uur 
„ 1893 „ 7449' / , „ 
„ 1894 , 6 1 6 6 » / < „ 
„ 1895 , 6 3 3 9 8 / 4 „ 

De kosten van exploitatie hebben bedragen per inwoner 
per jaar: 

in 1892 88 cents 
„ 1893 74 
„ 1894 65 „ 
, 1895 5 6 ' / , , 

In het centrale pompstation, verzamelende de wijken 1 
tot 6, werden de volgende hoeveelheden faecal iën ontvangen: 

in 1892 59.945 M 3 . 
„ 1 8 9 » 66.289 „ 
„ 1894 73.100 „ 
„ 1895 77.782 „ 

welke laatste hoeveelheid voor de verschillende maanden 
verdeeld was als volgt: 

in Januari .- 6111 M 8 . 
Februari 6297 „ 

„ Maart 6045 „ 
.. April 6408 , 

r Mei 6602 „ 
, Jnni 6046 „ 
„ Juli 6570 ., 
„ Augustus 6444 „ 
„ September 6642 .. 
„ October 7313 „ 
„ November 6633 „ 
„ December 6671 „ 

Totaal . . . T77782 M s . 
De faecaliën uit de Sarphatibuurt, ten bedrage van 

1967 M 3 . zgn als vorige jaren in de Lepelstraat ont
vangen, daar afgetapt in bakken en naar de centrale belt 
vervoerd. 

In October werden per hoofd per dag ontvangen: 
in 1892 3.35 liter 
, 1893 3.20 „ 
„ 1894 3.38 „ 
„ 1895 3.50 „ 

Het aantal werklieden voor den dag- en nachtdienst en 
voor het onderhoud bedroeg: 

aan bet centrale-pompstation. . 9 man 
in de Lepelstraat 2 .. 
voor de lediging (straatdienst) . 9 „ 

„ onderhond leidingen enz. . 7 „ 
Dit personeel werd tevens gebruikt tot het inbrengen 

van T-stukkt'ii in de hoofdbnizen, en voor andere kleine 
werkzaamheden den dienst betreffende. 

De stoomketels aan het centrale-pompstation verkeereu 
in voldoenden staat van onderhond. 

Ketel 1 was onder stoom gedurende 182 dagen 
i» • » ti n n i4Al „ 

n ^ „ „ „ „ 191 ., 
ti 4 „ „ „ .. 207 

Het steenkolenverbruik bedroeg: 
in 1892 1.871.930 K G . 
„ 1893 1.583.000 „ 
, 1894 . . . . . . 1.237.828 „ 
„ 1895 1.178.321 

De luchtpompmachines hebben gewerkt.-
Machine No. 1 gedurende 3 0 5 8 8 / 4 nar 

n 2 (defect) „ 14 ' / , , 
» 3 „ 3 2 8 4 ' / , , 

Totaal . . . . 6357*/ 4 uur, 
waarvan 6 3 3 9 8 / 4 aar voor den ledigingsdienst en 18 aar 
voor beproevingen. 

In 1897 zal een nieuwe luchtpompmachine worden aan
geschaft, ter vervanging van een der machines die de fectis. 

Op de begrooting voor 1897 zullen gelden moeten 
worden uitgetrokken tot het herstellen en verbeteren van 
de luchtpompmachine No. 1, die dan ongeveer 10 jaar in 
dienst zal züu geweest ( ± 41.700 nor). 

By de beoordeeling dezer machines moet bepaald rekening 
gehouden worden met den invloed der gassen en vochten, 
die onafgebroken op te zuigen en te verwijderen zyn. 

De oude voedingpompjes van 1884 voldoen niet meer, 
z|j vereischen voortdurend herstellingen. In 1892 is een 
nieuwe voeding-pomp gesteld, terwyl op de begrooting van 
1897 gelden zullen aangevraagd moeten worden voor een 
tweede voeding-pomp, van zwaarder constructie, ter ver
vanging van de beide kleine pompen. 

Zooveel mogelyk geschiedt het onderhoud door eigen 
personeel. 

De kosten voor het verzamelen der faecal iën hebben 

bedragen: 
Beheer eu toezicht f 4.925.— 
Personeel „ 12.574.76 
Brandstoffen, olie en vet „ 10.572.20 
Verlichting „ 426 .61 5 

Gewoon onderhoud, gebouwen en machines „ 4.456.13 s 

Buitengewoon id. na aftrek van f 661.80 
restitutie v o r bet ontruimen van ver
stoppingen voor particulieren . . . . „ 37.87 2.54 

dat is voor 67.017 personen per hoofd per jaar 5 6 1 / , ets. 
De ammoniakfabriek ontving van het 

centrale pompstation aan faecal iën . . . . 77.762 M ' . 
en van de tijdelijke inrichtingen 12.115 .. 

In 1892 werden verwerkt 49.408 M 8 . 
„ 1893 „ n 72.986 „ 
. 1894 „ , 86.738 „ 
„ 1895 „ „ 89.877 „ 

Het verbruik van zwavelzuur bedroeg: 
in 1892 283.104 K G . 
, 1893 449.529 , 
„ 1894 523.911 „ 
„ 1895 544.526 „ 

Aan kin it kalk werden verbruikt: 
in 189 2 458.400 K G . 
„ 1893 7 4 2 9 4 0 „ 
„ 1894 842.360 , 
„ 1895 844.800 „ 

Aan steenkolen werd verstookt: 
in 1892 1.214.670 K G . 
„ 1893 1.17 1.800 „ 
„ 1894 1.366.689 „ 
„ 1895 1.375.832 „ 

Aan zwavelzure ammoniak werd verkregen: 
in 1892 305.500 K G . 
„ 1893 494.450 „ 
„ 1894 601.200 „ 
. 1895 610.610 „ 

Aan bruto winst werd gemaakt: 
in 1892 f 7.044.42 5 

, 1893 „ 30.095.50 
„ 1894 40.046.28 
„ 1895 „ 33.541.80 

Toen liet in 1893 noodig was al de apparaten ter rei
niging te demonteeren, werden 500 ton zwavelzure ammo
niak vervaardigd. Iu 1894 bleek de demontage niet noodig 
te zgn, en werden 600 ton zwavelzure ammoniak vervaar
digd. In 1895 zou door de verplichte reiniging de productie 
weder dalen tot 500 ton. 

Aangezien echter de arainoniakpi-yzen lager waren dan 
het vorig jaar en steeds daalden, moest vooral gestreefd 
worden naar eene groote productie, wat door eenigszins 
wgzigen van de wyze van werken met goeden uitslag be
kroond werd. 

De meerdere productie boven 500 ton en het sluiten van 
relatief voordeelige verkoopcontracten, door de bemoeiingen 
van den concessionaris, hebben er dan ook toe geleid, zelfs 
by .belangrgk lageren verkoopprijs, een winstcgfer te behalen 
hooger dan dat van 1893. 

Aau het centrale pomstation werd door de Gemeente eene 
inrichting gebouwd tot bet doen bezinken van ruwe faecal iën . 
Het dun zal aan de ammoniakfabriek worden afgeleverd, 
ter verwerking tot zwavelzure ammoniak, terwgl de Gemeente 
den neerslag behoudt. 

Deze neerslag wordt dan als beer, in natura, aan de 
landbouwers verkocht of met straatveegsel en huiselijk afval 
vermengd, als compost van de hand gedaan. Bovendien wordt 
in den neerslag een materiaal verkregen, dat voor het c. q. 
vervaardigen van poudrette meer geschikt is, dan de 
LiKBNUR-taccaliën in den staat zooals zg ontvangen worden 

Het maken van poudrette zal later in studie genomen 
worden, ten einde na te gaan, of met kans op winst tot 
de vervaardiging daarvan kan worden overgegaan. 

Vooraf moet echter getracht worden de bestaande ver
liezen aan ammonia bg de bereiding van de zwavelzure-
ammoniak op rationeele wgze te verminderen. 

De bezinkingsinrichting, die waarschgnlgk tegen half 
Februari in gebruik zal worden genomen, zal daartoe 
bgdragen. 

Voor haar aandeel in de bruto winst der ammoniak
fabriek, ontving de Gemeente : 

in 1892 f 3.522.22 
, 1893 „ 15.047.79 
„ , 1 8 9 4 „ 20.023 14 
„ 1895 „ 16.770.90 

In de nieuwe wijken, waar het pneumatisch buizennet 
nog niet gelegd is, werd voortgegaan met het toepassen, 
van het tonnenstelsel met pneumatische lediging. De voor 
elk perceel geplaatste gzeren faeca l i ën-kete l , werd des 
nachts 3 maal per week geledigd. 

Einde 1894 hadden 3482 perceelen; bewoond door 67788 
bewoners, tijdelijke inrichtingen 

In 1895 kwamen daarby 390 perceelen, daarentegen 
gingen over van de tgdelgke inrichtingen naar het buizen
net 81 perceelen, zoodat de blgvende uitbreiding was 309 
perceelen. 

Op ultimo December 1895 hadden 3791 perceelen, be
woond door i 73.803 personen, tgdelgke inrichtingen. 

Het aantal verstoppingen, door Gemeente-werklieden in 
de perceelen opgeruimd, bedroeg 104. 

Tot het ledigen der faeca l iën-bakken vóór de perceelen, 
waren 12 & 14 tenderwagens met pneumatische pompen in 
gebruik. 

Eene wijziging der dienstregeling heeft zoowel voor 
de Gemeente als voor de werklieden, goede uitkomsten 
geleverd. 

« 
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De 
heden 

welke 

tijdelijke inrichtingen leverden de navolgende hoeveel-
faecal iën op: 

in 1892 54.128 M 8 . 
„ 1893 62.649 „ 
, 1894 65.962 „ 
„ 1895 67.513 „ 

laatste hoeveelheid over de verschillende maanden 
verdeeld, was als volgt: 

in Januari . . . . 5 4 6 4 II 8. 
„ Februari 5.505 „ 
„ Maart ' 5.394 ., 
„ April 5.642 n 

„ M e i 5.791 „ 
„ Juni 5.313 „ 
„ Juli 5.822 „ 
„ Augustus 5.671 „ 
„ September 5.528 „ 
„ October 5.981 „ 
„ November 5.714 „ 
_ December 5.688 „ 

In October 
in 

Voor de 

werden 
1892 
1893 
1894 
1895 

bediening 

67.513 M 8 

per persoon per dag ontvangen: 
. . . . 3.00 Liters 

3.00 
2.8 
2.6 

der pneumatische wagens was het 
volgende personeel aan het werk : 

2 Commandeurs, 
12 Aansluiters, 
12 Voerlieden, 
24 Werklieden, 

terwijl by ziekten en voor tijdelijke bediening der meerdere 
wagens, op de dagen waarop die uitrijden, zoomede voor 
het ter losplaats brengen der faecal iën-bakken, tijdelijk per
soneel werd in dienst genomen. 

Het onderhouden en reinigen der wagens geschiede door 
3 man en 1 handlanger, welk personeel tevens de herstel
lingen aan straatkasten enz. uitvoerde. Het vervoer der 
faecal iën-bakken naar de centrale belt geschiedde door de 
stoombooten van de Stadsreiniging. 

De kosten voor de tijdelijke inrichtingen hebben bedragen: 
Beheer en toezicht f 3.075.— 
Personeel „ 43.576.34 
Schoonhouden van tuigen „ 713.72 
Houtskolen, olie, vet „ 1.247.69* 
Bespanningen „ 6.188.— 
Aanschaffen van 1 nieuwe- en onderhouden | 

van 14 wagens | „ 2.132.33 
Onderhoud slangen, enz ) 
Aanschaffen van oliekleeding 
Gas 
Bestrating 
Sleeploon 
Onderhoud bakken (vaartuigen) 
Onderhoud gebouwen 

f 64.207.57 
persoon per jaar zijn de kosten der tijdelijke inrich-
geweest: 

241.97 
34.29 

100.— 
4.832.53 
2.057.86 

7.83 8 

Per 
tingen 

iu 1892 
1893 
1894 
1895 

1.06 
1.13 
1.02 
0.87 

S P R I N G E N V A N S T O O M K E T E L S . 

In technische kringen in Duitschland is men het niet altijd 
eens omtrent hetgeen van ambtswege te verstaan is onder 
het springen van ketels. Men vreesde zoowel den goeden naam 
van de Duitsche ketelbouwers in het buirenland te benadeeleu 
alsook de eigenaars van ketels bemoeielijken. Tengevolge 
van een voorstel der Vereeniging vau Duitsche ingenieurs 
werd een Commissie uit die vereeniging door het departe
ment van Biunenlandsche zaken op den 29 Februari 189(J 
naar Berlijn genoodigd, waar in een gemengde zitting de 
zaak tot uitvoerige bespreking kwam. 

Nadat de eischen uiteengezet waren welke eenerzüds de 
technische wetenschap en ten andere de met het opzicht over 
het stoomketelbedrijf belaste ambtenaren en de statistiek 
aan zulk een verklariug stellen, werd met gebruikmaking 
van de in het jaar 1888 door de Vereeniging van Duitsche 
ingenieurs, het Internationaal Verband der vereenigingen 
tot bewaking van stoomketels en het Verband van Duitsche 
onderlinge brandwaarborg-maatschappijen opgestelde definitie 
en overwegende dat voor de toepassing op het ambtelijk 
toezicht op het stoomketelbedrijf en op de statistiek slechts 
op die gevallen gelet moet worden, waarbij bet ongeval 
aan de behandeling van deu ketel toe te schrijven is en 
de ontploffing dus niet veroorzaakt is door invloeden van 
buiten (inslaan van den bliksem, instorting van gebouwen, 
enz.), besloten ten behoeve der rapporten der opzichthebbende 
ambtenaren en de statistieke aan teekeningen te verklaren: 

„Ken stoomketel is gesprongen, als er in de wanden 
daarvan tengevolge van het bedrijf een scheur ontstaat van 
zoodanigen omvang, dat door nitstroomen van water en 
stoom een plotselinge opheffing der spanning binnen den 
ketel plaats heeft. (Ding. Fol. Journal.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Samenstelling van mortels. 

Den Heer 3. A . VAN DEB KLOES, 

te Delft. 

Arnhem, 13 Sept. 1896. 

Mag ik U beleefd verzoeken mij uw oordeel te zeggen 

over een metselspecie voor kerkmuren, bestaaude uit: 

1 deel schelpkalk, 8 / 4 deel Portland cement en 3 deelen rivier

zand met klinkers. U geeft iu uwe Algemeene Voorschriften, 

die ik voor mij heb liggen, geen mengingen van Portland

cement met schelpkalk, doch geeft bij aanwending van Port

land-cement steeds vette kalk als mengingen aan. Waarom ? (') 

§ 69 zegt dat kalkmortel alleen van waterkalk wordt ge

maakt. Is uwe bedoeling waterkalk en hydr. kalk hetzelfde? (2) 

§ 53 schrijft voor waterkalk (Doorniksche) gebluscht 

geleverd, doch die is niet te krijgen en het blusschen 

en kuilen maakt de inrichting van een loods noodzakelük 

en de meeste werklieden zijn daarmede onbekend Ik gebruikte 

voor eenige jaren bij een stoomschoorsteen Doorniksche 3e 

soort en ontving den waggon in kluiten. (8) 

Een menging van 2 deelen schelpkalk, 1 deel P. C. 

en 3 deelen rivierzand gaf mij aan de uitbreiding van de 

gasfabriek alhier schitterende resultaten; het metselwerk is 

niet te verbreken en de steenen zijn niet heel uit te hakken. 

De specie in echter duur, vandaar de slappere menging, 

waarover ik nw oordeel vroeg. Mortel nam ik voor binnenmuren 

«teeds van schelpkalk, 1 deel kalk, 1 l / f deel zand (rivier). (4) 

!J dankzeggende voor de moeite die ik veroorzaak, 

Hoogachtend, UEd. dr. 

A. R. F R E E M , 

Architect. 

(') Omdat de kalk hier enkel ten doel heeft den mortel 

smijdïger te maken en dit met vette kalk in geringer hoe

veelheid en voor miuderen prjjs te doen is dan met schelp

kalk. Van de laatste zal men iets meer moeten nemen; doch 

er is in dit geval geen enkel voordeel gelegen in het ge

bruik van schelpkalk in plaats van steenkalk. Overigens is 

uwe specie van 4 / 4 P . - C . 1 schelpkalk, 3 rivierzand voor 

trasraam goed; voor opgaande muren voor kerken of huizen 

is het een onzinnige verkwisting eu kan men even goed toe 

mat 1 P . - C , 2 vette kalk (drooggebluscht) en 10 of 12 

rivierzand. Deze laatste is echter nog altijd duurder dan 

slappe basterdtrasmortel van 2 kalk, 1 tras, 3 tot 6 zand, 

welke in alle opzichten voor opgaand werk voldoende is. 

(") Waterkalk en hydraulische kalk zijn uitdrukkingen 

van gelijke beteekenis. Tot mijn verbazing heb ik al meer 

bemerkt, dat er architecten zijn, die waterkalk verwarren 

niet natgebluschte kalk. 

Laatstgenoemde wijze van blusschen is echter juist niet 

van toepassing op waterkalk, omdat die weldra in den kuil 

zou verharden of althans bederven door de aanraking met 

water. 

Waterkalk moet dus ten allen tyde drooggebluscht worden. 

(•') Weluu dan bluscht men die droog door ze uit te 

spreiden in bedden en met eeu gieter met water te be

sproeien, zoolang tot een droog poeder is verkregen. Doch 

ge kunt zooveel drooggebluschte Doorniksche kalk 3e soort 

als ge wilt, van uitmuntende qualiteit, koopen bij M. LUIJTEN 

te Lekkerkerk. 

Cl) Ge kunt gerust wat meer zand gebruiken, maar veel 

vaster en droger werk krijgt ge met 1 Doorn, waterkalk 

3 zand en nog vaster met deu boven opgegeven slappen 

basterdtrasmortel. v. D. K . 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 28 SEPTEMBER. 

Amsterdam. 18 uur. Het gemeeutehestuur : het uitvoeren van 
eenige werkeu aan den brandweerpost op de Kattenburgergracht. 

Ainsterdnm. 18 uur. Het gemeentebestuur: het sloopen van 
liet bulpschoulgebouwtje uaast de opeubare lagere school der ie 
klasse no. 1, in de Kleiue Wittecburgerstraat. 

'S'Bosch. 10 uur. Hst gemeentebestuur: het maken van voor
zieningen aan bet gebouw voor het Provinciaal Genootschap. 

Rotterdam, 13 uur. De directie der maatschappij voor scbeeps 
ea werktuigbouw Feijeuoord, ten haren kantore: het maken vau 
beschoeiingen eu bijkomende werken op bet etablissement van de 
maatschappij te Rotterdam. 

DINSDAG 2U SEPTEMBER. 
Dongen (N.Kr.) 6 uur. Voor rekening van Mej. Alegonda van 

den Nieuweuiiuizen, in bet koffiehuis van den heer J. Ligtenberg, 
Achterbergen: het bouwen van een woonhuis. 

's-Hertogenboscb. 13 uur. De iugeuieur-arekitect J . Dony, 
: ameos den heer F. Putters, in het café Central op de Markt: 
het ontgraven en aanvullen met zaad van een terrein, gelegen aan 
den Stationsweg aldaar. 

WOENSDAG 30 SEPTEMBER. 
Naarden. 10 uur (greenwichtijd). De genie: het verbeteren vau 

de aardwerken der forten Kijkuit—Mkataseveen, begr. f 300", bilj. 
inzenden uiterlijk 89 Sept. «ddr 3 uur (greenwichtijd). 

Oasendrecht (N.Br.) 10 uur. la do direotiekeet op het werk: 
het doeu van stucadoorwerken euz. van de in aanbouw zijnde R. K. 
Kerk le Ossendrecht, «ouder bijlevering der benooiigde materialen. 

DONDERDAG 1 OCTOBER. 

Haarlem. 10 uur. De genie, ten bare bureele, Kindei huisvest 
17: bet maken vau een grindweg iu de gemeente Assendelft, ter 
verbetering van de stelling vau Amsterdam, onder het beheer der 
geuie te Haarleu, begr. f 39.000. 

Utrecht. De aannemer J . J . Hornstra: prijsopgaaf voor bet 
stucadoorwerk aan hel huis vao bewaring enz. te Utrecht. 

DINSDAG 6 O C T O B E R . 
Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: het maken van eene 

kade op de buitengronden langs Hoogeuoord. 

V R I J D A G 9 O C T O B E R . 

Langbroek (Utr.) 3.30 uur. De heer A. van Cooten Jr., ic 
het logeuieut vau deu beer J . Kroi.eaourg : het bouweu vau een 
woonhuis, pakhuis euz, aanw. 2 Oct. uain. 3.30 uur, op het 
bouwterrein uabij de halte stoomtram. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Abcoude-Proostdij. Het ouder profil brengen vau deu weg en 

de wa'srkeeriug vau Abcoude uaar deu V o etaugel eu een gedeelte 
vau het Jaagpad vau af de Uulksbrug tot do lleinkuiterbrug enz. 
Laagste A. i i; Zwart te Wiluis Vour I' it'.b, gegund. 

Amst rdaui. Het maken vau arlillerie-inrichtiu£en. Laagste U . 
lt Heudriks te Amsterdam voor f 362.OUÜ. 

Benschop. Het doeu van vernieuwingen vau straten en riolen 
der gemeente. Laagste C. U. Hogeudooru te Polsoroek voor f 79d, 
gegund. 

Breda. Het bouweu van eeu nieuwe R. K. kerk. Laagste Krijueo 
te Breda voor f 100.980. 

Cats. a. Het doen eeuer steenbestortiug op het noordelijk oever-
werk. Laagste J . Roskam te Sliedrecht voor f 3834; b. het maken 
vau eeu inlaagdijk iu deu Zuidoosthoek des polders. Laagste Chr. 
Franke te Colijusplaat voor f 84G0. 

Dragteu. Het bouweu van eene kleine boerenbehuizinge te 
Nijega (Small), ouder oebeer van deu architect R. Wibbelink. 
Laagste J . Duursina te Opeiude voor f 1513, gegund. 

Gouda. Het bouwen eener broodfabriek met machinekamer, 
wu^enloods enz., op een terrein aan deu Kaam te Gouda, kadastraal 
bekend in Sectie D, No. 2222. Gegund aan J . de Jong Wz. te 
Gouda voor f 13.923. 

's-Graveuhage. Het leveren vac een ijzeren duikerklok met 
toebehooren voor de vernieuwing der kauimureu op Feijeuoord. 
Laagste Aug. Klónue te Dortmuud voor f 41.400. 

Grouiugeu. Het bouwen van eeue wiukelbehuizing met beneden
woning en drie bovenwoningen. Laagsten Slollinga eu Kuikman 
te Grouingeu voor f 6178, gegund. 

deu Helder. Hut verbeteren van de bomvrije kazerne iu net 
bastion Westoever. Laagste D. do Vries aldaar voor f 59.764. 

Kampen. Het maken van ijzeren sluisdeureu (schutsluis Brunnepe). 
Laagsten de Vries Robbó eu Co. te Gorinchem voor f 1400, gegund. 

Lelden. Het makeu vuu eeue sclioeiiug met puiabestorting langs 
deu Fluweelen Siugel te Gouda, in de nabijheid vau het stoomgemaal 
aldaar. Laagste P. Zaneu Hz. te Ammerstol voor f 474, gegund. 

Rotterdam. Hot bouweu vau eeue school aan den Breeden 
Hiileaijk. Laagste A. P. P. Boef aldaar voor f 36.369. 

Utrecht. Het maken van straatvernieuwingen op deu rijks 
grooten weg der le klasse, nl. van Laren over Amersfoort uaar 
Hoevelaken. Laagste J. v. d. Berg te Amersfoort voor f 1649. 

Utrecht. Het maken van eene uitbreiding aan de goederenloods 
en eenige diverse werken op het station Leeuwarden. Laagste 
Corns. Schiere te Boornbergum voor f 7875. 

Woerden. Het maken van 2 winkelhuizen met bovenwouingen 
aan de Voorstraat en den Wal, in 3 perc Laagste J. van Leeuwen 
aldaar voor perc. 1, aan de Voorstraat, f 6800, voor perc. 2. aan 
den Wal, f 7300, voor perc. 3, massa, f 14.000. 

Zwolle. Het vernieuwen en verstraten van eenige vakken klin
kerbestrating op de groote eu andere rijkswegen iu de provincie 
Orerüue l . Laagste W. Arntz te Millingen voor f 9723. 
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A D V E R T E N T I E IV. 
Alle soorten van 

ZAGEN 
6 B 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste quaUteiten. tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D . D O M I N I C U S & S ö H N E 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141 
• H ^ V r a a g de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden 

Wegens sterfgeval te koop aan se 
boden: 

een GROF-, HOEF- en K A C H E L -

S M E D E R IJ", 
met inventaris, welke 46 jaar een goed 
bestaan opleverde. Zeer geschikt voor 
Roomsch Katholieken. Te bevragen bij 
den eigenaar O HARDER, Havendyk 
Enkhuizen. 

B O T T E R D A M , 
Nituwe Haven 118 

A M S T E R D A M , 
BUderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
DF.R 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A. V. met ° / 0 

gloeiverlies). 
(99) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 
P A P I E R S T E E N ( P a P ï i o i i 

Vloeren in elke Krootte uit één 
stuk (dus zonder Voegen) van PAPIER
STEEN, zijn brandvrij en voetwarm. 

Zijn overal toe te passen 
Prijzen zeer billijk. 
Nadere i n l i c h t i n g e n verstrekt de 

vertegenwoordiger 

T . G . T I S S O T J r . , 
AMSTERDAM. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O N Z E B O U W M A T E R I A L E N , 
beschreven door 

«X. A». v a n d e r K~ 1 ooy , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PU IJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

. . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedriji 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende industrieelen, voor 
wien hij zijn boek even goed beeft 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 men echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijkneden 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 Van der Kloes gemaakt 
heeftop 1 fct gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk. 

(Bouwkundig Weekblad). 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandtch Advertentieblad). 
. . . . In de 6e afdeeling wordt het bout beschreven. Dat over dit belangrijk materia*-

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.) 

. . . 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.) 

P.IIOI k&ZOOV 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINËTGEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-. Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL-, 

W I T - , KRISTAL- , BBOKI en M K N 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 . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen 
(100) G L A S - A S S Ü R A N T I E . 
STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTING. 

H. L E IV S I N K , 
A R N H E M , 

levert p a s k l a a r g e k y a n i s e e r d 
(rot - en z w a m v r i j ) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

VLOERRIBREN, enz. enz. 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
VOOR 

Huizenen Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

LAGE PRIJZEN. (73) 
S . BRUIGOM, Arnhem, 

Dobbs'sPatentScoriaePaverCy. 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Herderstraat 22. 
Levert SCORIAE PAVERS voor 

Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geratu 
passeeren. 

Bij de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die by de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente-Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar. 

TROTTOIRBESTRATING. 

KONNED G R O F S M E D E R I J , 
L, E I I> E IV. 

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 . 

SCHKEP8B0ÜWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

JStoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A- IS K E TL S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN 
met <;er*ti f 1 cn at van L l o y d ' s 

en l lm-enu V e r i t a s . 

OOORNIKSCHE El LUIKSCHE KALK 
TRA S. 

P o r t l a n d - C e m e n t , 
Engelsche en Duitsche. 

Nledermendiger Lavakeien en Deksteenen . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

M . L I ' I J T K V 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

07) en LEKKERKERK 

J . W. WE1SSEJVO, 
Nieuwemlijk UI 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 
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL 
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSE RDOOZEN. 
TeekenbehoeftenenUptischelnstrnmenten 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

EXSELSIORPLATEN, 
5EBR. VAN DER VlJGH, A m s t e r d a m , 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (93) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
gelnidwerend. 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. 

Geiuidwerendetusschenvioeren.ondervioeren Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 
voor houtccinenWaken, brandvrije , T _ 

GOUDEN MEDAILLE. separatieën en plafonds. 

EXTRA AANBIEDING. 
6 cent. 
8 cent. 

10 cent. 
13 cent. 
6 cent. 

10 cent. 
10 cent. 
15 cent. 
10 cent. 

2 klenrs Behangselpapier 
• » » 
5 „ „ . . . . . 
8 » » 
Natnrelpapier 
Eikenpapier 
Tegelpapier 
Marmerpapier 
Rollen Randen (10 en 12 bans) . . . . 

Een k o l o s s a l e p a r t ij S A N I T A I R P A P I E R , 

de werkelijken prijs is 40 cents per rol, thans 25 cents per rol. 

VRAAG STALEN. 
Franco Zending. 

A d r e s : H . S P E L T E R 
Nieuwe Mols t raa t 74, 87 en 91, D e n H a a g . 

I.YAN DERENDT&ZOONS 
Stoom-Boekdrukkerij 

T E M A A S S L U I S 

is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesteu 
spoed tot zeer billijke prijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 
drukken van 

B E S T E K K E N 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 

OiEBKIPPHICEl ^ 
n LOODSEN ̂ <</ 

\van gegolfd ijzer, 

(90) 

KRANEN, 
LIFTEN, . \y 

. T. G. TISSOT J".. 
\ lis i i n i> v >l SINGEL II». 

en 

LIEREN, 
GRANIET, ZANDSTEEN,] 

Weibern Tufsteen. 

N e d e r l a n d s c h e M a a t s c h a p p i j 
VOOR 

MONI ER-W E R K E N 
tc AMSTERDAM. 

DIRECTEUR; J . N . L A N D R É . 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen MONIER, RABITZ 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN. 
als: Kolders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 
BRANDVRIJE KELDERS. 

KANTOOR: 
3e Wetertnff dwarsstraat 30, 

WERKPLAATS: (95) 
J A A U P A U i.i.j deu Omvul (Weesperz|Jde). 
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C a r b o l i n e u m „ K R I M P E N ' 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

onover t ro f fen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

C e m e n t - en K u n s t z a n d s t e e n f a b r i e k 

L. H. KÜRPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, Rot terdam. 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeels f/roote voorraad in Riolen 
Putten en Kolken. 

Breslan 18(39. 

Gouden Medaille 

De Portland-Cement-Fabriek 
Dyckerhoff dc Söhne 

to A m ö n e b u r g bij B i e b r i c h a / d R i j n , 

Offenbach 3 879. 

Gouden Staats-Medaille 

Cassel 1870. 

Medaille van verdienste! 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

D ü s s e l d o r f 1880. levert Imar erkend en uitmuntend fabrikant, met garantie 
voor dc grootste vastheid en deugdelijkheid. Hoogste onderscheiding 

i , • in den 
I rodnette-venungen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. Internationalen \YedstrJja| 

> . Magazynhonders in de voornaamste steden. Arnhem 1879. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
ƒ . J l f . SCHAAF. 

Botcrsloot f71, IIOTTKIIIIAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg " 
AOKNT te Amsterdam den Heer G. L Ö E W , 

N.Z. Voorburgwal 884. (102) 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, 

- A . M S T K I * I > A M . 

B O V L E ' H P A T E N T 

L u c h t p o m p v e n t i l a t o r s 
en S c h o o r s t e e n k a p p e n 

Duizenden met het meeste succes geplaatst 
Iedere ventilator is van het be

kende handelsmerk en onze firma
naam voorzien, zoodat geen fabri
kaat zonder deze merken uit onze 
handen komt. ( 86 ) 

LEONARD SLIGGHER, Monmckendam. 

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 , 
n i l in ii i i ! c u d fabrikaat en billijke prjjs. (76) 

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 . 

Advortontlëm in dit blad kosten van 1—6 regels 
fO cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
tankend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

Alle mlvcrlfiitlfii in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratis geplaatst in DE AMBACHTSMAN, 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 . 

D E W A L D R I E S E N I N Z W I T S E R L A N D . 

(Ie Vervolg.) 

Sedert lang wordt in enkele dalen in de Zwitsersche 
gebergten, voornamelijk in het Berner- Oberland en iu het 
kanton G r a u w b ü n d e n , door arme hooiers van in 't wild groeiend 
gras {H'ildheuern) over ontoegankelijke rotswanden en diepe af
gronden heen langs een gespannen lijn het voeder, dat /.ij des 
winters voor hunne schapen of geiten noodig hebben, naar hunne 
hutten in het dal gevoerd, ja menigmaal ook door hen /elf de 
halsbrekende tocht met de snelloopemie rol gewaagd. Van 
een dergelijke inrichting werd in Tirol ook gebruik gemaakt 
voor het vervoer van hout van geringe waarde en wel 
(volgens een bericht in het jaar 1861 door den voormaligen 
Oostent'ijkschen houtvester HOHENSTEIN openbaar gemaakt) 
het eerst te Lewico, een gemeente in den Kreis Trente, 
door een boer genaamd JOIIANN BAPTIST PBADI. Deze kocht 
iu 1857 een beukenbosch op een steilen rotswand, 840 M. 
boven de zee, van waar hij zyn hout niet zonder uitermate 
groote inoeielijklieden met handsleden over den weg langs 
de rotsachtige helling had naar beueden kunnen kiygen; 
daarom vond hij ia, eerste „draadriese" uit. 

Op gelijke wijze ging bijna terzelfder tijd een kalkbrander 
te werk, die in het Etschdal kalk brandde ten behoeve van 
den nieuwen spoorweg van Botzen naar Veroda en het 
daartoe benoodigde brandhout door middel van een draadriese 
aanvoerde, die hy daartoe over een steilen rotswand van 
den top van den berg naar zyn oven aan den voet daarvan 
had gespannen. 

De constructie dezer beide draadriesen was uit deu aard 
der zaak zeer onbeholpen; zy bestond eenvoudig uit een 
yzerdraad, die op den berg op eenigen afstand van den 
rand der helling hier of daar aan een boomstam of aan 
een daartoe iugeheiden paal bevestigd, vervolgens over een 
bok gespannen en nadat men hem van de rots had neer
gelaten, ter plaatse waar het hout moest aanlanden op een 
dergelijke manier bevestigd was. Voor het neerlaten der 
takkebossen, want enkel hierom was het te doen, bediende 
men zich van houten haken, die met hun kneep over den 
draad liepen, terwijl de last aan het eind van hun langen 
arm was vastgemaakt. 

De onvolmaaktheden, die aan eiken nieuwen toestel meer 
of minder eigen zyn en eerst langzamerhand onder het werk 
verbeterd kunnen worden, bestonden voornamelijk daarin, dat 
de draad onmogelijk genoegzaam te spannen was, dat hy 
telkens brak, en dat de geringste oneffenheid of wel eeu 
windvlaag de takkenbossen hier of daar in een rotskloof 
slingerde. Doch in elk geval was het denkbeeld van de 
nieuwe inrichting tot houtvervoer daar en zouden de ver

beteringen niet lang meer uitblijven. De eerste bestond in 
het vervangen van den enkelen draad door een uit ver
scheiden draden gevlochten kabel, die vooreerst langer stand 
hield en ten andere het vervoer van grooter hoeveelheden 
en zwaarder lasten toeliet. Vervolgens werd het eind van 
den kabel op een spil bevestigd, oiu hem beter te kunnen 
spannen. 

Met deze verbeteringen biedt de kabelriese reeds aan
merkelijke voordeelen aan: men kan er rijshout mede „riesen" 
in rotsgebergten waar nog geen wegen zyn, wat op gewone 
riesen niet gaat; men spaart er, ook waar wegen voorhan
den zyn, 50 tot 70 pet. tyd en arbeidsloon mede uit; het 
hout lydt er geen schade by, terwyl by vervoer langs 
glydbanen gewoonlijk ten minste 5 pet. verloren gaat: elk 
gewoon boscharbeider kan ze opstellen; met den aanleg 
ervan zyn zoo weinig kosten gemoeid, dat alle afval aau 
takken en twygen, die anders in het bosch blyven liggen, 
nu met voordeel te i ervoeren en aan den man te brengen 
zyn; men kan de kabelriese ook met weinig kosten van 
de eene plaats naar de andere overbrengen; het weder 
kan liet werk slechts weinig bemoeielyken, als men boven 
en onder aan den kabel maar een afdak aanbrengt, dat 
de arbeiders tegen den regen beschut; het toezicht op het 
vervoer van het hout is uiterst eenvoudig en gemakkely'k. 

Het lag voor de hand dat in Zwitserland, met zyn sterk 
hellende boschgroiideu, de voordeelen van het nieuwe trans
portmiddel zich bijzonder moesten doen gelden en dat, on
afhankelijk van hetgeen in het buitenland op dat gebied 
tot stand kwam eeu eigen inheenische manier van werken 
zich daaruit moest ontwikkelen. Werd deze eerst enkel op 
takkebossen eu gekloofd brandhout toegepast, weldra werden 
ook zwaardere lasten, zaag- en werkhout, langs denzelfden 
weg vervoerd en dat wel uit bosschen, die voorheen door 
onmogelijkheid oin het hout te vervoeren, niet te ontginnen 
waren 

Dit laatste was o. a. het geval geweest inet het Biir-
genbergwald der stad Luzern, waar in 1861 eerst een 
proef werd genomen met een 6 mils, draad, die niet al te 
best slaagde; later liet men een kabel maken van 12 mM. 
dikte, uit 28 draden van 1.5 mM. dikte ineengedraaid, van 
750 M lengte en 285 KG. gewicht, die langs groote 
omwegen naar boven werd gebracht, tot op 194 M. lood
recht boven het benedenstation; hy werd boven bevestigd 
aan een spil van 24 cM. middellyn, die in den voet van 
twee boomen was bevestigd. Het naar beneden brengen van 
het andere eind ging met levensgevaar gepaard, maar werd 
gelukkig ten einde gebracht, in dien zin, dat men den kabel 
door een gat in een pynboonistara heen haalde, terwijl het 
audere eind op de vorengenoemde spil was opgerold. 

V.ior het aanhangen der houten werden houten haken 
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en ijzeren rollen in beugels aangewend, waarvan de voor 
met de dikte van den kabel overeenkwam. De laatste gingen 
sneller dau de haken, maar de prijs van fr. 2.50 was nog 
te hoog. De gemiddelde snelheid over de 700 M. lange 
baan bedroeg voor takkebossen van 10 tot 12 K G . gewicht, 
met gebruik van haken 20.50 M. , met rollen 24.70 M. 
per seconde. 

Door middel dezer inrichting werden per dag 300 tot 
400 takkebossen van den berg af naar het meer tervoerd 
over eeu afstand, die een geoefend voetganger op zijn minst 
l ' g nar kost. Om het verkeer tusschen de arbeiders op 
beide stations gemakkelijker te maken, 't zij met betrekking 
tot het terugzenden der haken, of wel tot andere benoodigd-
heden, werd een zak of mand in 30 tot 35 minuten heen 
en weer gehaald aan een op een spil gewonden lyn, die 
door tusschenhakeu zoo dicht mogelyk bij den kabel gehou
den werd. 

De kosten van de geheele inrichting bedroegen fr. 700.— 
en de ontginning van het Biirgenwald, die tot dusver ge
heel onmogelijk was geweest om de kosten, werd er goed-
kooper door dan in eenig bosch in bet kanton Luzern. 

Na deze goed geslaagde pogingen werd ook op andere 
punten met meer of minder goed gevolg hetzelfde stelsel 
toegepast en op den duur deed zich meer en meer het ver
langen gelden om ook zaag- en bonwhuut op deze wijze 
nit anders meer of minder ontoegankelijke bosschen te ge
winnen. Dit gelukte het eerst omstreeks 1870 aan een 
industrieel in het kanton Bern, den heer Cu. KÖNIQ te 
Beitenwyl, eigenaar van een drukbeklanten zaagmolen by 
Trubschachen; een deel van het hout, dat in dezen molen 
wordt verzaagd, komt iu geheele stammen, zonder moeite en 
gevaar vau een steile helling af over het dal heen. De 
lengte van den uit 36 draden bestaauden kabel van 25 mi l . 
middeliyn bedraagt 950 II., zyn gewicht 1850 K O . ; hy 
werd door een fabriek te Miihlhausen voor fr. 1325 gele
verd. De constructies van dezen toestel voor het vervoer 
van groote klossen, geheel en al eigen vinding van den 
heer KÖNIG, zyn wel waard meer van nabij beschouwd te 
worden. 

In een ingraving in den met bosch bedekten bergrug, 
die zich tegenover den zaagmolen langs de Trub uitstrekt, 
ongeveer 150 M. boven den bodem van het dal en ongeveer 
600 M. van den molen verwyderd, ligt het uitgangspunt 
der kabelriese, waaraan uit het daarachter gelegen bosch 
de boomstammen door rolwagens per spoor worden toege
voerd. Deze zelf is over een met twee pooten in de helling 
ingeheiden bok gespannen, waartusschen de last tot onder 
den kabel kan wordeu geschoven. Het boveneind van den 
kabel is om verscheiden boomstammen gewonden en zoodoende 
stevig vastgemaakt, het ondereind is om een goed bevestigde, 
van hefboom en palrad voorziene horizontale spil gewonden. 

Tot zoover komt de inrichting in hoofdzaak overeen met 
de eerst beschrevene; doch om er stammen van 1000 en 
meer K O . gewicht zonder gevaar mede te kunnen vervoe
ren, moest in de eerste plaats de snelheid geregeld kunnen 
worden, teneinde te voorkomen dat de klossen in woeste 
vaart uit de baan geslingerd zouden worden, of beneden 
aangekomen zich zelf en alles wat er in den weg kwam 
te pletter zouden stooten. Ten dien einde bracht KÖNIQ 
aan het boveneind een loodrechte spil aan en wond daar 
een lichten yzerdraadkabel om, waarvan het eene eind aan 
het te vervoeren voorwerp bevestigd wordt, terwyl door het 
andere, door de overtollige kracht van het naar onder 
glydende hout, de ledige rollen weer naar boven worden 
gebracht. Daar dit echter niet langs denzelfden kabel kon 
geschieden, waarlangs de last naar beneden ging, spande 
men een tweeden draadkabel, die echter met het oog op 
het geringe gewicht, dat hy te dragen had, aanmerkelyk 1 

dunner en dienovereenkomstig goedkoopei- kon zyn. Aan di 
bovenvermelde (frictie-)spil, waarom de zoogenaamde looply,, 
wordt gewonden, werden bovendien twee windvleugels aan 
gebracht, die in rust door hun gewicht te lood staan, utau 
zich by het wentelen dor spil openen en door het vergroo
ten van den weerstand der lucht de spil langzamer doei 
draaien en aldus de looplyn langzamer doen glyden. Don 
een hefboom kon de spil bovendieu volkomen gevangen e; 
de last aldus elk oogenblik tot stilstand gebracht worden 

Een tweede verbeteriug bestaat daarin, dat het eigen 
gewicht van den draadkabel, waar dit doelmatig is, do. 
steunpunten wordt gedragen. Te dien einde werd te gepaster 
plaatse een driebeenige bok opgesteld, die op een horizon
talen dwarsbalk een vrystaande, goed bevestigde rol draagt, 
waarop de kabel wordt gelegd. Alleen op deze wijze wa-
het mogelyk deu kabel, die zyn aanzienlijk eigengewieh 
over groote spanningen te nanwernood kan dragen, over 
willekeurig groote afstanden, zelfs tot vervoer van zwaar 
werk- en bonwhout te benuttigen. 

Het spreekt van zelf dat men voor het vervoer van 
zware stukkeu met een enkele rol niet meer volstaan kan. 
E r worden er daarom twee gebezigd, door eeu beweegbaar 
dwarsstuk tot een wagen aan elkaar verbonden, zoodat zy 
zich alleen in rechte richting over den kabel kunnen voort
bewegen en zydelingsche uit wy kingen worden vermeden. 
Het te vervoeren hout wordt met kettingen aan dezen 
wagen opgehangen. (Wordt vervolgd.) 

P R O D U C T I E V A N A L U M I N I U M . 

De verschillende aluminium-fabrieken der wereld kunnen 

prodaceeren: 

Pittsburg met 8000 P K . 4500 K . per dag. 

Nenhausen „ 6000 „ „ 3600 „ „ „ 

Froges „ 5000 „ „ 3000 „ „ „ 

St. Michel , 2000 „ „ 1200 , ,, „ 

Dus kunnen jaarlyks met 21000 P K . ongeveer 4500 

ton aluminium verkregen worden, waarvan op het oogenblik 

maar * / , dadelyk kan gebruikt worden. Engeland, Zweden 

en Frankryk maken toebereidselen voor den aanleg van 

nieuwe werken, zoodat tegen het jaar 1900 een jaarlyk-

productie van 10.000 ton te verwachten zal zyn. 

(Echo des mines.) 

E E N E U I T R E D D I N G . 

In de Gemeente-stem lezen wij het volgende: 
„Op maatschappelyk terrein dringen zich telkens nieuwe 

hervormingen naar voren. E n altyd voeren de staatslieden 
stryd of deze hervormingen van den laagsten stand moeten 
aanvangen, dan wel of het beter is by de gegoedsten te 
beginnen. Wat ik aanbeveel kan en moet by den armste 
beginnen." 

„ H e t gebied waarop ik uitredding wil brengen, laat 
zich het beste in korte trekken voor hooge en lage standen 
samenvatten onder den naam: Scheveningsche spuiquaestie." 

„ A l d a a r deed zich het opmerkelyke schouwspel voor, 
dat eene gemeente aan zee gelegen, te midden van een ware 
zandwoestyn, die om mest smeekte, in den loop der eeuwen 
steeds haar best deed, de zee, die haar ryke badgasten en 
heerlyke visch bracht, zooveel mogelijk met drekstoffeu te 
verontreinigen." 

„ N e e m t men daarvan in den zomer een bitterglaasje, 
mengt men dat in een emmer water, dan zal na 3 dagen 

het zuiverste bad- of vischwater, daarvoor genomen, honderd
duizend maal meer stank verbreiden dan het eerst genomen 
bitterglaasje rottende drekstoffen. Water- of spoelsecreten 
zyn. dus ten eenemale en voor altyd uit het standpunt van 
den ingenieur af te keuren en eenvoudig onmogelyk, omdat 
men met bet mengsel niet weg kan." 

„Zoekt men dit te bewyzen, dan begin ik met op Zuid-
Holland — Ryn- en Delfland — te wijzen; daar stinken 
de steden in den wind 1000 meter ver. Maar ook het buitenland 
levert aardige voorbeelden. Men kome maar eens met de Mail 
uit Indië in Marseille, Vlissingen of over land te Roubaix en 
Tonrcoing, twee groote fabrieksteden op de Belgische grens, 
in Frankryk aan. Men zal bundersgewyze de prachtigste 
buitenplaatsen met rioolstoffen verpest vinden." 

„ Blyft dus voor het kwytraken van rioolstoffen niet anders 
over dau: a. verbranden; b. als bevloeiing of droog als mest." 

„Voov beiden is dan zorgvuldig gescheiden houden van 
vast- en vloeibaar gedeelte van de overblyfselen der spys-
vertering niet te ontgaan. Maar daarvoor geschikte inrichtingen 
zyn by geheele reeksen ad vier gulden per huisgezin be
schikbaar. Ook ovens zyn in de loop der tyden zeer vereenvou
digd en de merkwaardige uitvinding van den Oostenrykschen 
Ridder VON AUBB heeft gelegenheid gegeven om ook in 
kleine gemeenten den opgehaalden drek met modder en water 
gemengd in cokesovens uit te storten." 

„ D e z e geven dan warmtegas, dat wel brandbaar is en ge
schikt voor koken en bakken. Dat gas is het geheele etmaal 
in de huizen om het gemeentehuis beschikbaar en is, volgens 
VON AUBB'S uitvinding, ook zeer geschikt ter vervanging van 
lichtgas, wanneer men aan de vlam slechts den juisten 
vorm geeft en er een kousje in hangt, gedrenkt met be-
standdeelen, die de asch lichtgevende maken." 

„Zoo als bekend is, geeft dit stelsel zelfs in de steden 
waar lichtgas te verkrygen is, gelegenheid tot genieten van 
de dubbele hoeveelheid licht voor dezelfde kosten." 

Rijswijk, bij den Haag. Dr. L . C. L E V 0 1 R , 
Ex-leeraar a/d Polytechnische School. 

D E E L E C T R I S C H E V E R L I C H T I N G V A N H E T 

K E I Z E R W I L H E L M K A N A A L . 

De Wirklicher Geheimer Rath. BABNSCH deelt over dit 

onderwerp in het Centralblatt der Bauverwaltung het vol

gende mede: 
De electrische verlichting van het Keizer-WILHELM-

Kanaal, aangelegd door de Actien-Gesellschaft Helios te Kenlen-
Ehrenfeld, is tydens en na de uitvoering van het werk in 
vakkringen veel besproken geworden. Daar het vraagstuk van 
een 98 K M . langen weg electrisch te verlichten tot nog toe 
niet voorgekomen was, werd vooreerst de uitvoerbaarheid 
van zulk een werk van vele kanten bestreden; door velen 
werd de zekerheid en bruikbaarheid in de practyk betwijfeld. 
Nadat het werk echter 8 / 4 jaar onder deu invloed der ver
schillende jaargetyden in gebruik geweest is, kan men over 
de werking, veiligheid en bruikbaarheid in de practyk 
eordeelen. 

T e Brunsbttttel en Holtenau is de verlichting der binnen
ruimte, sluismuren en plaatsen overvloedig; ook de haven
en 8ignaallichten zyn volkomen toereikend voor het doel. 
By het eigenlyke kanaal ka.i van verlichting geen sprake 
zijn, daar noch het plan bestond, noch middelen beproefd 
zouden worden om een 98 K M . lange strook in den eigen-
lyken zin van het woord te „ver l ichten". Van den aanvang 
af was er alleen sprake van het duidelyke aanwijzen van 
het vaarwater gedurende den nacht. Dit doel is door de 
getroffen regeling zoo volkomen bereikt, dat het kanaal 
's nachts even veilig bevaren kan worden als overdag. De 

zekerheid van het bedryf is zoo groot, dat verbleking 
van welken atrd ook in het machine-station en de plaatse
lyke verlichtingswerkeii by Bruusbiiitel en Holtenau nog in 
het geheel niet zyn voorgekomen; ook de wegverliohting 
geeft, dank zy den zeer eenvotidigeu aanleg der leidingen, 
een hooge zekerheid van bedryf. De leiding bestaat namelyk 
op iedere zyde van hel kanaal uit niet meer dan twee 
draden, en daarom zyn zelfs gedurende aanhoudende zware • 
stormen aanrakingen en sameukronkelingen der draden, dus 
tydelyke storingen, enkel by zeer hooge uitzondering voor
gekomen. 

Bij kruisingen met de luchtleidiugen der keizerlyke post 
en voor de leiding onder het kanaal en de aansluitende 
waterloopen heen moesten de luchtleidingen vervangen 
worden door ouderaardsche kabels. Op de punten van aan
sluiting dezer kabels deden zich tengevolge der hooge 
spanning en groote lengte der leidingen sterke ontladings-
verschynselen voor, welke in verband inet het weder zoo 
ver gingen, dat aan de kabelaansluitingen, tengevolge der 
ontlading, verhitting en dienovereenkomstig gevaar loopen 
van de isolatie meer dan eens voorkwamen. Deze storingen 
hadden intussuhen steeds maar op een deel der kanaal ver-
lichting aan een zyde betrekking, wat voor de scheepvaart 
weliswaar lastig was, ofschoon de verlichting aan den 
anderen kant zon Ier stoornis kon doorgaan. 

Het uit den weg ruimen van deze verschijnselen bood 
aanmerkelijke bezwaren. Het schijnt nu echter gelukt te 
zyu deze moeilijkheden te overwinnen, zoodat het werk 
ook in dit opzicht voldoet aan de hooge eischen, die eraan 
gesteld worden. Overigens zyn de maatregelen zoo genomen, 
dat spoedig uit den weg ruimen van alle mogelyke storingen 
in het bedryf gewaarborgd is. 

De zuinigheid iu het bedryf beantwoordt volkomen aan 
de verwachtingen. Van de geheele in de onderdeelen van 
het werk verwekte electrische energie gaan niettegenstaande 
de groote lengte der leidingen in deze, in de inductiespoelen 
en de transformators niet meer dan ongeveer 26 pet. ver
loren, die in het licht niet tot hun recht komen. Dat goederen
booten by" nacht niet door het kanaal willen varen, komt 
niet meer voor. Marineschepen gaan liever overdag, zonder 
daarom met opzet van de nachtvaart af te zien, in ieder 
geval moet men deu geheelen aanleg, zooals die door de 
Actien-Gesellschaft Helios uitgevoerd is, beschouwen als. 
uitstekend geslaagd, zoodat het Kanaalbeheer zyne eischen 
volkomen bevredigd ziet. 'Dingl. Pol. Journ.) 

V E R H O O G T H E T S C H O R S E N D E R B O O M E N 

VÓÓR H E T O M H A K K E N D E M E C H A N I S C H E 

E I G E N S C H A P P E N V A N H E T H O U T ? 

(Naar het Duitsch van JULIUS EICHLBB.) ' 

Het bekende en veel benuttigde verschynsel, dat het 
hout van boomen, waarvan de stammen eenigen tyd voor 
het omhakken gedeeltelyk of ook geheel geschorst worden, 
gelykmatiger uitdroogt en dientengevolge met grooter zeker
heid bruikbaar bouwmateriaal levert, dan hont, dat eerst 
na het omhakken geschorst eu daarna onderworpen wordt 
aan het maar al te dikwyls met ontstaan van scheuren 
gepaard gaande uitdrogingsproces, zal niet zelden aanleiding 
geven tot de opvatting, dat door het eerder schorsen over 
het algemeen de physische eigenschappen van het hout 
werkelyk veranderen, en dat in het byzonder de vastheid 
erdoor wordt verhoogd. Deze opvatting vond schynbaar 
bevestiging door een werk, dat de bekende natuuronder
zoeker BUFVON in het jaar 1737 aan de Fransche Academie 
van Weteuschappen voorlegde, en waarin hy, steunende op 
zyu onderzoekingen, beweerde, dat het hout van eiken, die 
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verscheiden maanden voor het omhakken g-eschorst waren 
geworden, grootere breekvastheid en over het algemeen 
volmaakter mechanische eigenschappen bezit, dan liet boat 
van niet-geschorste eiken. Als grond voor deze verhooging 
van qnaliteit gaf B U F F O N aan, dat bg de geschorste boomen 
het spint geheel in kernhout omgezet wordt. 

Deze zelfde opinie was later ook een andere beroemde 
tijdgenoot van BUFFON toegedaan, nam. de bekende natuur-
vorscher Du H A M E L D U MONCKAU, die dit uitsprak iu zyne 
„ Physique des Arbres" 1758. Eerst tegen het einde van 
de 18e en in het begin van onze eeuw rees er vooral in 
Duitschland twg'fel omtrent de leer van BUFFON en, daar deze 
niet gegrond was op bewijzende of wel weerleggende proef
nemingen, kon de vraag, niettegenstaande andere onder
zoekingen op het gebied der plantenanatomie en physiologic 
in den loop der eeuw voldoeude stof ter weerspreking aan 
het licht brachten, toch nog altijd als onbeantwoord be
schouwd worden. Zjj werd daarom voor eenigen tgd dooi
den heer EMILE MEK opnieuw tot onderwerp van een bij
zonder onderzoek gemaakt, over de resultaten waarvan hjj 
verslag gaf aan de Fransche Academie. (*) 

Vooreerst onderzocht de heer AIKR, de veranderingen, 
die in het spint van een tot den grond toe geschorsten 
stam van een eik in den tgd van het schorsen tot aau het 
vellen van den boom in chemisch en anatomisch opzicht 
plaats grepen, en wijzigingen in de vastheid van het 
hout tengevolge konden hebben. 

Met bettekking tot de structuur bleek, dat het spint der 
geschorste boomen zich in vergelijking met het kernhout 
in geen opzicht anders verhield als het spint van niet geschorste 
boomen. In chemisch opzicht echter bleek, dat het zetmeelge-
halte, waardoor het spint zich tegenover het kernhout onder
scheidt, bjj geschorste boomen verdwijnt, terwgl het bg niet ge
schorste boomen in het spint blijft: ook bevatte het spint van den 
geschorsten boom betrekkelijk minder water, dan dat van 
den niet geschorsten boom, maar waren de verhoudingen 
der andere bestanddeelen niet veranderd. Eveneens was ook 
op de dichtheid van het spint in verhouding tot die van 
het kernhout door de schorsing slechts weinig invloed uit
geoefend, terwgl deze ook in het geschorste hout niet 
onaanzienlijk bij het kernhout achter stond E r kon dus 
geen sprake van zgn, dat het spint tengevolge van de 
schorsing geheel in kernhout zou zgn omgezet, doch het 
zou altgd nog denkbaar geweest zgn, dat de opgemerkte 
veranderingen met een gedeeltelijke zoodanige omzetting 
samenhingen, dat in het bjjzonder de binnenste spintlagen 
in hoogere mate dan gewoonlijk het geval is, tot kernhout 
waren geworden. Een zorgvuldig onderzoek dezer vraag 
toonde echter, dat ook een gedeeltelijke omzetting niet 
plaats had gehad, en zoo bleef dan, nadat de grondslag 
van de bewering van BUFFON onwaar gebleken was, enkel 
over, de laatste zelf nogmaals te onderzoeken. De proeven 
op de vastheid, die de heer M E B volgens de afdoend ge
bleken methode nam met stukken hout uit het spint, zoowel 
als uit de buitenste en binnenste lagen van het kernhout 
van een 35-jarigen eik, gaven aan, dat het hout aan ge
schorste boomen zich in geen opzicht anders verhield dan 
dat van de niet geschorste; dat nameljjk de breekvastheid 
bg eerstgenoemde niet grooter was dan bij de laatste. 
De heer M E B komt dus tot het besluit, dat de bewering 
van BUFFON in geen enkel opzicht kan volgehouden worden. 
De reden der dwaling van beide genoemden geleerde gelooft 
de heer MKB daarin mogen te zoeken, dat zg hun proeven 
waarschijnlijk niet met genoeg omzichtigheid hebben verricht 

(*) E . MEB ..Influence de l'éoorcenent sur les proprióté 
mccaniques du bois" (Comptes rendus hebd des séances de 1'Acad. 
dei sciences Tome 117 Paris p. 1108 ff.) 

en b.v. bjj het kiezen van de noodige materiaal ter ver
gelijking niet zorgvuldig genoeg te werk zgn gegaan. 

(Baumaterialienkunde). 

H Y D R A U L I S C H E M A A T S T A F . 

In ons No van 11 Juni komt de uitdrukking „hydrau
lische maatstaf' voor, als een der kenmerken van de deug
delijkheid van Portland cement, die o. a. in de Zwitsersche. 
normen als zoodanig zou voorkomen. 

Naar de beteekenis daarvan gevraagd zijnde, heb ik ge
noemde voorschriften opgeslagen, doch daarin niets omtrent 
een hydraul ische» maatstaf aangetroffen. Ik vroeg daarom 
Dr. W . MICHAËLIS te Berlyn om inlichtingen en ontving vau 
hem het volgende bericht; 

„ D e Duitschers deelen de cgfers aanwijzende het gehalte 
van het cement aan kalk -f- magnesia (eenige ook -f- alkali 
erbjj) door het sififcaargehalte (SiO, + R , O g ) en dit geeft de 
hydrauliciteits-verhouding. Ik echter neem alleen de kalk 

— na aftrek der aan S 0 3 (zwavelzuur) gebondene — 
door het gehalte aan silikaten gedeeld. Wanneer b. v. 
Portland cement 64 u/o t ' a 0 (kalk) tegenover 20 °/ 
Si O , , 7 ° / 0 A l , 0 „ , 3 w / 0 Fe , O , (kiezelzuur, aluinaarde, 
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ijzeroxyde) bevat, zou = 2.13 de hydrau-

lische maatstaf zgn. De Franschen deelen omgekeerd het 
kalkgehalte, eventueel - j - 4" K a 0 + NaO {magne
sium-, kalium-, natrium-oxyde) in het silikaatgehalte, en 
verkrijgen dus in voornoemd geval, in plaats van 2.13, 
30 
— = 0.47 als module d' hydraulicité". 
64 

Een maatstaf dus, die voor de meesten onzer te geleerd, 
maar bovendien — door de verschillende wijzen van proef
neming en verklaring — vrg onzeker schijnt te zgn. 

Wenscht men dit onderwerp nader te bestudeeren, men 
zie: Annales des Mines, 1893 etc; L E CHATKLLIER, „ L a 
question des Ciments"; Becueil des Chimistes Hollandais, 1885, 
Tome I V p. 55. LEVOIR, „Sur la petrification et la valeur 
de 1'analyse chimique des ciments". 

Beslissend wordt daar bewezen dat Portland-cement, met 
26 " / 0 in zoutzuur oplosbaar kiezelzuur, wat verstecnings-
vermogen betreft, geheel geljjk staat met cement dat maar 
16 " / 0 bevat; dat er dus geen aanwijzer van deugdelijkheid 
langs scheikundigen weg kan gevonden worden. 

v. D. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

O . B U L B I N G O Z N . te R i d d e r k e r k . Een tuitgevel 
van een perceel in 1877 gebouwd van grauwen ijsselsteen 
regent bij een gelegenheid als 22 en 23 Sept. geregeld door, 
zoodat het water binnen langs loopt. Wat is hieraan ti doen ? 
Is besmeren met Protector Petri voldoende en moet dit her
haald worden, of is bepleistering met cementspecie, en hoe 
samengesteld, alleen afdoende ? 

Wanneer er, zooals bg' doorregenende muren bjjna altgd 
het geval is, met zeer kalkrgken mortel is gemetseld, dan 
kan men van geen enkel smeermiddel verwachten, dat het 
afdoende zal zgn. 

Veel meer heil is m. i . te wachten van zeer diep uit
krabben der voegen en invoegen met een magere, rulle specie 
van zeer langzaam bindend Portland cement, 1 op 3 1 / , tot 
4 zand (zonder eenige kalk), die van de plank af in de 
voeg geschoven en dan sterk aangevoegd wordt met den 
voegspijker. Ik beval hetzelfde in ons No. van 25 Juli j.1 • 
aan, voor een fabrieksschoorsteen. 

!>cz e l f d e . Een vleugelmuur van een sluisje vriest bij 
strenge vorst gelurig aan stukken. Welke specie acht U het 
gesltikste om dit te voorkomen; misschien ligt de oorzaak 
ooA hier wel in te zachte steensoort (hardgrauw). 

-;teen van de qnaliteit „ h a r d g r a u w " vriest niet stuk, 
zelfs niet na eeuwen. Maar het kwaad zal hier ook weer 
in de metselspecie zitten. Gelief te herstellen met gelijken 
«te n in basterdtrasmortel van 1 schelpkalk, 1 tras, 1 tot 

zand of wel 1 Luiksche kalk ( l drooggebluscht = '/» 
kalkdeeg) 1 totl 1ji tras, 2 tot 2 1 / » zaud. 

D e z e l f d e . Hoe is de samenstelling — oj wat moet zij 

tijn — der specie gebruikt voor cementen regenwaterputten? 
1 Portland cement, 5 grindzand, aardvochtig aangemaakt, 

zo»dat er eerst na langer aanstampen water aan het opper
vlak komt; dan houdt men op, maakt ruw en vult op 
nieuw aau. 

Waterdicht aftepleisteren met een dunne laag 1 P. C. 
2 zand. v. D. K . 

V e r e e n i g i n g t o t b e v o r d e r i n g d e r B o u w 
k u n s t te L e i d e n . Wat is beter: Ijzerwerken te meniën 
of te parajïneeren en wanneer parafineeren beier is, kan 
dan later hierover geschilderd worden ? bijv. ijzeren moer- en 
kinderbalken welke in 't gezicht blijven. 

Ik houd verven met loodmenie in gekookte lijnolie voor 
de allerbeste ijzerverf. 

Koolteer en producten daaruit gestookt zgn niet slecht, 
zoolang zg op het ij/.er Llijveu hechten, maar zg worden 
meest na het drogen broos en zgn dan zeer aan afschilferen 
door stooten enz. onderhevig. Verven over koolteer heen 
gaat niet best: de olieachtige stoffen in het teer trekken dooi
de verf heen, maar buitendien als de onderlaag niet hecht, 
gaan de deklagen er mede af. v. o. K . 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 5 «CTOBER. 
Apeldoorn. De architect J . A. Wijn, namens Mevr. Roosegaarde 

Bisschip aldaar: het bouwen van eeu woonhuis aan de Loolaan. 
Maassluis (Z.H.) 12 uur. Het gemeentebestuur : 1. het uitdiepen 

vau de haven; 2. liet uitdiepen tan de Noordgeer. 
Utrecht. 11 uur. De heer Joh. G. Vernooij, in bet koffiehuis 

„de Roooe Leeuw" vau A. van Moutl'osrt, Westerkade: bet aloopeu 
van de perceelen 135—1S7 aan den Jutfaigchen weg en het ter 
plaatse bouwen van vier benedenhuizen met bovenwoningen, bakkerij 
en stal. 

Winterswijk (Geld.) 11 uur. De heer G. A. ten Bengevoort, 
in het koffiehuis van F. W. Weijenborg aldaar .- het bouwen van 
vij! arbeiderswoningen ouder een dak op eeu terrein aau de 
Gangen aldaar. 

Woerden (ZU.) 11 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden vau het 
Gruot-Waterschap van Woerden, in het gemeunelandsbuis -. bet 
leveren eu maken van besohoeiingen langs deu buitenteen der 
No irder-I.lselkade ; 1. ter lengte vau 15 meter in dijkvak 23 onder 
Sneirewaard; 2. ter lengte van 100 meter ia dijkvak 21 nabij 
Oudewater. 

D l \S1>Ai, 6 OCTOBER. 

Winschoten. 6 nar. Het gemeentebestuur: het bouweu van een 
*o ing met kantoor, bestemd voor den directeur der gemuentelijke 
gat fabriek. 

DOXDEKDAU 8 OCTOBER. 
laardlngeu. 1 uur. Het bestuur der Vlaardingsche waterleidiug-

«• tsebappij, iu de saai Harmonie: het maken eener tieuwe 
Prise-d'eau in de rivier de Nieuwe Maas. 

D1NSDAU 18 OCTOBER. 
ü r e d a . Het bestuur vin het R. K. Gasthuis: bet bouwen van 

•ti' operatietaai met ziekenkamers en bet verbouwen van het R. K. 
<ii> tlmis, de vereeniging Alles voor Allen, aanw. 8 Oct. 's morg. 
*° uur, bilj. inzenden 13 Oct. ' i worg. 10 uur. 

DONDERDAG 22 OCTOBER. 
Haarlem. 15 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van liet prov. bestuur: het voortzetten 
van den aanleg van eeu bestraat paardenpad in den weg van 
Alkmaar naar Nieuwediep, behoorende tot de groote rijkswegen 
in de prov. Nooidbolland, begr. f 1020. 

VRIJDAG 23 OCTOBER. 
Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aau het gebouw vai; het prov bestuur: het onderhoud 
vau de aanleg- en losplaats voor vissehers in den Brakman bij 
de Isabellasluis, gedurende de jaren 1897, 1898 en 1899, Oegr. f1150. 

WOENSDAG 28 OCTOBER. 
Steenbergen (N.Br.) 11 uur. De heer H. Lammeree, namens 

den WelEd. heer Koolbaas,, grondeigenaar te 's Gravenhage, in bet 
Negotiehuis: bet bouweu van een graanschuur enz., aanw. 19 Oct. 
nam. 2 uur, op het terrein, bij den landbouwer G. vau Niéuwen-
huizen, Hooidijk aldaar. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het uitvoeren van eenige werlceu aan deu brand

weerpost op de Katteuburgergracbt. Laagste P. Vermeer aldaar 
voor f 1523. 

Amsterdam. Het sloopen van het bulpschooltje in de Kleine 
Witleuburgerstraa'. Hoogste J. Baars te Amsterdam voor f 232.17. 

Arnhem. Het bouwen van 10 onder- en 11 bovenwoningen aan 
het Klareud-dsmgel, Kool- en Hovenierstraat aldaar. Laagste S. 
Qeurts te Itidoornik voor f 31.117. 

Eusohede. Het bouwen eener villa voor den heer W. H. van 
Heek te Enschede. Laagste H . ten Kale aldaar voor f 31.189. 

Uoirle. Het overbrengen en weder opbouwen eener hulpkerk 
van Oiaterwijk naar Goirle. Geguid aan W. C. Robben aldaar 
voor f 1078. 

's-Wraveuhage. Het maken van een wachtlokaal, van eene 
werkplaats, van magazijuen eu bijlromende werken, ten dienste van 
de gasfabriek, op de perc. 21 en 22 Badbuiskade te Scbeveningeo. 
Laagste J . A. Rietveld aldaar voor f 3332. 

Haarlem. Het maken van een grindweg in de gem. Assendelft. 
Laagste P. Berkhout te Medemblik voor f 30.500. 

Oudenrijn. Het doen van eenige veranderingen en herstellingen 
aan het gemeentehuis aldaar. Laagste B. Grootenboer te Utrecht 
voor f 3180, gegund. 

Rotterdam. Het maken van eene ijzeren sbed met bij behoorende 
werken, op bet open terrein van de Manohesterlijn aau de Wijn
haven, iu 2 perc. Perc. 1, het makeu van een paalfuudeering enz. 
Laagste C. P. W. Dessiug te Gouda voor f 7831. Pero. 2, bet 
maken en stellen vac eene ijzeren shed. Laagste H. C. Landman 
en 'Au. te Rotterdam voor f 10.750. 

Rotterdam. Het maken van eea laboratorium en bijbehoorende 
werken, ten behoeve vao de uitbreiding der gemeente-drinkwater
leiding achter de Oude Plantago. Laagste 1. Eijkelen aldaar voor 
f 30.1C0. 

Rotterdam. Het maken van beschoeiingen en bijkomende werken. 
Laagste C. W. den Hoed te Slolwijkersluis voor f 8680. 

Steenderen. De herbouw van de afgebrande perceelen buis en 
2 scbureu genaadm de Vree bij Steeudereu. Laagste H . Beumer 
te Dieren voor f 5836, gegund. 

lub bergen. Het bouwen van een woonhuis voor B. J. Haarhuis 
te Albergen. Laagste O. J . Hercmer to Albergen voor f 1775. 

Vallhermond. 1. Het maken van den straatweg van Mussel-
kanaal tot no. 60 iu den Valtbermond. 2. Het maken van eea 
verbindingsvaart met 2 bruggen daarover. 3. Het maken van een 
schutsluis. 1. Straatweg met bijkomende werken. Laagste J . Lintei 
en K. de Boer te Stadsmusselkanaal voor f 53.180. 2. Sluis en 
sluiswachterswoniug met verbindingsdiep eu bijkomende werken te 
zaïoeu. Laagste i. Linzel en Hs. Groenier te Stadsmusselkanaal 
voor f 29 971. 3. Verbindingsdiep alleen. Laagste J . Tbalen te 
Exloermoud voor f 8200. Voor de sluis en sluiswachterswoning 
alleen A. Mantingh te Valthermond voor f 23.580. 

Vlaai-dingen. Het ouder profiel breugen en bestraten van eenige 
straten. Laagste Gebr. Kijne te Vlaardiugen voor f 10.200. 

Vrlezenveen. Het ophoogen en egaliseeren Vin het terrein 
waarop eeu briquettenfabriek zal worden gebouwd, gelegen aan het 
Overijsselsche kanaal, even teu tuiden v»u het dorp. Liagste 
Doescbol te Borne voor f 5991, gegund. 
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A D V E R T E N T I E S . 

A I U I I I i i . A V I X 
en LIJSTEN, 

volgens b e s t a a n d o f op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

ft. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-couraniop 

aanvraag gratis. (80) 

R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A M S T E R D A M , 
Bilderdijkkadel09 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

DK.R 

JOSSOlX-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V . met 7l/Q °/0 

gloeiverlies). 
(99) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 
Gedeeltelijke Bereiding. 

CREOSOTEERING. 
BURNETTEERING. 

K Y A N I S E E R E N 
e n G e m e n g d e B e r e i d i n g . 

HOUTHANDEL. 
O. Gips Czoon, 

(Papjfolith). 
Vloeren in elke Krwotte uit één 

stuk (dus zonder Voegen) van P A P I E R 
S T E E N , zijn b r a n d v r i j en v o e t w a r m . 

Zijn overal toe te passen. 
Prijzen zeer billijk. 
Nadere i n l i c h t i n g e n verstrekt de 

vertegenwoordiger 

T . G . T I S S O T J r . , 
AMSTERDAM. 

J c VAN DERËNDT&ZO 
Stoom-Boekdrukkerij 

TE MAASSLUIS 
is er geheel op ingericht om alle so 
van D R U K W E R K E N met den mn 
spoed tot zeer billijke prijzen te lev 

Inzonderheid aanbevolen voor 
drukken van 

B E S T E K K E N 
met daarbij behoorende T e e k e n i i i . ;en. 

ten 
tea 

ren. 
het 

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 . 

O N Z E B O U W M A T E R I A L E N , 
aT. A. 

beschreven door 
v a n d e r X3L1< 

Leeraar aan de Po ly techn i sche S c h o o l te. De l f t . 

P li IJS: Compleet ingenaaid f 18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

D O R D R E C H T . (71) 

P . D 0 L R & Z 0 0 N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N E - , G E K L E U R D - , 
' Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

WIT- , KRISTAL- , BBOKI en M K L K -

Q L AS. 

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 . 
GBBOGKN G L A S en DAKPANNEN. 

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 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 
STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

B E O O R D E E L I N G E N . 

. . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkers!u.lrijl 
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 voorkon,t 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 Indie achter 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 
heeftop i ' gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk. 

(Bouwkundig Weekblad). 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben. 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandtch Advertentieblad). 
. . . In de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. Dat over dit belangrijk 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 zijn. 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-, we: > iig 
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door hun handel en bedrijf met 'lere 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practische »Ut' 
van den samensteller en zijn eenvoudigen, duidelijken schrijftrant (Het Handeltbla<:.) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der 1 ps 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke rti hot terrein der I ' w 

materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoorc , en knn liet dus met vru lit 
worden geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma Van der Endt <fc I * 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek. 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 't-Qravenh ) 

. . . . Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder veel waarde op Q 

voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan W •' 
voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aanneu * 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenamen en bcv 
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op h< 
heeft uitgewezen of een thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan 1 

voorspellen. . . . (De Ingenieur.' 

II miKSEIE EN LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

Portland-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Ni dermendiger L a v a k e i e n en D e k s t e e n e n . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

HI. LUIJTEN, 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

9 7 ) en LEKKERKERK. 

Wegens sterfgeval te koop aange-
li Ien: 

een G R O F - , H O E F - en K A C H E L -

S Hs/L E D E R IJ", 
met inventaris, welke 46 jaar een goed 
bestaan opleverde. Zeer geschikt voor 
Boomsch Katholieken. Te bevragen bij 
den eigenaar C. H A R D E R , Havendijk. 
Enkhuizen. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
6B 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste quaUteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SöHNE 
te R e m s c h e ï d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e l n l . ) 

Gevestigd in 1822. (65) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
W s ^ V r a a g de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
Welke w ü U gratis en franco toezenden. 

Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
20 J B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PRIJZEN. ( 7 3 ) 
8 , BRUIGOM, Arnhem, 

Geluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

E X S E L S I O R P L A T E N , 
GEBR. VAN DER . U G H , A m s t e r d a m , 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
gelnidwerend. 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. 
Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 189S 

GOUDEN MEDAILLE. 

EXTRA AANBIEDING. 
2 klenrs Behangselpapier 6 cent. 
3 „ „ . . . . . . . . 8 cent. 
5 „ „ 10 cent. 
8 „ „ . . . . . . 13 cent. 
Natnrelpapier 6 cent. 
Eikenpapier 10 cent. 
Tegelpapier 10 cent. 
Marmerpapier . 15 cent. 
Bollen Randen ( ï ó en 12 bans) . . . . 10 cent. 

Een kolossale partij S A N I T A I R P A P I E R , 
de werkelijken prijs is 40 cents per rol, thans 25 ('(Mits per rol. 

VRAAG STALEN. 
<104> Franco Zending. 

A d r e s : H . S P E L T E R , 
Nieuwe M o l s t r a a t 74, 87 en 91, D e n H a a g . 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
/. M. SCHAAF. 

L >teraloot 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg " 
*0 i n te Amsterdam den Heer G. L Ü E W , 

N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

OVERKAPPINGEN 
en LOODSEN < ^ 

van gegolfd ijzer, 

(90) 

KRANEN. LIFTEN. X 

y en 

LIEREN, 
O ^ " ^ GRANIET, ZANDSTEEN, 

^ < Weibern Tufsteen. 

T. G. TISSOT J".. 
AMSTERDAM, SINGEL 179. 

Oobbs'$PatentSco[iaePaverCy. 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Herdevstrnat 22. 

Levert SCORIAE PAVERS voor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zniver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

Bij de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die by de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar. 

TROTTOIRBESTRATING. 
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C a r b o l i n e u m „ K R I M P E N ' 
der Wij. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

onover t ro f fen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

K F 
L E I D E N . 

M a c h i n e - , S t o o m k e t e l - e n 
C o n s t r u c t i e f a b r i e k . 

SCÏÏEËPSBOUWWKRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoorabooten-, Bagger-eu 
Spoor w egm a teriaa 1. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
iv iv Ü : Tt « , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met «•«•! I 1 MUI 1 , l o v ( l ' > 

en Bureau Veritas. 

D E G R O E V E N 
VAN 

J. ME VRIJS 
te A n d e r n a c h a/d R ij n. 

leveren sedert 1 8 5 1 : (83) 

1a AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
DRIJF- of / , \ \ I >1M i;.«;v LA 

VAWKÖTSTKKX, beste en goedkoop 
ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, by de Utrechtschestraat, 

AMSTERDAM. 

Amerik. Lucht- en Stofzuigers. 
W I N C r ' s P a t e n t , 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (86) 

Voor d ro|t i a K en a f k o e l i n g 
in fabrieken van verschillenden aard. 

In tal vau fabrieken en voor verschil
lende doeleinden bier te lande in gebruik. 

(103) 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L. H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, Rot terdam. 

Vloeren, (Jcwelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 
Putten en Kolken. 

F i r m a G . G R E V E - Utrecht. 

Stat ionnaire & Transportabele Accumulatoien 
(Systeem VAN KAMPEN) 

voor E l e c t r i s c h e v e r l i c h t i n g en k r a c h t s o v e r b r e n g i n g . 
(93) 

LEONARD SLIGGHER, Monnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
U i t m u n t e n d fabrikaat en bil I ükc prijs. (76) 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amiciiia, 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentie* la dit blad kotten van 1—6 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote lettert naar 
plaats ruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
tankend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT • ZOON, 
MAASSLUIS. 

Alle atdvertentlKn in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratis geplaatst ia DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E W A L D R I E S E N I N Z W I T S E R L A N D . 

(Vervolg). 
Ongeveer terzelfder tijd werd, naar de Revue des eaux 

et forêts Mei 1 8 7 0 vermeldde, in dergeln'keu trant een 
draadkabel voor het vervoer van brand- en bouwhout ge
bezigd in Savoye en wel zonder dat de eigenaar aldaar 
iets van de draadkabelriese van KÖNIU, noch deze van den 
ander iets afwist. 

Het bericht betreft de bosschen van Beauvoir bij St. Jean 
de Coire, dept. Savoye, die grootendeels uit laag beukenhout 
bestonden, op vele punten met dennen ertusschen en waar
van de exploitatie, door de moeielijkheid om het hout weg 
te voeren, met groote kosten gepaard ging. Om het naar 
beneden te krijgen op de opslagplaats Roche-Corbière aan 
den weg van Chamberg naar Lyon, moest het óf gedragen 
óf door de gleuf naar beneden gestort worden. De aanleg 
van een weg zou te veel gekost hebben; zoodoende kwam 
men op het denkbeeld van een kabelriese. De inrichting 
komt in hoofdzaak overeen met de vorenbeschrevene, doch 
er kwamen eenige punten van onderscheid by voor, die wel 
de moeite waard zijn ze hier te vermelden. 

De baan, waarop zich de rollen bewegen, bestaat in 
plaats van uit één , uit twee draadkabels van ongeveer 
1 2 0 0 M. lengte, die op 3 M . afstand uit elkaar liggen en 
een helling hebben van 27 tot 3 4 ° ; de eene dient voor j 
het naar onder vervoeren van het hout, de ander voor het 
naar boven brengen van den ledigen wagen. De kabels 
hebben de dikte van 21 mM. en bestaan uit zes bundels, 
elk van 2.7 mM. dikke draden. De kabels zyn aan het 
boveneind op twee eenvoudige spillen bevestigd en worden 
van onder door andere rollen gespannen. Om ze van den 
bodem af te houden, zyn driepooten opgesteld, die dwars
balken van 3 M. lengte dragen, op de beide einden waar
van de kabelkussens rusten. Deze bestonden eerst eenvoudig 
uit koperen gleuven van 21 mM. wijdte en 10 mM. lengte, 
werden echter later door kleine rollen vervangen; deze 
steunpunten staan 70 tot 8 0 M . uit elkaar. Aan den voet 
ervan zyn bovendien aan beide kanten draaibare horizontale 
houten rollen aangebracht, waarover de lyn loopt, waaraan 
de naar onder gaande geladen en de naar boven gaande 
ledige wagens zyn bevestigd. Om de snelheid te regelen, 
is deze lyn aan het bovenstation over een vang- of rem-
toestel gespannen. Deze bestaat uit een verticale 2.30 M. 
lange spil, die tusschen stevige balken draaibaar is gemaakt. 
Op die spil zitten twee horizontale schijven van •'( M. 
middellijn; om de eene daarvan zit de looplyn, tegen de 
andere werkt een remklos, in den trant als bij spoorwagons. 
Met dezen toestel kan men groote kracht doen, terwijl hy 
gemakkelijk te banteeren is. Als looplyn deed eerst een 

henniptouw dienst, dat echter later door een draadkabel 
van 1 cM. dikte werd vervangen. 

De wagens komen overeen met die van KÖNIO, de rollen 
zijn echter van brons en tot verbinding der beide worden, 
in plaats van een stuk hout, kettingen en henniptouwen 
aangewend. 

De te vervoeren last moet, om de looplyn en den ledigen 
wagen naar boven te brengen, ten minste 6 0 0 K G . zwaar 
zyn, terwyl zy het gewicht van 1 0 0 0 K G . niet mag over
schrijden. De m é é s t geschikte lading bleek 700 tot 8 0 0 
K G . te zyn en daarmede kunnen dan op den ledigen wagen 
gemakkelyk proviand voor de arbeiders, materiaal voor her
stellingen enz. tot een bedrag van 8 0 of 100 K G . naar 
boveu gebracht worden. 

Het naar onder ryden van een lading duurt 4 tot 5 
minuten; er kunnen per dag 50 tot 6 0 ladingen, van te 
zamen 1 5 0 0 tot 2 0 0 0 takkebossen of 3 0 tot 4 0 ladingen, 
van te zamen 22 tot 2 5 M 3 . dennenhout vervoerd worden. 

De kosten van vellen, bekappen en vervoer naar de op
slagplaats komen op 9 tot 10 francs per 100 takkebossen 
en 6 tot 7 francs per M 3 . bouwhout te staan. Vroeger, 
voordat de kabelriese er was, beliepen zy' per 100 takke
bossen 13 francs, per M 3 . hout 10 francs. 

Het vervoer per draadkabel kost per 100 takkebossen 
1.25 fr. met inbegrip van alle mogelyke herstellingen. 

Een niet minder aanmerkelijke winst volgt daaruit dat 
het hout in beteren toestand op de opslag aankomt: voor 
dat de kabel in gebruik was brachten 100 takkebossen 
13 tot 15 fr. op, later 20 tot 21 fr.; 1 M 3 . dennenhout 
vroeger 5— 6 fr., later 9 fr. 

De aanlegkosten waren als volgt: de groote kabels, 
1 .77 K G . p. M. wegende kwamen op 9 8 ' f r . per 100 KG., 

d. i . 1.73 fr. p. M. te staan; henniptouw van 2 5 0 Gr. 
gew. p. M . 120 f r , de loopkabel in de plaats daarvan 
0.75 tot 0.80 fr. p. M . ; de bronzen rollen der wagens, 
per stuk 7.5 tot 8 K G . wegende kosten 4 .50 fr. p. K G . 

De schryver eindigt zyn bericht met de opmerking, dat 
door de vele veranderingen, die tydens het bedryf aan de 
kabelriese te Beauvoir moesten gebracht worden, de in
richting ten slotte nog vry duur gemaakt hebben, doch 
dat men van de daar opgedane ervaring party trekkende 
een dergelyke inrichiing wel voor 9 0 0 0 of 1 0 0 0 0 francs 
zou kunnen uitvoeren. Het stelstel op zich zelf biedt 
ontegenzeggelijk groote voordeelen aan; de aanleg van 
twee kabels, die afwisselend voor het vervoer van het hout 
en het weer naar boven brengen der ledige rolwagens 
worden gebezigd geeft werkelijk groot gemak. 

Daartegenover staat echter dat door het gebruik van 
twee kabels en de daartoe b noodigde steunpunten de 
aanlegkosten in de meeste gevallen te zeer op het bedryf 
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zullen drukken, te meer omdat bij grootere lengten dan 
1200 M. een last van 1000 K G . niet meer zou volstaan 
om de looplijn en den ledigen wagen naar boven te brengen. 
Niet enkel zou dan de lading b.v. tot 1500 K G . vergroot, 
maar met het oog daarop zon de kabel ook weer sterker 
genomen moeten worden en meer steunpunten eischen. 

Deze nadeelen heeft nu de hiervoren genoemde heer 
KÖNIO op eigenaardige wijze weten te ontgaan bij het 
ontginnen van een vroeger om zoo te zeggen onbereikbaar 
bosch, het Sagelmatten- en Finsterwald in de omgeviug 
van het kleine Schlierendal, gemeente Alpnach, kanton 
Unterwalden. Daar het bovenste gedeelte van den weg, 
die voor den afvoer van het hout was bestemd, te geringe 
helling had, voor een kabelriese werd daar een houten 
spoorbaan (Rollbahn) aangelegd tot aan den Eygbrunnen, 
een tamelijk vlakke weide, aan de oostelijke zijde waarvan 
de met bosch begroeide steile helling van het Schlierenthal 
grenst. Daar begint de kabel, die een lengte heeft van 
ongeveer 3 5 ° ; hij wordt van tijd tot tijd ondersteund eu 
reikt op vele punten tot 20 en meer M. boven den grond; 
steeds een kleinen berging volgend, bereikt hy een vlakkere 
weide (Schattalp), van waar uit de steile helling zich 
weder voortzet. Van een aldaar aangebracht steunpunt af 
door snijdt de kabel het dal met een enkele overspanning 
van 540 M. lengte, waaronder de Schliere door haar rots
achtige bedding Daaronder bruischt; aan de tegenover
liggende helling, de zuidzijde van den Pilatus ligt de 
Oiirtlisplatte, van daar loopt de kabel onder matige valling 
nog ongeveer 540 M. verder door talrijke steunpunten 
gedragen den berg af tot aan de onslagplaats daar beneden. 

Het bezwaar, dat bij den aanleg dezer kabelriese te 
overwinnen was, lag hoofdzakelijk daarin, dat een looplijn 
van 2100 M. te zwaar zou zjjn geweest en, om met den 
ledigen wagen opgetrokken te kunnen worden, een zwaardere 
lading zou geë i scht hebben, waardoor de groote kabel al 
te zwaar belast zou zyn geworden, terwyl bovendien slechts 
een gering aantal ladingen per dag had kunnen vervoerd 
worden. Hierin werd op zeer eenvoudige en doelmatige 
wijze voorzien noor de lyn niet over de geheele lengte 
der riese te doen dienen, maar haar te verdeelen in twee 
afdeelingen, elk met een eigen remtoestel, waarvan het 
bovenste eindigt op de vorengenoemde Schattalp aan den 
rand waarvan de t em der tweede is aangebracht, waarmede 
het hout naar het onderste punt wordt vervoerd. 

De riese bestaat uit een enkelen kabel, waarop tegelijker
tijd de geladen wagens naar onder en de ledige naar boven 
gaan; op het ontmoetingspunt staan arbeiders gereed om 
den ledigen wagen eraf te nemen en er achter den volle 
weder op te zetten, waarna op een gegeven hoornsignaal 
elk zijn weg vervolgt. 

De kabel is 3 cM. dik en bestaat uit zes bundels elk 
van zes 3 mM. dikke draden. In het midden van eiken 
bundel zit eeu heuniptouw en een dergelijk dikker touw 
vormt ook de kern van den kabel. De draadbundels zijn in 
tegengestelde richting om elkaar gewonden als de draden 
in elk daarvan; zoodoende loopt elke draad in het opper
vlak van den kabel id de richting van de hartlyn, waar
door zy minder van afslijting te ljjden hebben. De kabel 
is dik met teer bestreken. Hij weegt p.m. 2.5 K O . , dus 
in 't geheel meer dan 5200 K G . Hij kostte per K G . 
0.70 franc, dus per M . 1.75 franc. 

Aan het boveneind is de kabel eenige malen om een 
boom geslagen en loopt van daar over zyn eerste steunpunt, 
4 M. boven den rand van den afgrond. 

Om het overladen van het hout van de vorengenoemde 
rolbaan op den kabel zoo gemakkelijk mogelyk te maken, 
werd in het verlengde van den kabel een 15 M . lange 
ronde ijzeren stang ongeveer horizontaal aangebracht, op 

driepoot8 bokken. Onder die stang eindigt de rolbaan. Men 
brengt het hout op den rolwagen onder de stang, bevestigt 
het aan de rollen der riese en maakt het vrij van den 
eersten wagen, door dezen een eind door te laten rijden, 
langs een helling die grooter is dan die der stang. 

De kabel rust op sommige zjjner steunbokken in een boog
vormig ijzeren kussen, waarop hij met een paar trekbanden 
is vastgeschroefd; bjj andere is hy enkel met bandyzer op 
een eiken dwarshout bevestigd Eerst liet men hem los in 
kleine rollen rusten, doch het kwam toen nog al eens voor 
dat hy eruit geslingerd werd. 

Het ondereind van den kabel is op een tusschen twee 
boomen bevestigd 1.20 M. lange, 0.50 M. dikke houten 
windas gewonden, die om een 6 cM. dikken ijzeren spil 
draaibaar gemaakt en met zware ijzeren banden beslagen 
is, met gaten erin waarin men ijzeren haken kan laten 
grijpen die aan stropkettingen bevestigd zijn, zoodoende 
kan men met behulp van twee zware hef boomen en takels 
den kabel zoo strak als noodig is spannen. 

Het is meer dan eens voorgekomen dat de kabel onder 
den last van zyn eigengewicht en dien van den beladen 
wagen brak. De stukken laten zich dan echter tamelijk 
gemakkelijk aan elkaar splitsen, waarbij ervoor gezorgd 
moet worden dat de knoopen der draden over een lang eind 
in het verband verspringen om den kabel niet plaatselijk 
te veel te verdikken; verlies van een tamelijk lang stuk 
kabel is daarbij niet te vermijden. 

De looplynen, die tot regeling der snelheid dienen en 
tevens den ledigen wagen weer naar boven brengen, wegen 
per M . 0.16 K G . en kosten 0.50 franc; elk der beide heeft 
een lengte van ongeveer 1200 M , een gewicht van 190 K G . 
en een eigen remtoestel met twee schijven. 

By beide remtoestellen zijn twee man noodig, waarvan 
er echter maar een tijdens het naaronder glijden van den 
last voortdurend aan den handspaak behoeft te staan. Alleen 
als de lading op punten niet bijzonder sterk verhang komt, 
behoeft de tweede by te springen. 

De wagen waaraan de zaagklossen worden opgehangen, 
bestaat uit een 3 tot 4 M. lange rib (of ook korter, al 
naar de lengte der te vervoeren houten), die met twee ge
bogen ijzeren staven aan de looprollen zijn bevestigd; deze 
zyn van gegoten ijzer, hebben 28 cM. middellijn en 5.5 
cM. dikte; de voor in de rol is even wijd als de kabel 
dik is en 2 cM. diep; de ijzeren stang, waarvan het boven
eind als as in de rol zit opgesloten, is 3 cM. in het vier
kant en draagt aan het eind een ketting met een weerhaak, 
om er de zaagklossen aan te hangen; het gewicht van den 
wagen met toebehooren bedraagt 70 tot 80 K G . 

Aan looplyn en wagon moet dus te zanten een gewicht 
van ongeveer 260 K G . worden naar boven gebracht. Als 
het hout 600 K G . weegt, kan de ledige wagen nog met 
ongeveer 200 K G . belast worden, zonder dat dit de be
weging verzwaart; de neergaande last weegt dus ongeveer 
670, de opgaande 460 K G . , d. w. z. eerstgenoemde moet 
ongeveer 8 / , van de laatste zyn. 

Het spreekt van zelf dat de door deze gewichten ver
oorzaakte spanning niet voldoende is om de looplyn strak 
te houden; integendeel komt deze grootendeels op den grond 
te rusten; om nu vooreeist de wrijving te verminderen en 
ten andere de lyn tegen slyting te beschermen, zyn op 
tamelyk korte afstanden houten rollen aangebracht, waarover 
de lyn kan glijden. 

De geheele transportinrichting wordt door 11 man be
diend: 3 aan het bovenste station, waarvan 2 het hout 
aan den wagen hangen en een aan den remtoestel, welke 
laatste zoo noodig door een der beide andere wordt bijge
staan; 2 zyn er noodig op elk der beide wisselplaatsen 
voor de wagens; 2 aan het onderste remstation en 2 ge

heel onder aan den kabel. Een opzichter is belast met het 
toezicht op kabelriese en rolbaan, alsmede op den hout-
_aankap. Alle herstellingen aan de kabelriese..kunnen door 
de arbeiders zelf verricht worden, ook zelfe het aaneen-
splitten van den grooten kabel, als die onverhoopt komt te 
breken. 

Over den kabel kunnen dagelijks 20 ladingen van 600 
K G . , samen dus 12000 K G . of ongeveer 18 M 8 . hout, ver
voerd worden. Men kan met het oog op de nu en dan 
voorkomende beschadigingen, te transportkosten op 270 francs 
per M 8 . rekenen In gunstige omstandigheden ( „ g u t e m schleiff") 
d. i . bij matig sneeuw, kon ln den winter het hout voor 
ongeveer gelijken prijs per slede vervoerd worden, doch 
daar kan men niet op rekenen en bovendien is de hoeveel
heid hout, die er jaarlyks te vervoeren is (1500— 1850 M : !.) 
te groot, terwijl het hout nn ook schooner bljjft. De exploi
tatie per kabelriese verdient daarom in alle opzichten de 
voorkeur; in den winter wordt daarmede niet gewerkt. 

In het geschrift van den heer FANKHAUSKB, waaraan 
het vorenstaande werd ontleend komt verder een uitvoerige 
beschrijving voor van een een uur gaans lange, houten 
spoorbaan (Rollbahn), die van het hoogste punt van het 
bosch af naar de kabelriese voert of voerde, moest ik wel
licht liever zeggen, maar ik weet niet of zij nog bestaat 
of niet. Ook is het misschien niet meer van dezen tijd, 
nu stalen werksporen ook meer in 't bijzonder voor bosch-
ontginuing, zoo doelmatig en betrekkelijk goedkoop te be
komen zyn (*) te spreken over houten spoorbanen. Meu 
vergete evenwel niet dat in de oerwouden der tropen het 
hout geen geld kost, dat het alleen waarde krijgt door het 
arbeidsloon en de kosten van vervoer die eraan besteed 
worden, terwijl het stalenspoor van over de zee en wie 
weet hoever berg opwaarts aangevoerd moet worden, alvorens 
het ter plaatse dienst kan doen. Deze gedachtengang, geeft 
my den moed hier in 't kort te beschrijven hoe men een 
kwart-eeuw geleden in soortgelijke omstandigheden met voor
deel een spoor van dennenhout heeft aangelegd en bereden. 

Ten deele heeft de baan een tamelyk steil verhang, over 
een lengte van 1000 M. zelfs van 18 ° / 0 ; het gemiddelde 
verhang in het overige deel is ongeveer 4 pCt. De spoor-
wijdte is 0.90 M. De constructie is tweeër le i , naargelang 
van de geaardheid van het terrein. By de eene mauier 
worden op afstanden van gewoonlijk 3, dikwijls echter ook 
van 4 tot 5 M. dwarsliggers gelegd; daarop rusten, door 
middel van wiggen bevestigd de langsliggers of liever 
gezegd de spoorregels; deze hebben 6 tot 9 M . lengte en 
worden verkregen door stammen van gemiddeld 30 cM. 
middellijn kantig te beslaan en vervolgens overlangs midden
door te zagen. Als deze soort van spoorregels aangewend 
wordt is het noodig den bodem vooraf tot een weg gelyk 
te maken, wat zonder bezondere toebereiding op 1.20 franc 
per M. kwam te staan, per M. baan gaat er 0.9 tot 1 M*. 
hout aan. 

Bij de andere constructie worden er ook om de 5 tot 
6 M. dwarsliggers aangebracht, echter met dit onderscheid, 
dat zij niet onmiddellijk op den bodem vastgelegd behoeven 
te worden, men kan ze al naardat het voorkomt onder
stoppen. De spoorhonten werden in dit geval 18 bij 9 M. 
zwaar genomen en op afstanden van ongeveer 75 cM. aan 
elkaar gekoppeld met dwarsregels van 3 cM. dikte en 10 cM. 
breedte, die in daartoe in de spoorhonten gehakte gaten 
worden vastgewigt; op de eindpunten worden de spoorhouten 
gewoonlijk op de onderliggers vastgeschroefd; deze con
structie werd voornamelijk op drassig en oneffen terrein 

(*) Vergelijk „De Boohumer Verein für Bergban und Qussstabl 
Fabrikutiou" in out No. van 26 October 1895. 

aangewend of ook op plaatsen waar de baan hooger moest 
komen te liggen, in het algemeen daar, waar de arbeiders 
bij het voortduwen der wagens niet op den grond konden 
loopen; zjj liepen dan over de dwarshouten of sporten; de 
kosten dezer soort van baan waren iets hooger dan op de 
andere manier, maar dat bleek ruimschoots opgewogen te 
worden by het grootere gemak bij het voortduwen. 

Op vele punten moest door de talrijke oneffenheden in 
den bodem het spoor op verhoogde steunpunten gelegd wor
den. Op het. allereenvoudigst geschiedde dit door er een 
blok hout onder te schuiven dat door middel van palen of 
groote steenen vastgelegd werd; zoo werden hier en daar 
ook boomstompen, rotsblokken enz. benuttigd; tot hoogere 
steunsels werden tweepootsjukken aangewend, voor nog 
hoogere vierpoots met de noodige kruishouten tot verster
king ; hier en daar langs rotswanden ligt de baan op dwars
liggers, die aan een eind op palen aan het andere in de 
rots rusten en daarin zyn vastgewigt; ook kwamen enkele 
grootere overbruggingen op paaljukken voor. 

Het vervoer van het hout langs deze baan geschiedt op 
rolwagens van 270 M. lengte by 1.10 M. breedte; men 
maakte ze eerst op houten wielen met een ijzeren beslag; 
later nam men gegoten y'zeren van 50 cM. middelly'n, 2 
cM. ijzerdikte van 5 cM. sponningbreedte draaibaar om 
smeedijzeren assen van 3 cM. dikte; het gewicht van zulk 
een wagen bedroeg 180 tot 200 K G . en de prijs op zijn 
hoogst 100 francs. Men kan er 1 M 8 . hont tegelyk op 
vervoeren; voor de bediening waren 2 man per wagen noodig, 
die berg af op den wagen plaats nemen en hem met hand
spaken remmen; bergop moet de wagen geduwd worden, 
doch op de steile gedeelten van de baan kan men de ledige 
wagens door de volle laten optrekken. De kabel, die hiertoe 
werd gebruikt, had 0.16 K G . gewicht per M. en kostte 
per M . 0.50 franc 

Zoo kon men per dag ongeveer 15 M 8 . hout vervoeren, 
voor 1.62 francs per M 8 . 

In het origineel is de beschrijving met een zestiental 
steendrukplaten toegelicht, die zeer het bezichtigen waard 
zijn. v. D. K . 

M A D E I N G E R M A N Y . 

(In Duitschland gemaakt.) 

Uit Londen wordt gemeld: De A'ew Review geeft sedert 

verscheiden maanden een serie artikels, waarin nauwkeurig 

aangetoond wordt, in hoe hooge mate de Duitsche concur

rentie de Engelsche industrie slaat en verslaan heeft. In 

het laatste artikel wordt naar den oorzaak van dit voor 

Engelend bedenkelijk verschijnsel gevraagd. Op de vraag, 

waarom slaan ons de Duitschers byna op ieder gebied van 

industrie? was het antwoord van 99 van de 100 Engelscheu : 

omdat ze minder loon betalen, of omdat ze meer werkuren 

hebben, of omdat hun binnenlandsche industrie door in

komende rechten beschermd is enz. De deskundige schrijver 

van genoemd artikel heeft een ander, voor zijn landslieden 

minder vleiend antwoord. Hij schrijft: Onze uitvoer gaat 

meer en meer achteruit, terwyl de Duitsche steeds meer 

toeneemt. Dat heeft maar een al te goede reden; deze ligt 

in deze twee woorden: Inferior workmanship (minder zuiver 

werk) want dat is, voor zoover ik zien kan, de hoofdreden 

waarom Engeland niet in staat is, het veld te behouden. 

(Jtf. K.) 
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WELIJZER per 1000 EO. 
Plaatijzer voor scheept» en 

bruggenbouw 
id. voor masten, eu*. „Best". 
Ketelplaten „Beit". 

-Best best" 
„Beat best best" 

id 
id. 
id. „Extra triple bes» 

yoor zeer moeielijk flenswerk 
Geribde vloerplaten 
Yorkshire ketelplaten (Low-

moor) van at • 
Id. id. (Andere merken) 

Hoek-en kraalljzervoorscheeps-
•n bruggenbouw . 

„Best" hoekijzer . 
-Best best" id. 
T i j " r 1 
Kraal T tfzer • v a n s f 

id. tot knieën en spanten ge
bogen meer: 

Klinknagelijzer, gewoon . 
id. ..best" . 
id. „best best" voor ketelw. 

Staafijier, Welsh . 
id. Schotecli f. a. b. Glasgow 
ld. Gewoon North Staffordshire 
id. Best id. . 
ia. Superieur id. . 
id. South Staffordshire, Marked 

bars. List brands . 
id. „Lowmoor" 
id. Yorkshire, andere merken 
Spijkerstaveu . . • • 
Zweedscli staatijzer, gewalst . 

id. id. gehamerd 
Belg. id. No. 1 f.a.b. Antwerpen 

„ Spijkerstaven id. id. 
Gootijzer id. id. 
I ijzer, van af 

Draadnagels No. 5—7 
(| i er 100 KG.) . 

Bandijier, gewoon . 
„ superieur 

Baaiband N. '20, breed 22.2 mM. 
Export blik . . . . 
Blik ,,Working up" kwaliteit . 
Gegalv. gegolfd blik No. 24 B G 

id. id. id. No. 26 id. 
id. plat id. No. 20 id. 
id. id. „best best", koud ge
walst en uitgegloeid No.24 HG 

Gehamerde staven . 
Kielstukken, ruw besmeed 
Steven id. id. id. vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Scheepsbchroefassen.niwafgodr 
Wals ijzeren stoompijpen 
Hulpstukken daarvoor . 
Getrokken y/.eren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor . 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

hulpstukken . 
Wals IJz.ketelp., schuin geweld 
Ledikant pijpen • • 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

id. id. sokken en spie-
einden uitgeboord en afgedr. 

Id. id. bestreken met Dr. Angus 
Smiths oplossing, meer: 

Gesmeed roosterijzei . . 

R U W - o f G I E T I J Z E R 
per 1 O 0 O K G . 

Schonen O.M.B.No .1 
Gartshcrrie No. I . . 

ld. No. 3 . . 
Cleveland No. 8, voor 

gietwerk. . 
id. No. 4, voor 

smeedijzer-bereiding . 
Cumberl. hematiet No. 1 

id. id. No 3 
Koude lucbtrhoutskool 

No. 1 voor gietwerk. 
Koude lucht-houtskool 

No. 5 voor smeed ijzer
bereiding 

Puddelstaven en blokken J£ 
Ferro mangaan 80 pCt 

S 8o 

« l i l d e » . 

58,31 
6 4 , U 
75,81 
87,47 

104,97 

118,63 
64,14 

221.59 
198,28—233,26 

59,77 
60.60 
77,27 
62,68 
67 06 

2916 
67.06 
72,90 
84,56 
5!»,77 
59,77 
67,06 
72,90 
84,56 

96.22 
215,76 
204,09 

69,98 
96 22 

102,06 
58,31 
61.23 
59,77 
57,59 

8,45 
69,98 
75,81 
78,73 
84,56 
99,13 

119,55 
137,04 
118,09 

134,12 
186.60 
198,27 
419,86 

606,47 — 991,34 
233,26—279,91 

70 
7 2 t 

80 
82J 
70 
7 2 , 
70 

o ^ 
2. " 

107,89 
49,59 

51,02 

1,45 
64,14 

27,85 
29.74 
28.58 

22.45 

22,01 
28.15 
27,56 

102,05 

96,22 
46,65 

145,78 

SMELTIJZER en 
STAAL per 1000 KG. 

Scbeeps- en brugplaten . . 61.23 
Ketelplaten . . . . 67,06 

iil. vuurkast kwaliteit 72,90 
Staafttaal . 72,90 
Baaiband 81,64 
Staalulik 90,3 ' 
Zacht id. em op te werken 102,05 
Hoek- en kraalijzer. . . 61,23 
Kraal T ijzer . . 67,06 
I staal 58.31 
Spoorstaven, zware 1 i. d. naas-

id. middelsoort ] te baren 
51,02 Spoorstaven, zware 1 i. d. naas-

id. middelsoort ] te baren 55,40 
id. lichte ( b. d. fabr. 67,06 

Tramrails . . . . 87,47—104,97 
Gereedschapstaai, gewoon 209,93—326,59 

id. speciaal 583,14 
Veerenstaal van af . 116,63 
Gietwerk in staal, speciaal id 303,23 

D R A A D per 1 0 0 0 K U . 

Gewalstijzerdraad v. omheining. 
uitgegloeid en geolied Nrs.0-5 

ld. gegalvaniseerd id. 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
ld. gegalvaniseerd id. . 
Getrokken ijzerdraad voor om

heining, geolied Nos. 0—8 
ld. gegalvaniseerd id. 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, uitgegl. en geol. Nos. 0 8 
[d. uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikkel heiningdraad 2 draads. 

Id. id. 4 draads. 
Id. thickset I „ 
Id. id. 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

K O P E R . 

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. . 
Pijpen zonder naad id. . 

G E E L M E T A A L per K G . 

Staven . . . . . 
Dubbeling 
Soldeerwerk 

MESSING per K G . 
Gewalst messing . . 
Bladmessing . 
Gesoldeerde gaspijpen . , 
Getrokken ketelpijpen 

id. eondeiisorpijpen 
Draad . . . . 

TIN per 1O00 K G . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 KG.) . 
id. id. best gezuiverd. 
id. gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Louden) 

ANTIMONIUM p. 1 0 0 0 K G . 

Gulden. 

75,81 
99,13 

81,64 
104,97 

84,56 
107,89 

87,47 
110,80 

145,78 

154,54 

99,13 

556,90 
618,13 
606.47 
676,44 

0,79 
0,90 
0.91 

0,57 
0,57 
0,57 

0,68 
0,76 
0,81 
0,76 
0,93 
0,68 

737,68 
749.34 
726,01 
679,36 

408,20 

ZINK per 1000 KG . 
Zuiver buitenlandsch 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOD per 1000 KG . 
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 

C E M E N T p.rat T .181.44KU. 

Portland 
Romeinsch . 
Vulcaan- of voegcement. 

V U U R V A S T E S T E E N per 
1 0 0 0 stuks. 

Schotscbe 
South Wales . 
Kiezel . 
V E R F S T O F F E N p. 100 K G 
Loodwit gemalen . 

Id. aan stukken 20,99 
Menie zuiver . . . . 16,91 
Oranje menie . . . . 28,00 
Loodglit , 19,83 
Zuiver zinkwit 28,00 
Rahtjen's scheepscompo.itie 
Sims' id. 

69,98 Rahtjen's scheepscompo.itie 
Sims' id. 28,00 

OLIËN per l i ter . 
Ongekookte lijnolie 0,195 

Gekookte id. 0,20'' 
Turpentiji) . . . . 0,23 
Raapolie . . . . • 0,20 
Colza 0,24 
Katoenzaadolie . . • 0,24 
Reuzel „ . . . 0,49 
Olijf „ . . . 0,43 
Ossenpoot „ . . . 0,39 
Spermaceti „ No. 1 0,45 
Palmolie per loo K G . . 30,91 

T E E R en P E K . 
Stocaholmer teer per val 10,07 
Archangel „ „ . 8,89 
Koolteer „ 5,93 
Pek, Zweedsche per 100 K G . 7,58 

„ Was „ „ „ 1 4 , -
„ Engelsche „ „ „ 6,12 

Hars, zwarte „ „ ,, 3,86 
„ amber „ „ „ 3,26 
» B e e l li n n 4,45 

MACHINE P A K K I N G p . K G . 
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 100 KG. 65.32 

G u l d e n . 
201,19 
151,62 
380,34 

137,04 
132,66 
142,87 
151,62 
148,70 

5,98 
a g' 5,40 
g 8 6.56 
SJ3 6,27 
O „ 5,40 

* 4.82 

3,56 
5,04 
9,48 

24,89 
32,59 
36,1. 

S C H R O E F B O U T E N eu M O E R E N per 1 0 0 K G . 

12.7 
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 

% 
15.88 
15.74 
15.16 
14.29 
13.70 

14.00 12.83 

V. 
19 

14.00 
13.41 
12.83 
I 2,24 
11.95 

Bouten mot vierkanten kop en moer, diam. \ '"fj1 

r {mM. 
lang beneden 50.8 mM. . . . ƒ 

„ 50.8 tot 76.2 „ . . . . 
„ 76.2 „ 114.3 „ 
„ 114.3 „ 152.4 „ 
„ 152.4 mM. en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 K G . meer. 
Vierkante moeren , getapt . . . . 
Zeskante id. id. . . . . 
Gegalvaniseerde dekbouten 
Volgplaatjes ƒ 18.66 per 100 KG. 

KLINKNAGELS per 100 K G . 
Gewone brug- of Bcheepskwalieit . . . 12.24 11.37 10.79 
„Bost" . . . . . . 12.53 11.66 11.08 
„Best best" . . . . . . . 13.70 12.83 12.24 
„Best best" ketelklinkbouten. . . . 14.58 13.41 12.83 

V. i ! • / . i'/s 
22.2 25.4 28.6 31 75 
14.00 14.00 14.00 14.00 
13.4 1 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 M.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 
21.86 18.36 17.20 17.20 17.20 17.20 1 9° 
20.99 19.24 

IP.79 
11.08 
12.94 
12.83 

10.79 
11.08 
12.24 
12.83 

pE GENIE EN HAAR AANBESTEDINGEN. 

Onder dezen titel schrijft de Aannemer van 6 dezer het 
| volgende: 

„Naar aanleiding van den uitslag der aanbesteding be-
I treffende het maken van artillerie-inrichtingen, 4de gedeelte, 

UB de Hembrug, den 22sten September j.1. onder het be
deel' der Genie te Amsterdam gehouden, is de vraag bij 

Lgi opgekomen, wat toch de oorzaak kan zijn, dat bij de 
tegenwoordig zoo scherpe concurrentie onder de aannemers, 
{DO weinig gegadigden naar het werk inschreven, te meer 
omdat het een zoogenaamd „mooi werk" en het tevens een 
bekend feit was, dat bij de wellicht te lage begrooting de 
minste inschrijving minder dan 10 procent boven de raming 

I ju den regel wel zou worden gegund." 

„Voor de aannemers, die eenigszins bekend zijn met de 
vaak groote moeilijkheden, verbonden aan de uitvoering van 
«erken onder het beheer der Genie, is de beantwoording 
van bovenstaande vraag zoo moeilijk niet; vele hunner weten 
dat aan de uitvoering van het werk en de te leveren ma
terialen dikwijls eischen worden gesteld, waarbij, op zijn 
zachtst gesproken, een vakman zijn schouders zou ophalen." 

„Jammer is het, dat men, wanneer men aannemer is van 
een der werken van de Genie, zich met deze eenvoudige 
beweging niet van de zaak kan afmaken. De gestelde eischen 
kosten den aannemer in den regel nog iets meer dan een 
schouderophalen; zij kosten hem zelfs vaak veel meer, dan 
bjj bjj mogelijkheid heeft kunnen berekenen; en daar hij dit 
in den loop der jaren minder aangenaam begint te vinden, 
wacht hij er zich wel voor op nieuw in te schrijven." 

„ W e r d ons de vraag gesteld of het den genie-officieren 
te doen is, om het den aannemer lastig en onaangenaam 
te maken, dan gelooven we hierop veilig ontkennend te 
kinnen antwoorden. Bovengenoemde eischen kunnen we alleen 

.toeschrijven aan gebrek aan bekwaamheid in de praktijk: 
want waar ter wereld kunnen genie-officieren deze geleerd 
hebben? We hebben hier meer het oog op de jongere 
officieren, omdat de ouderen, waaronder er zijn, die vrij wat 
ervaring opdeden, in den regel op een werk niet sterk zjjn 
vertegenwoordigd en zich dan nog op zoo hoog een stand
punt plaatsen, dat er al heel wat moet gebeuren eer zij 
zich, meenende dat dit aan hun prestige afbreuk zal doen, 
tegenover de jongere officieren voor den aannemer in de 
bres zullen stellen." 

„ D e positie van een genie-officier is bovendien een zeer 
eigenaardige; waar toch bij de werken onder het beheer 
van Waterstaat de opzichter gewoonlijk de man is belast 
met het toezicht op de uitvoering en de ingenieur de hoofd
leiding heeft, neemt de genie-officier beide betrekkingen waar. 
He betrekking van burgeropzichter bjj de Genie is toch 
van zoo weinig beteekenis, dat van een zelfstandig optreden 
geen sprake kan zijn. In dienst genomen op daggeld, kan 
hij ontslagen worden by den dag, hij begrijpt dus zeer goed, 
dat hy zyn chef naar de oogen moet zien; hij houdt zich 
geheel op den achtergrond of speelt een rol, die wy liever 
stilzwijgend voorbijgaan Kenmerkend is het feit, dat toen 
een burgeropzichter solliciteerde om bjj een werk van de 
Genie geplaatst te worden, hyj op zyn vraag, of practische 
kennis ook tot aanbeveling kon strekken, een ontkennend 
antwoord ontving." 

„ W a a r de aannemer bij de Geuie dus vry wel aan handen 
en voeten gebonden is en in laatste instantie zich alleen 
kan beroepen op den minister, die bij een eventueel geschil 
*leh laat voorlichten door den persoon met wien men het 
geschil heeft; waar vaak onbillijke eischen worden gesteld, 
Welke den aannemer financieel vry groote schade berokke
nen; waar de A . V. der Genie op een eerwaardigen ouder
dom kunnen bogen en alleen deswegens reeds een aiiti-

diluviaansch tintje hebben; waar arbitrage bjj alle geschillen 
is uitgesloten en alleen beroep is op den minister — daar 
zal menig aannemer zich nog wel eens bedenken, aleer hij 
als concurrent voor werken onder het bebeer der Geuie 
optreedt." 

„ D a t men bjj deze wetenschap er maar voor zal rekenen 
ten einde zich voor schade te waarborgen, zou mogelyk 
kunnen zyn, wanneer de telle concurrentie onder de aan
nemers, die nu niets ontziet, een meer gemeenschappelijk 
optreden niet tot de vrome wenschen deed behooren." 

„ W a n n e e r zal men toch eens leeren inzien dat de aan
nemer, die uit de hoogte en uit de laagte wordt platge
drukt, — en uit de hoogte wel het meest — slechts dan 
alleen uit zijn ge ï so l eerde positie zal worden verlost, wan
neer hij daartegenover kan stellen de kracht van zyn eigen 
vereenigingsleven ?" 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG li O C T O B E R . 
Arnhem. 3 uur. De architect W. Honig te Velp, in café Sluis, 

Oude Stationsstraat: het gedeeltelijk uforeken en weder opbouwen 
van de boerderij Oud-Reemst bij Planken Wambuis, gemeente Ede. 

Eindhoven. 11 uur. De Tramweg-Manisch. „ D e Meijerij", in 
het koffiehuis van den beer Ed. Stoot op het Stationsplein : bestek 
no. 4, het maken der aardeubaan, bet leggen van de sporen met 
wissels en bijbehoorende kunstwerken ten behoeve van den tramweg 
Veghel—Eindhoven—Belgische grens. 

DINSDAG 18 O C T O B E R . 
Haarlem. 2 uur. De architect S. J . W. Mons, ia bet Zuid-

Hollandsch Koffiehuis, S'ationsplein : het verbouwen van het perceel 
Gasthuissingel 16 tot twee woonhuizen en bet bouwen van drie 
woningen aan de Wagenmakerslaan. 

WOENSDAG 14 O C T O B E R . 
Werkhoven (Uir.) 11 uur. Bet gemeentebestuur: bet leveren 

van sciioolmeubelen voor de openbare school aldaar. 
DONDERDAG 15 OCTOBER. 

Arnhem. 12 uur. De directeur der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen, ten zijnen bureele : bet onderhouden van en 
het doen vau eenige herstellingen aan de rijksgebouwen voor de 
invoerrechteu en nccijnzen te Lobith, Millingen en Babbericb, van 
den dag der kennisgeving vau de goedkeuring der aanbesteding 
tot en met uil. December 1899, beneveus bet verbouwen van 
Delastinggebouwen te Lobith, begr. f 10.165. 

Doesburg. 12 uur. In bet Tehuis voor militairen; het bouwen 
van een kerkgebouw met consistorie voor de Geref. kerk aldaar. 

Zutpben. 10 uur. De kapit. eerstannw. ingenieur, op zijn bureel 
Geweldigersboek A. no. 83 : bet inrichten van bet gebouw het 
voormalig burgerweeshuis aldaar tot kazerne voor de koloniale 
reserve, onder beheer der genie aldaar, begr. f 13.00C. 

WOENSDAG 31 O C T O B E R . 
Klnndert (N.Br.) 1'. uur. De heer M. W. Geers; bet bouwen 

van een huis en bergplaats. 
V R I J D A G 23 O C T O B E R . 

's-Hertogenbosch. 10.3" uur. Het miuiste.-ie van wateistaat, 
handel en nijverheid, aan het gebouw run het ptov. bestuur : de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van 
des Baardwijkschen overlaat, met het onderhoud van die werken, 
van 1 Jan. tot en met 31 December 1897, benevens voor het zoo 
nooJig leggen, iu 1897, der zoniersluiting in genoemden overlaat, 
begr. f 2500. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN! 
Assen. Het bouwen van twee paviljoenen, kerk, behuizing enz. 

te Zuidlaren. Laagsten K. J . Kalt te Heereuveen en T. J . Kalt 
te Groningen voor f 74.958, gegund. 

Dongen. Het bouwen vau een woonhuis voor Mej. Alegouda 
v. d. Nieuwenbuizeu. Laagste C. v. d Avoirt te Oosterhout voor 
f 4550, gegund. 

Dordrecht. Het bouwen van een woonhuis en pakhuis met 
bovenwoning. Laagste J. C. Jonkers voor f 9923, geguud. 

's-Uravenhage. Het maken van een machine- en ketelgebouw 
met stortkelder eu schoorsteenfundeering met voet voor het stoom
gemaal, voorts eeu machinistwoning en een braodstolTenbergplaats, 
alles aan de Noordzijde van de Duinstraat, benevens het leggen 
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van riolen en van ijzeren leidingen en bet maken van bijkomende 
werken, eeu eu ander ten behoeve van de rioleering van Scbeveningen. 
Laagste J . v. d. Elshout te Scbeveningeu voor f 74.444. 

's-tirareubage. Het verbreeden en verdiepen van bet groot 
scheepsvaarwater in het Scheur. Laagste Volker en Bos voor 24 
cent per M*. 

Haarlem. Het maken van eene boordvoorzieniog langs bet 
Noordzeekanaal beoosten IJmuideu, bestek 182, dienst 1S96. 
Laagste G. Visser Gz. te IJmuideu voor f 16.400. 

Heerenveeen. Het venen van de boerenbehuizinge op Zesten-
roeden ouder Tjallcberd, bewoond door J . Kerkstra. Laagste E. 
R . v. d. Wal aldaar voor f 120. 

'8*Hertogeubosoh. Het maken van voorzieningen aan bet gebouw 
voor bet Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. 

Laagste P. Weijts te Berlicnm voor f 2410. 
's-Hertogenbosch. Het ontgraven en aanvullen met zand van 

een terrein, gelegen aan den Stationsweg. Laagste A. van Hezik 
te Kerkdriel voor f 4600. 

Maasslnls. Het uitdiepen van de haven. Laagste J Prins van. 
Wijngaarden te Beverwijk voor f 3710; het uitdiepen van de 
Noordgeet. Laagste dezelfde voor f 2675. 

Maarden. Het verbeteren van de aardwerken der forten Kijkuit 
— Maarsseveen. Laagste Gerrit Smit Cz. te Nhuerna (gemeente 
Assendelft) voor 3150. 

Utrecht. Het opruimen van den strekdam aan den Zuidelijken 
oever nabij de draaibrug over het Hollandsch Diep, beboorende 
tot de verbetering van bet Hollandsch Diep. Laagste A. Volker 
I;z. te Sliedrecbt voor f 3900. 

ADVERTENTIEN. 
Wegens sterfgeval te koop aange

boden : 
een G R O F - , H O E F - en K A C H E L -

S M E D E R I J " , 
met inventaris, welke 46 jaar een goed 
bestaan opleverde. Zeer geschikt voor 
Roomsch Katholieken. Te bevragen bij 
den eigenaar C. H A R D E R , Havendijk. 
Enkhuizen. 

IE EN LUfKSCHE KIEK 
TRA S. 

Portland-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

M . I U J T K \ , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

( 9 7 ) en LEKKERKERK. 
R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A M S T E R D A M , 
BilderdijIckade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

DKK 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS, 
(volgens é'.e nienwe A . V . met 7 1 / » . % 
gloeiverlies). 

( 9 9 ) HANDEL in 
BOUWMATERIALEN. 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PRIJZEN. ( 7 3 ) 
s. BRUIGOM, Arnhem. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERIMRICHTIMG. 

i i . L I : \ S I X R , 
A R N H E M , 

levert pasklaar gekyaniseerd 
(rot- en zwam vrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen, 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

VLOERRIBHEN, enz. enz. 

en LOODSEN 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN (90) 

KRANEN, 
^ ^ • ^ ^ ^ en C V ^ LIEREN, 

O ^ ' ' GRANIET, ZANDSTEEN, 

^ < Weibern Tufsteen. 

T. G. TISSOT J " , 
A M S T E R D A M , SINGEL 179. 

W. J . W E I S S E N O , 
Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte D U I M S T O K K E N , 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 , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L I J N E N , P E I L -
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. (105) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
I'eekeubehoeftenenOptischelnstrunieutcn 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

Pcupl ipr 's Stoomkete l en Pijpenbekleeding 
„Excelsior", 

onovertroffen in kwaliteit en duurzaam
heid (eventueel met garantie) wordt sedert 
jaren geregeld gebruikt door binnenl. 
Koninkl. en Gemeentebesturen, fabrieken, 
stoombooten, etc. Verkrijgbaar bij de 
d e p o t h o u d e r s en h o o f d a g e n t e n 
„C. WASSER & Co., Rotterdam", 
waar prijslijsten, attesten en monsters 
gratis tendienste zijn. Levering per ge
wicht en per M*. met opbrengen, wat 
ook door eenen bekwamen metselaar ge
schieden kan. 

E 

J o VAN DERENDT&ZOONS 
Stoom-Boekdrnkkerij 

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 prijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 
drukken van 

B E S T E K K E N 
met daarbij beboorende 

TEEKENINGEN. 

L. E I D E N. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEP SBüUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7> 

Zware en lichte Smeêwerken, 
IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van I J«>.v<i's 

en Bureau Veritas. 

R O T T E R D A M . 
Kantoor: Herderntraat 22. 

Levert SCORIAE PAVERS voor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
iwaarete voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

Bij de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die bh" de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente-Architecten worden gaarne ver-
.trekt. (101) 
Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar. 

TROTTOIRBESTRATING. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
/. M. SCHAAF. 

Botersloot 171, R O T T E R D A M . 

SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 
Glasverzekering „de Voorzorg." 

AGENT te Amsterdam den Heer G. L Ö E W , 
N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

EXTRA AANBIEDING. 
2 kleurs Behangselpapier *> cent. 
3 „ .8 cent. 
& 10 cent. 
g w 13 cent. 
Natnrelpapier 6 c e n t « 
Eikenpapier 10 cent. 
Tegelpapier. 1 0 c e , l t -
Marmerpapier 1 5 c e n t * 
Kollen Banden (io en 12 bans) 10 cent. 

Een kolossale part ij 
S A N I T A I R P A P I E R , 

de werkelijken prijs is 40 cents per rol, thans 25 CCllts per rol. 
VRAAG STALEN. 

io4) Franco Zending. 

P A P I E R S T E E N ( P a P ï i o i i t h ) . 
Vloeren in elke grootte uit één 

stuk (dus zonder Voegen) van P A P I E R 
S T E E N , zijn b r a n d v r i j en v o e t w a r m . 

Zijn overal toe te passen. 
Prijzen zeer billijk. 
Nadere i n l i c h t i n g e n verstrekt de 

vertegenwoordiger 

T. G. TISSOT Jr., 
AMSTERDAM. 

A d r e s : H . S P E I J E R , 
Nieuwe Molst raat 74, 87 en 91, Den Haag. 

EXSELSIORPLATEN, 
GEBR. VUN DER vlJGH. 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 bü particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

Qeluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren vtfereldtentoonstelling Amsterdam 1895 
^r.T,";!: ; . ' 1 "* GOUDEK MEDAILLE. 

P .D0LK&Z00N. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N Ë ^ 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 - , KBISTAL- , BROEI en M K 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 . 
GKBOQKN G L A S en DAKPANNKK. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 
STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SöHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n L ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
In Nederland vertegeniooordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
W Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wü U gratis en franco toezenden. 

Nederlandsche Maatschappij 

Wl O NIE R-W E R K E N 
te AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J. N. L A N D R É. 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen M O N I E R , R A B I T Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN. 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 
BRANDVRIJE KELDERS. 

KANTOOR; 
3e WeterièHjdwarsHtraat 36, 

WERKPLAATS* (95) 
J A A U l ' A l ) bü deu Omval (WeesperzUde) 
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Carbolineum „KRIMPEN' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen ajd. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132. A m s t e r d a m . 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Vierde Jaargang No. 42. Zaterdag 17 October 1896. 

(103) 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L. H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, Rot terdam. 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Hiolen, 
Putten en Kolken. 

Breslan 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Oement-Pabriek 

Dyckerhoff ét, Söhne 
te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn, 

J iwimne1. 

Offenbach 1879. 

Gouden Staats-Medaille 

Cassel 1870. 

Medaille ven verdiensq 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

D ü s s e l d o r f l b b O . 
levert haar erkend en uitmuntend, fabrikiint, met garantie 

, . . . . . . ' Hoogste onderscheiding voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. i n d e n 

Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. Internationalen Wedstrjj| 
t84) Magazynkouders iu de voornaamste steden. Arnhem 1879. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, bij de ütrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

LIFTEN. - KRANEN. 

Transporteurs. - Eleyatenrs. 
T A K E L S . (68) 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS. 

LEONARD SLIGGHER, lonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN. 
uil mini 1 cn ii fabrikaat en billijke prÜ8. (7 6) 

A R C H I T E C T Ü R A . 
Orgaan van het Genootschap Architecture et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertent lën in dit blad kotten van 1—5 regelt 
60 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers t 
J. VAN DER ENDT & ZOON, 

MAASSLUIS. 

Alle advertentlëii in ARCHITECTÜRA opgenomen 
worden g-ratia geplaatst in DE A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smedent 

Ververs, eni. 

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 Z U I D E R Z E E - V R A A G S T U K . 

E r bestaat reeds sedert tal va» jaren in ons land een 
„Nat iona le Zuiderzeebond". Deze vereeniging heeft groote 
verdienste. Zy was het, die het ontwerp tot droogmaking 
der Zuiderzee deed vervaardigen, dat tegenwoordig vrij 
algemeen het best en het meest uitvoerbaar tschynt te wor
den geacht. En wie ook daaromtrent andere denkbeelden 
mocht koesteren, of meent er nog iets beters voor in de 
plaats te kunnen stellen, niemand zal ontkennen, dat nooit 
te voren een zoo degelyke stadie van dit belangrijke onder
werp is gemaakt, als door de ingenieurs in dienst van dezen 
Bond. En dit alles geschiedde uit particuliere fondsen; 
menigeen droeg daartoe een penningske by, maar ook menig 
meer gegoed burger legde er groote bedragen aan ten koste. 
Men moet hier niet gering over denken; reeds voor jaren, 
toen de terrein-onderzoekingen in vollen yang waren, liet 
een der eerste oprichters der vereeniging zich tegenover 
schrijver dezes ontvallen, dat de zaak dreigde hem te zwaar 
te worden en dat hij ook daarom hoopte dat de Staat haar 
spoedig aan zich zou trekken. De man heeft dit niet mo
gen beleven. 

E r kwam een tyd dat de kansen gunstig schenen te 
staan, toen namelyk de maker van het ontwerp Minister 
werd van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Doch weldra 
vervlogen de verwachtingen in rook, toen de heeren op het 
Binnenhof aan het kibbelen gingen over een kieswet en le 
kwestie of er een kiezer of wat meer of minder zou zijn, 
belangrijk genoeg werd geacht voor een verandering van 
Ministerie. Was het toen zoo noodig, dat de Minister van 
W . , H . en N. mede aftrad? Dat schijnt er zoo by te be
hooren. Doch menigeen, die het goed met zjjn vaderland 
meent, al stelt hg ook weinig belang in het redekavelen 
der rechtsgeleerden in het wetgevend lichaam, zal het be
treuren, dat die Minister toen zyn collega's niet heeft laten 
varen, ten einde zich — onder welk volgend rég ime ook — 
te blyven wyden aan de schoonste taak, die voor een des
kundig Minister kan zgn weggelegd: een provincie aan de 
zee te ontwoekeren, volgens zgn eigen ontwerp! 

Ook daarover zgn al weer eenige jaren heengegaan, maar 
nog altyd bestaat de Zuiderzeebond en, niets beter te doen 
hebbende, geeft hg teekenen van leven door het uitgeven 
van tractaatjes en tracht hy' zgn ledental te vergrooten 
door het verspreiden van formulieren tot toetreding. 

Het achtereenvolgens ontvangen van twee dezer boekjes, 
in myn hoedanigheid van redacteur, legde rag' de verplich
ting op ze te bespreken en ik doe dit gaarne, want ook 
mg gaat de zaak ter harte. Of ik niyn lezers aan zal 
raden een flinke bydrage in de kas van den Bond te stor
ten, is eene andere zaak. Voor een minimum vau 50 cents 

is men lid, dus dat is nog al te doen, doch het zou de 
vraag kunnen zyn, of men de zaak daardoor werkelyk een 
schrede nader brengt tot het duel en ook of de liuiid, in 
verband met den tegenwoordigen stand van het vraagstuk, 
in zyn geschriften den rechten toon aanslaat. 

In zyn «Kort woord aan het Nederlandsche Volk", dag-
teekenend Juni j.1., verwy't hy' ons „onverschi l l ighe id , of 
zoo men zich eenig oordeel over de zaak gevormd heeft, 
zwaarmoedigheid, wantrouwen in de uitvoerbaarheid en onge
loof aan het spoedig ter hand nemen van het groote werk, 
die de vraag doet stellen of er van het schimpwoord der 
„„nat ion é te in te"" toch wel iets aan zou zgn". 

Daarop volgt dan de gebruikelijke vergelijking met het 
voorgeslacht, die mij altyd doet denken aan „ E e r s t e W i l -
lempie", dat VAN ZÜYLKN ZOO mooi voor kan dragen. 

Aan het slot van het boekje wordt zelfs herinnerd aan 
de „lg'fspreuk onzer vaderen": Eendracht maakt macht. 

Als men geschiedenis leest — ik doe het niet graag, 
wai>t 't komt altyd neer op uitoefening van het recht van 
den sterkste, moord en doodslag — dan komt men uiiwille-
keurig tot het besluit dit, als er ooit voorvaderen het 
onderling oneens zyn geweest, het de onze waren; en dit 
vooral op 't gebied van waterkeering en dy'kwezen. 

Zouden dan niet de politieke kibbelarijen van den tegen
woordigen tyd, wel verre van een bewys van ontaarding, 
niet inet meer recht uitingen te achten zyn vau een over-
geërfden karaktertrek ? 

Men late daarom vry de voorvaderen rusten; zy kunnen 
in deze niet anders dan zeer twijfelachtige getuigen zyn. 
My' dunkt dat na de verkregen resultaten — het gereede 
ontwerp, uit particuliere bydragen — woorden als de hier-
vorerr aangehaalde allrriuin.it vaa oen Zuiderzeeuoiiu moesten 
uitgaan. 

„Zoover de zaak nu gevorderd is" — het bestuur van 
den Bond zegt het zelf — „kan het tydpeik van discussie 
gesloten geacht en het werk met vertrouwen aangevangen 
worden, door den Staat, op den voet, in het verslag der 
in September 18i)'2 benoemde Staats-commissie van 28 leden 
vermeld." 

„Indien dat geschiedt, wat zal dan bereikt worden? Dan 
zal na verloop van ongeveer 33 jaren een nieuwe provincie 
aan het ryk zyn toegevoegd, dan zullen 190,000 hectaren 
land in cultuur gebracht, aan (luizende en duizende burgers 
brood en aan den Staat een blyvende bron van inkomsten 
gewaarboigd worden." 

„I-.idien dat geschiedt, zal gedurende enkele tientallen van 
jaren die groote uitvoering geleidelijk aan tal van arbeiders 
werk geven, zonder dat na afloop de arbeid ophoudt, want 
allen, die aan het tot stand komen hebben medegewerkt, 
kunnen bij het in stand houden aan het werk bljjven.' 
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„Indien dat geschiedt, zal gedurende een reeks van jaren 
in ous land de productie der steenbakkerijen, de ryshout-
teelt, de binnenlandsche schippersvloot, de Rijnvaart, de 
industrie een ruim en gezond débouché hebben, zonder d..t 
het na afloop plotseling aau een eind komt, terwijl gedu
rende dien tijd de zekerheid om tot behoorlijken prijs ruim 
afzet voor de nationale producten te vinden, door het ge
heele land, ook in den winter, aanleiding zal geven om 
land en bosch beter te doeu bewerken, eu alle bedrijven, 
die ook slechts zijdelings samenhangen met scheepvaart en 
industrie, gedurende dien zelfden tyd tot meerdere inspan
ning en dus tot meerder welvaart zullen geprikkeld worden." 

„Indien dat geschiedt, zullen twee onzer belangrijkste 
provinciën, die thans lijden onder brak water, met zoet 
rivierwater kunnen ververscht worden, waardoor de gezond
heid van mensch en vee, alsmede de waarde der producten, 
zuivel, enz. op een dergelijke wyze gebaat worden, dat dit 
resultaat alleen, in de oogen van enkele deskundigen, reeds 
het ter hand nemen van de afsluiting zou wettigen." 

„Indien dat geschiedt, zal eeu som van 190 millioenen 
in ons land worden verwerkt, geleidelyk, zonder ophooping 
van werk op éen oogenblik, en zonder plotselinge storing 
na afloop" 

„ W a a r v ó ó r dit geschieden zal: voor een som van vele 
millioenen, verdeeld over 33 jaren, zoodanig, dat, indien er 
niets werd teruggewonnen, de Staatsbegrooting nog minder 
zou gedrukt worden dan dit door den aanleg der Staats
spoorwegen geschiedde, en nog veel minder dan door de 
kosten van den oorlog met Atjeh." 

„ W a a r v ó ó r dit geschieden zal; voor een som, die onder 
gunstige omstandigheden geheel uit de geleidelijke realisatie 
der nieuwe provincie kan worden gedekt." 

„ D a u zal ineu hebben niet alleen een nieuwe provincie, 
maar zoetwaterverversching voor Friesland en Noord-Holland, 
evenals voor de nieuw te maken polders, dan zal de bittere 
armoede der Zuiderzee-visschery gelenigd en dat bedryf 
gewijzigd of in andere takken van arbeid overgebracht zyn, 
dan zal de welvaart van jaren voor onze Nationale Nijver
heid in ruimen kring menigen misstand van zelf hebben 
doen verdwijnen, en ons geheele land krachtiger hebben 
gemaakt." 

„ W a n n e e r onze twijfelmoedige landslieden toch nog be
zwaren hebben, wanneer zij vreezen, dat door het aan de 
markt brengen van zooveel hectaren bouwgrond, de waarde 
zou kunnen worden gedeprecieerd, dan ver wy zen wy hen 
naar de studies der Staatscommissie omtrent dat punt, waar
uit blijkt, dat bij een langzaam proces, die depreciatie 
inderdaad = 0 moet zijn." 

„ W a n n e e r zy bezwaren hebben van militairen aard, de 
arbeid der Staatscommissie is daar, om hun aan te toonen, 
dat die volledig zijn opgelost." 

„ W a a n e e r zy bezwaren hebben van technisch constrnc-
tieven aard, die na het lezen van het verslag der Staats
commissie niet zyn verdwenen, dan deelen wy hun mede 
dat Nederlandsche aannemers bereid zijn hun naam en hun 
vermogen te verbinden om het werk binnen de gestelde be-
gi'ootiugssomincn en binnen den gestelden tijd gereed te maken." 

„ W a n n e e r zy bezwaren hebben van tiuanciëelen aard, 
dan verwyzen wij hen naar de nota's der Zuiderzeevereeni-
giug en het verslag der Staatscommissie op dit punt, ook 
naar de bezwaren der kleine minderheid der Staatscommissie 
op dit gebied, en vragen hun dan met de hand op het 
hart, of zy, by een begrooting van 138 millioen, persistee-
ren bjj hun bezwaar om, gebruik makend van het crediet 
van den Staat, de begrooting gedurende geruimen tyd met 
ongeveer 3, zegge drie millioen per jaar te verhoogen, wan
neer daarvoor zoo groote, zoo velerhande voordeelen voor 
ons land kunnen verkregen worden." 

„ En wanneer zy bezwaren hebben van socialen aard, 
ook nadat zy op dit gebied de nota's der Zuiderzee-Ver
eeniging en het verslag der Staatscommissie hebben gelezen 
en overwogen, dan mag men het ondoenlijk achten hen tot 
andere gedachten te brengen, maar zal de practyk zelve 
dit moeten doen, zooals deze. schier ten allen tijde het 
laatste en afdoende overtuigingsmiddel bleek, maar herinne
ren wij hen nogmaals aan het advies der Staatscommissie:" 
„ „door den Stunt op den voet in hnnr v e r g i n g 
vermeld"." 

„Kortom, voor niemand, tenzy hij niet overtuigd worden 
wil, bestaan naar onze vaste meening langer ernstige be
zwaren, die niet door den arbeid der Zuiderzee-Vereeniging 
en der Staatscommissie worden opgelost." 

De vraag zy my geoorloofd of de Zniderzeebond niet 
bezig is tegen windmolens te vechten? Welk burger heeft 
bezwaren, van landbouwkundigen, militairen, technisch-con-
structieven, fi inanciëelen of socialen aard? Wie weerhoudt 
door zyne bezwaren de Regeering van het aanvatten van 
het werk ? 

Immers niemand! 
Het tijdperk van discussie is gesloten en het werk kan 

met vertrouwen worden aangevangen! 
In de tweede brochure van den Bond, getiteld: „ E e n 

IJselmeer met zoet water als onmiddellijk gevolg van de 
afsluiting der Zuiderzee", worden nog eens al de voordeelen 
opgesomd, die de droogmaking vooral voor de provincie 
Friesland zal opleveren; zy is een bewjjs te meer, van de 
zorg die aan het werk is besteed, van de degelijke manier 
waarop de makers van dat ontwerp de zaak van alle kanten 
bekeken en tot in alle onderdeelen nagegaan hebben. 

Waar wacht nu de Regeering op? 
Is het om haar wakker te maken noodig, dat een zoo 

groot mogelyk getal burgers van den Staat een zoo groot 
mogelyk getal halve guldens of meer in de kas van den 
Zuiderzeebond stort? Daarmee kan men toch de droogma
king niet uitvoeren? W i l men misschien nog meer trac-
taatjes doen drukken, om nog eens te betoogen wat reeds 
zonneklaar bewezen is? 

Heeft de Regeering werkelijk noodig gewekt te worden? 
J a ? Welnu, dan doe men het met meer lawaai dan bro
chures geven, die door weinigen gelezen, voor het meeren-
deel naar den papiermand en andere plaatsen verhuizen. 
Men belegge volksvergaderingen, optochten met banieren, 
muziek en trommelslag, men make leven en telkens op nieuw 
leven, totdat den heeren in den Haag hooren en zien 
vergaat! 

Als dit noodig is en men wil dien kant uit, dan zullen 
velen, zeer velen een geldelyke bydrage willen offeren, die 
zich door brochures „n ie t laten opwinden voor een grootsch 
idee", want de beweerde „ ingeboren afkeer van reclame" 
is zelf een bluf. Men moet den rechten toon maar weten 
te treffen, dan kan men heel Nederland nog aan het 
„hossen" brengen. v. D. K . 

H U I S Z W A M . 

Naar aanleiding van een dezer dagen door mij gehouden 
inspectie van een in erge mate met liuiszwam besmette 
villa en daarover uitgebracht rapport, zond de eigenaar mij 
het volgende knipsel uit het Wkbl. v. Drog. 

„BESTRIJDING VAN PADDESTOELEN". 

„Onder dezen titel vermeldt de Süd. Apoth. Zeit. het 
resultaat van een practisch onderzoek door eene commissie, 
bestaande uit vakmannen uit het bouwvak en een vertegen
woordiger der Elberfelder verffabriek (die de Antinonnin 

fabriceert) met betrekking tot de werking van Orthodini-
trokresolkalium (Antinonnin) op paddestoelen." 

„In November van het vorige jaar werden verschillende 
deelen van een vloer, die duidelyk de woekering van pad
destoelen vertoonden, met een oplossing van Antinonnin, 
2 pCt., tweemaal bestreken.'' 

„In April van dit jaar werden die deelen blootgelegd 
om te onderzoeken of het resultaat voldoende werd bevonden." 

„ D i t was wel het geval, daar de sporen van paddestoelen 
nog duidelyk zichtbaar waren, maar volstrekt niet verder 
waren ontwikkeld, terwyl op andere plaatsen, met deze 
oplossing bestreken, zich ook geene paddestoelen hadden 
gevormd. De plaatsen die niet waren behandeld, vertoonden 
wel degelijk schiu melvorming, die als het begin van padde
stoelvorming werden gehouden." 

„ D e commissie kwam daarom tot haar oordeel, dat door 
behandeling met Antinonnin by reeds met paddestoelen voor
zien hout, de verdere ontwikkeling daarvan wordt tegen
gegaan; dat het de kiem van paddestoelen vernietigt, niet 
tegenstaande de natuurlijke voorwaarde voor de vorming 
daarvan, als vochtigheid en gebrek aan licht eu lucht, aan
wezig zyn." 

„Ook meerdere proefnemingen, door anderen gedaan, 
slaagden even goed." 

Ik vroeg daaromtrent het oordeel van Dr. LBVOIK en 
tevens omtrent het gebruik van sublimaat (chloorkwik-
oplossing) in plaats van creosootolie of carbolinemu ter 
bestryking van hout tegen huiszwam. 

Zyn antwoord luidt als volgt: 
Wat het bericht in de Südd. Apoth. Z'g. betreft, schijnt my 

lo . het tydperk waarover de proeven liepen te kort; de 
kiemen en opvolgende gedaantewisseling en wortelvorming, 
eischt bij huiszwam een vol jaar. Dit tijdperk wordt door 
droge zomers veel langer, tot zelfs 2 en 3 jaren. 

2o Is antitonninne ook voor menschen vergiftig; als kleur-
middel in bitter (maagelixir) bijvoorbeeld en in kleeder-
stoffeu met andere kleurstoffen vermengd (gebreide hans
worsten-pakken) kan het met zijn begeleiders een pijnlijken 
rooden uitslag veroorzaken. 

3o. Is het zeer duur. 
Wat uw tweede vraag betreft, heeft creosootolie boven 

sublimaat dit voor, dat het aan de lucht blootgesteld niet 
zoo licht verhuist door afwaaien na droging, en iu water en 
onder inwerking van de lucht nok niet zoo oplosbaar en 
zoo erg vergiftig voor menschen is 

In een koestal was de hooizoldervloer met sublimaat 
(1 op 3000 water, als ik mij wel herinner) gedrenkt; gras, 
daarop den vijfden zomer uitgespreid, bleek vergiftig voor 
de beesten, die het aten. Door overwaaien van houtkrullen 
Van met sublimaat doortrokken hout in weilanden óver 
slooten, zyn ook wel schadelijke gevolgen waargenomen by 
daarin grazend vee. 

In broeikassen, waar kwikthermometers breken en evenzeer 
in scheikundige werkplaatsen, waar veel kwik tusschen vloer
plank-reten vastraakt, stierven de planten en werden de 
bedienden, die er het geheele etmaal in verbleven, in vele 
steden ziek van dat spoor kwikdamp. Men vreest gekyaniseerd, 
dat is met kwikchloride doortrokken hout, dus terecht. 

Kwikchloride heeft, evenals zeep met rattenkruit of 
Schweinfurter groen iu ammoniak, in zeepsop de schaduw
zijde van zyn overmaat deugden, dat is: in dit geval de 
felle vergiftigheid. 

Reken eens, dat de vogelhuiden in het beroemde Leidsche 
Museum met dit tweede praeparaat ingewreven worden en 
de schoonmaaksters ziek werden door de glazen kasten uit te 
stoffen. Ook suiker en vruchtensap met oplossing (1—4000) 
sublimaat op hout gesmeerd, geeft na verdamping aan de lucht, 

stuifstof en krullen, die bij drie koeien van een twintigtal by 
zuidwesten wind op eeu noordoostelijk gelegen weiland, nog 
kwik vergiftiging deden ontstaan. 

Van zinkchloride opgevolgd door bijtende en koolzure 
soda werd iets dergelijks waargenomen. B a c t e i ï e ë u en schim
mels zyn er even gevoelig voor, ja in hetzelfde ïuoutaftreksel 
ontwikkelen deze zich lang zoo prettig niet in een zilveren 
als in een glazen schaal. Alen bedenke dat zilver vooi1 scheikun
digen onoplosbaar is in water; glas en Portland-cement zyn, 
zoo als bekend is, wel in water oplosbare lichamen. Alles 
is dus betrekkelijk in zulke zaken. Op de verdunning komt 
het aan. Maar alle metaaloplossingen zyn voor mensch en dier 
niet even gevaarlijk en vergiftig. Daarom zyn ijzerzouten tot 
huiszwainbestrjjding te verkiezen. Die zijn niet zoo vergif
tig. Ik beveel dus aan alle hout met ferrosulfaat-oplossing 
herhaaldelijk af te boenen en dan met kalkmelk eu vuil 
zeepsop in te wrijven, by'na te drogen en met poeder van 
ferrosulf'aat te bestrooien. # 

In de Haarlemmermeer droogmakerij doodde dit mengsel 
bundersgewjjs alle planten. 

BOEKAANKONDIGING. 

Men zond ons ter bespreking drie boekjes, samengesteld 
ten behoeve van het onderricht aan stekers der Kon. Ned. 
Marine. Het eerste is getiteld: „Korte beschrijving van de 
stoomketels en stoomwerktuigen aan boord van H. M. oor
logsschepen". Het vormt met de beide andere, zijnde „Leid
draden voor de behandeling van de stoomwerktuigen en 
stoomketels aan boord dier schepen" een geheel ten gebruike 
door de stokers by „de stelselmatige studie, die deze van 
hun vak behooren te maken". 

Blijkens de voorrede werd by de samenstelling tot voor
beeld gekozen een dergelyk werkje, sedert eenigen tyd in 
gebruik by de Keizerlijke Duitsche Marine, dat onder toe
passing van noodzakelrjke wijzigingen, vry werd gevolgd. 

De naam van den bewerker is niet genoemd. 

Onder de machinisten heerscht vry algemeen de leus, dat 
alles zelfsmerend en zelfwerkend, d. i. ook zelfregelend moet 
zyu en iu plaats zich voortdurend met hoofd en hand aan 
de aan hun zorg toevertrouwde machine te wijden, ziju zy 
wel eens geneigd het werk zooveel mogelyk aan den stoker 
over te laten. Dit kan natuurlijk te ver gaan, maar aan 
den anderen kant is het voor al de betrokken partijen een 
groot voordeel als de stoker bekwaam genoeg is zyn meester 
te vervangen. Is dit reeds in het dagelyksche bedrijf van 
alle stoomwerktuigen het geval, zooveel te meer nog in den 
krijgsdienst. Immers, sneuvelt het machinistenpersoneel, dan 
is allicht een eerste stoker de beste machinist van het schip. 
Terecht wordt daarom van den marihestoker geë i scht , dat 
hy vertrouwd zy niet de beginselen van natuurkunde, schei
kunde eu mechanica. 

Hiervan doordrongen, moet ik zeggen dat de schrijver 
over het algemeen zeer goed geslaagd is. Iu het gebruik 
van dc beschrijving en ook van de daarbij behoorende leid
draden zullen echter, naar het my' toesclijjnt, twee kleine 
leemten dagelijks gevoeld worden: 

lo. Ontbreekt by tal van namen, die al léén voor deskun
digen verstaanbaar zyu, de toelichting. 

2o. Mis ik een alphabetisch register op «. uitvinders-
namen, b. technische benoemingswyzen. 

Hoe gaarne leeren niiuontwikkelde lieden korte definities 
alleen op de klank van buiten, oin ze pas na jaren te be
grijpen. 

Ook zoude het by een herdruk noodzakelijk zyn verou-
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derde en bijna iu onbruik geraakte onderwerpen alleen met 
kleine letter te vermelden. 

Zoo zoude ik kunnen voortgaan om nog wel een paar 
vlekjes vau geringer aard te vermelden, b.v. in de behan
deling der machines op de rechter bladzijde een zin, die men 
op de linker al ontmoet heeft, maar over het algemeen is 
de schrijver, zonder breedsprakig te worden, over de groote 
moeielykhcden en de zware eisohen van eeu dergelijke uit
eenzetting of betoog heeugekomen. 

In de beschrijving zoowel als in den leiddraad omtrent 
de stoomketels en als die van de machines, zocht ik te 
vergeefs naar de schaduwzijden van snelluopende voedings-
puiupen en evenmin vond ik de htilpvoedingstoestellen van 
den ousterfelykeu GIFFARD vermeld. 

In het algemeen zyn de moeielgkheden, die voedingspom-
pen sums veroorzaken, maar zeer ter loops behandeld. 

Vatten we ten slotte ons oordeel nog eens samen, dan 
stellen we voorop, dat men nooit hebbe te trachten, zonder 
ondersteuning van het levende woord van den bekwamen 
machinist, zjjne opvolgers te bekwamen. Evenmin als voor 
tietsryden, zwemmen ot schaatsenrijden zal dat door gedrukte 
handleiding gelukken. Maar zeker is liet, dat zulke leiddraden 
uitmuntende diensten knnnan bewijzen tot ondersteuning en 
aanvulling van het mondelinge onderricht en dat de hier 
besproken boekjes als zoodanig in handen verdienen te 
komen niet enkel van hen die zich tot scheepsstoker by de 
Marine willen bekwamen, maar ook van alle stokers in fa
brieken eu stoomgemalen en vau bankwerkers die voor 
machinist wenschen in aanmerking te komen. 

Dr. L . C . L E V O I R , 
Ottd-leeraar P. S. 

E E N E N K E L W O O R D O V E R V R A G E N E N 

A N T W O O R D E N . 

In het weekblad De Opmerker van 10 dezer stelt de architect 
A . R. F K E E M te Arnhem mg in een zeer leelijk daglicht. (*) 
Aanleiding daartoe gaf hem de correspondentie over 
„ S a m e n s t e l l i n g van mortels" in ons No. van 26 September j.1. 

De getrouwe lezers van ons blad weten, dat ik in den 
regel bereid gevonden word, naar mijn beste weten alle 
vragen daarin te beantwoorden, die rag' in ran'n hoedanigheid 
van redacteur worden gedaan. Als ik een enkele maal eens 
een weinig kregel wordt, b.v. wanneer bouwmeesters, na 
jaren praetijk nog niet weten dat waterkolk en hydraulische 
kalk uitdrukkingen van gelijke beteekenis zgn en dan nog 
zoo onduidelgk schrgven, dat ik blusschen in kuilen in plaats 
van blusschen en builen lees, of wanneer telkens en telkens 
weer vragen van denzelfden aard gedaan worden, is dat zeker 
niet mooi van mg, maar misschien eenigszins vergeeflijk, als 
men in aanmerking neemt, dat ik met de beantwoording van 
zulke vrageu niet alleen rag zelf, maar ook vele anderen 
verveel. 

Maar er is iets anders, waar ik al meermalen op gewezen 
heb, namelijk dat velen raeenen dat ik ook buiten het weekblad 
voor iedereen klaar sta. Het is mij meer dan eens kwalijk 
genomen, als ik brieven daarin behandelde, waarop over 
de post antwoord werd verwacht; soms wordt om het laatste 
al dadelijk verzocht, zelfs zonder een postzegel voor antwoord 
in te sluiten. 

Vroeger heb ik menig briefje van dien aard beantwoord, 
doch de klandisie werd hoe langer hoe drukker; eens is 
het voorgekomen dat iemand particulier antwoord verzocht — 
vooral niet in de krant; met het oog op zgn benyders — 
maar zgn brief onderteekende met letter P; nn onlangs nog 

(*) De redactie wordt beleefd bedankt voor de toezending van 
dit No. v. D K. 

durfde iemand mij vrageu om eeu qualitatieue en quantitative 
analyse van carbolineum! Ik ben dan ook wel genoodzaakt 
geworden voor eiken brief over zaken een zeker bedrag in 
rekening te brengen; 't was de eenige manier om sommige 
menschen af te schrikken. 

Daarvan nu schijnt de heer FBKBM rag een verwgt te 
willen maken! 

Doch, in 't algemeen behandel ik liever, dan de kleine 
bedragen voor zulke correspondent iëu in ontvangst te nemen, 
de zaken in het weekblad, vooral in tijden zooals tegen
woordig, als er zeer weinig medewerking is en het blad 
toch week op week vol moet, wat waarlgk voor één man 
weieens bezwarend wordt. 

Verder duidt de heer FRKEM mg ten kwade dat ik het 
metselen van geheele gebouwen met mortel van 2 schelpkalk, 
1 P.O., 3 zand een onzinnige verkwisting genoemd heb. 

't Was misschien voor he n onaangenaam dit te vernemen, 
maar toch is het zoo. 

Als schelpkalk f 0.40, Portland cement f 4 50 en zand 
f 0.15 per H . L . kost komt zulke specie in koop op ruim 
f 1.50 per H L , te staan, terwyl slappe basterd trasmortel 
van 2 schelpkalk, 1 tras, 3 tot 4 zand, waarmede even goed 
werk verkregen wordt, niet meer dan f 0.60 tot f 0.50 per H L . 
kost, dus een verhouding van 2 tegen 5 of van 1 tegen 3 ! ! 
Ik noem het verkwisting per M : 1 . metselwerk f 1.80 tot 
f 2.00 meer uit te geven dan noodig is. Op zoo'n manier 
is het geen kunst oin metselwerk te maken, waarvan „de 
steenen" niet heel uit te hakken zyn! De heer F . had 
waarlgk beter gedaan zgn mond te houden. Als ongelukkig 
zgn bouwheeren dit mochten lezen, dan kon hein zijn 
voorbarigheid wel eens duur te staan komen. 

Ik heb de fout gemaakt — nog een grief — den 
heer F . het weekblad niet toe te zenden. Ik wist niet 
beter of hy behoorde tot de abonné's . Maar in elk geval 
was het een verzuim; vooral aan vreemden dient men in 
zulke gevallen het geschrevene toe te zenden. 

Eindelyk heeft de heer F . nog opgemerkt, dat ik vroeger 
op mijn werken ook wel zulke mengsels zal hebben voor
geschreven, voordat ik in de gelegenheid kwam om „zonder 
groote onkosten de meest volmaakte proeven te nemen". 
Hoewel ik mij niet herinner ooit geheele gebouwen in specie 
van f 1 50 per H L . koopprijs te hebben doen optrekken, 
geef ik gaarne toe, dat ik nu veel moet afkeuren van 
hetgeen ik vroeger voorschreef en deed uitvoeren. 

Maar mag dat den heer FREKM, die geen andere veront
schuldiging voor zgn bouwkundige verkeerdheden kan opge
ven, dan dat vele zguer collega's ze eveneens begaan, een 
reden zgn om er mg een verwgt van te maken? 

Kan ik, om rationeele begrippen omtrent de practgk vau 
het bouwvak en de bouwambachten te verspreiden, beter 
doen dan aan eigen en andere bouwwerken uit vroegere 
jaren de gevolgen van gemaakte fouten op te merken en 
aan te wyzen? Ik ben waarlgk niet gewoon mijzelf in dit 
opzicht te sparen. 

Ik vertrouw dat De Opmerker wel zoo vriendelijk zal 
zgn dit over te nemen. v. o. K . 

VERVANGMIDDEL VOOR HARDGOM. 

Op de volgende wgze van werken verkreeg F . O. KLEIN-
STEUBER te Farnroda S.W. een Duitsch octrooi. 

Wanneer men copalhars vermengt met plantenvezels en, 
terwg'1 het hars zich in gesmolten toestand bevindt, onder 
hoogen druk in vormen perst, verkrggt men een stof, die 
de massieve hartgom-, cel luloïde- en hoornwaren volkomen 
kan vervangen. De proeven met copalhars genomen leden 
tot dusver daarop schipbreuk, dat de geaardheid van de 

stukjes copal met betrekking tot hardheid en smeltbaarheid 
onderling uitermate verschillend was, zoodat óf de samen
smelting vau verschillende copalsoorten onvolkomen was en 
ie bewerking van het verkregen raatriaal door de niet vol
komen gesmolten hardere stukjes copal beraoeielykt werd, óf 
jat de smelting enkel bg te hooge temperatuur volkomen 
#as. Dan werden echter de weekere bestanddeelen ten deele 
geoxydeerd, zoodat men slechts een brooze stof verkreeg 
weinig geschikt om te polysten. Volgens de nieuwe manier 
van werken worden de copalsoorten oppervlakkig gesorteerd 
en dan ieder voor zich op bekende wgze in etherische op
losmiddelen opgelost. Dan worden ze, zoo noodig met bg voeging 
van een weinig asphalt, door elkaar geschud en goed vermengd, 
en hierop óf gestoomd, gedroogd en gemalen óf vochtig 
met plantenvezels vermengd en dan gedroogd. 

Tot verdere verwerking wordt de gedroogde stof gesmolten, 
in vormen gebracht, onder hoogen druk geperst en zoo lang 
onder druk gehouden, tot ze koud geworden is. Het ge-
reede inatriaal ziet er, als het glad gepolijst is, uit als 
hardgom of hoorn. De vastheid hangt af van het harsgehalte, 
en van den aangewenden druk. De nieuwe stof bezit de 
eigenschap van, by* geschikte voorzichtige verwarming, zoo 
week te worden, dat zij als staaf of plaat in willekeurige 
vormen geperst kan worden eu reeht gegoten of geperste 
en doorboorde voorwerpen ervan (vooral mondstukken van 
pypen) gebogen kunnen worden. (Papierzeiting) 

D E E L E C T R L S C H E S T R O O M J N D E H U I S 

H O U D I N G . 

Onder den titel: „ D a s heizen und kochen mittelst des 
electrischen Stromes" geeft de Baurat en Civil-ingenieur 
A. HERZBEBO in de Gesundheits-ingenieur een belangrijk 
opstel, gegrond op proeven in de fabriek der algemeene 
Electriciteits Maatschappij te Berlijn en op voordrachten met 
proeven met speciale toestellen door een beambte van de 
genoemde maatschappij. 

Electriciteit! wat is electriciteit? W g kennen vooreerst 
enkel de uitingen der electriciteit, in energie, en vele andere 
vormen zooals warmte, licht en magnetisme, zwaartekracht 
en cheinisme. 

Even goed nu, als uit warmte electriciteit gewonnen kan 
worden, kunnen wg ook den electrischen stroom weer in 
warmte omzetten, en dit feit is het, dat het gebruik van elec
triciteit in de huishouding tot verwarmen en koken mogelyk 
maakt. 

Op te merken valt, dat by het opwekken van een elec
trischen stroom door warmte, het vermyden van warmte 
verlies onmogelijk is. Daarentegen heeft bg het omgekeerde 
proces niet het minste verlies van energie plaats. 

De volgende belangrijke proef bewijst dit op duidelijke wgze. 
In een met 1,5 liter water van 1 5 ° C. ge vulden metalen 

bak werd een electrisch warmte-element gedompeld en de 
draden daarvan door schroeven, aangesloten aan een voor
handen lichtleiding, die haar stroom kreeg uit het Berlgnsche 
straatkabelnet. Een ingelaschte voltmeter toonde de span
ning in den toestel aan op 109 Volt, een Ampère-meter 
de sterkte op 11,75 A . Na 430 seconden, gedurende welke 
de stroom door het warmte-element werd geleid, had het 
water het kookpunt ( 1 0 0 ° O,) bereikt. 

AAKBES TEDIN GEN. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAO 19 O C T O B E R . 

Amsterdam, l i uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van 
twee bulpwacbten voor de brandweer, waarvan een op een terrein aan 
de Nicolaas Beotsstraal en een op een terrein nabij de Willemspoort 

Amsterdam. 13 uur. Het gemeentebestuur; bet bouwen van 
een brandweerkazerne, op een terrein aan de Ruysdselkade en 
Hobbeinastiaat, 

DINSDAU 20 O C T O B E R . 
Schoonhoven. 11 uur. De architect F . L . Redeker, namens den 

WelEd. Heer B. Bruije! te Bolnes, in het kollieliuis van A. A. 
vau Wijk : het verbouwen van een woon- en winkelhuis, wijk B 
150 aldaar. 

V f O E N S l U U 21 O C T O B E R . 
Aarlauderveen (Z.H.) IC uur. Het gemeentebestuur : bet maken 

val eene separatie, nieuwe vloereu, zoldering en daarbij komende 
werken, in de openbare school aan de Lage Zijde, aanw. 20 Oct. 
te 12 uur. 

I riden. 10 uur. In bet perc. Hoogewoerd no. 4 : bet verbouwen 
van perc. Hoogewoerd no. 4 tot biscuitfabriek Nutriz. 

VRIJDAti 23 O C T O B E R . 

Amsterdam. !0 uur. De genie, op liet bureel Plantage-l.ijn-
baausgtacht uo. 1 : bet maken van artillerie-inrichtingen aan de 
Hembrug (4e gedeelte), begr. f 334.500, onder het beb. dei genie aid. 

MAANDAU 26 O C T O B E R . 

Amsterdam, 1.30 uur (Greenwiclitijd). De Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij, in liet centraal personenstation, bestek no. 
605 i liet vergrooten der vrachtgoederen loods op bet statiou Hil
versum, begr. f 64"0 . 

Maastricht. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, baudel 
en nijverheid, aan liet gebouw van het prov. bestuur r hel maken 
van werken tot verbetering van de rivier de Maas, tusschen de 
kilometerraaien CXXXIV en CXXXll, onder de gemeenten Bergen 
eu Waussum, (prov. Limburg), begr. I 14.500. 

WOEN8DAU 28 OCTOBER. 

's-tiraveuhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het verleggen van den veeiweg over den Zuider-
rivierdijk van het riviervak Heleind—Dongenioud, bij het Dron-
gelensche veer, onder de gemeente Besoijen, prov. Noordbrabant, 
beboorende tot de werken voor het vtrleggen van de uitmonding 
der rifier de Mans, begr. f 2880. 

UONUERUAO 29 OCTOBER. 
Haarlem, 11 uur. Bet ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het voorzien 
der boorden vau het Groot Noordhollandsch Kanaal, begr. f9000. 

VRIJDAti 30 O C T O B E R . 
's-Hertosreubosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 

handel en nijverheid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: het 
voortzetten der oeververdedi^ing langs de Zuid-Willemsvaart in de 
prov. Noordbrabant, begr. f 6430. 

1 F L 0 0 P YIN AANBESTEDINGEN 
Apeldoorn. Het bonwen van een woonhuis aan de Loolaan 

aldaar, voor Mevr. W. A Roozeganrde Bisschop, Daendelstraat te 
Arnhem. Laagste Q. Wegerif Hzn. aldaar voor f 6083, gegond. 

Langbroek. Het bouwen van een woonhuis met annexe vee
stalling en afzonderlijk graanpaklmis te N'ederlangbroek. Laagste 
C. van Dijk'Wz. te Neerlangbroek voor f 9352, gegund. 

Rotterdam. Het maken van eene kade op de buitengronden 
lanes Hoogenoord. Laagste H. de Jong Pzn. te Ammerstol voor 
f 18.340. 

Utrecht. Het doen van stukadoorwerk aan het buis van bewaring 
enz. te Utrecht. Laagste Wed. J . Landzaat en Zn. te Utrecht 
voor f 765, gegund. 

Utrecht. Bet bouwen van 4 benedenbnizen met bovenwoningen 
aan den Jutfaasschen weg te Utrecht, onder beheer van den archit. 
Q. A. Ebbers. Laagste J . van Aken aldaar voor f 18.800, gegund. 

Utrecht. Het uitbreiden en wijzigen der spoorweghaven en het 
verriohten van daarmede in verband staande werken op het station 
Leeuwarden. Laagste A . Blocks te Zwolle voor f 97.390. 

Winschoten. Het bouwen eener woning voor den directeur der 
gemeente-gasfabriek. Laagste J . User te Winschoten voor f .7593, 
gunning aangehouden. 

Woerden. Het leveren en maken van beschoeiingen langs den 
buitenteen der Noorder-IJselkade j 1. ter lengte van 45 meter in 
dijkvak 33 onder Snelrewaard; 9. ter lengte van 100 meter in 
dijkvak 94 uabij Oudewater. Laagste J . Vermeer te Hekendorp 
voor perc. 1 f 949, voor perc. 9 f 547. 
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A D V E R T E N T I E N. 

(103) 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L. H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, R o t t e r d a m . 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeils groote voorraad in Riolen, 

Putten en Kolken. 

Dobhs'sPatentScoriaePaverCy. 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Herderstraat 22. 

Levert SCORIAE PAVERS voor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

By de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die by de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aanvragekosteloos verkrijgbaar I 

TROTTOIRBESTRATING. 

IIEIUPNISEI ^ 
N LOODSEN < t p 

van gegolfd ijzer. 

(90) 

KRANEN, 

. . . . . . . 

LIFTER, 

\ ? V LIEREN, 
O*»^ GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen. 

T C . TISSOT J " . 
Ï A M S T E R D A M , SINGEL HO.j 

I 

LEONARD SLIGGBER, Monnickendam. 

I; E I D E >. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEPSBOUWWEKF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (?) 

rv K K R 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t vu» T^ loyd ' s 

en O n . r e a . T i V e r i t a s . 

Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizenen Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PRIJZEK. (73) 
S . B R U I G O M , Arnhem, 

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 o f 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 

ainvraag gratis. (80) 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke prtts. (76) 

J * VAN DER ËNDT & ZoONS 
Stoom-liockdrukkcrij 

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 prijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 

drukken van 

BESTEKKEN 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O N Z E B O U W M A T E R I A L E N , 
beschreven door 

«T.. A». v a n d e r K l o e s , 
Leeiaar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

H E O O R I) 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 voorkon.t 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 Indie echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist do onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer V a n der Kloes gemaakt 
heeftop ! gebied 'Ier bouwmvterialen, maken zijn boek belangrijk. 

(Bouwkundig Weekblad). 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandtch Advertentieblad). 

. . . . In de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. Dat over dit belangrijk 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 
'e z im. 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.) 

. . . . 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 Handeltblad.) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke c | . hot terrein der bouw 
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoon , en kan het dus met vrucht 
worden geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma Van der Endt & Zoon 
allo 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 Btudien 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. . . . ( ü « Ingenieur.) 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
KYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O. Gips Czoon, 
D O R D R E C H T . (71) 

DOORNIKSCHE El LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

Portlnnd-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavake ien en Gekste enen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

M. L U I T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 38 

( 9 7 ) ea LEKKERKERK 

P . D O L K & Z O O K . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KHISTAI.-, BBOKI en MKJ.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 . 

GKBOQKN t ï i . x s en ÜAKPANNKK. 

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 

(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTCRS. 

SPIEGEL- eo VENSTERGLAS 
ƒ. M. SCHAAF. 

Hotersloot 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg." 
AGENT te Amsterdam den Heer G . LÖEW, 

N.Z. Voorburgtcal 334. (102) 

DE GROEVEN 
VAN 

J. M EU Hl IS 
te A n d e r n a c h a/d R ij n, 

leveren sedert 1 8 5 1 : (83) 

l a A n d e r n a c h s c h e T r a s 

en Trassteen 
op strengste keur, verder: 

DRIJF- of ZWEMSTEEN; LA-
VAGROTSTEEN, beste en goedkoop
ste" SIERSTEEN voor Tuinen, Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

PnPraEEJ(Papïioli 
Vloeren in elke grootte uit één 

stuk (dus zonder Voegen) van PAPIER
STEEN, z\jn brandvrij en v o « t w a r n . 

Zijn overal toe te passen. 
Prijzen zeer billijh. 
Nadere inl icht ingen verstrekt de 

vertegenwoordiger 

T. G. TISSOT Jr., 
AMSTERDAM. 

http://On.rea.Ti
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Carbolineum „KRIMPEN' 
der Hij. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

onover t ro f fen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Alle soorten van 

Z A G E N 
WERKTUIGEN 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in dé fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D . D O M I N I C U S & S ö H N E 
te R e m s c h e i d - V i e n ' n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55} 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P- BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
• V V r a a g de g e ï l l u s t r e e r d e Prjjscottrant 

welke wij U grafts en franco toezenden. 

Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek 

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, Z U I G - , P E R S - en S T O O M P I J P E N 
V E L O C I P E D E - , R I J T U I G - , B I L J A R T - en L I N T Z A A G B A N D E N , T R A M B U F F E E S 
P A A R D E N H O E F - H U F F E R S en R A N D E N , M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, H O S P I T A A L D O E K , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, T O C H T B A N D voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t W R I N G R O L L E N , enz. enz. B e k r o o n d 
met Zilver, te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor-
dering van Nijverheid 1885. (85; 

ROTTKRDAM, 
Nieuwe Haven 118 

AMSTKItllASl, 
Bilderdijkkade 109 

4p 
H o o f d - V e r t e g e n w o o r d i g e r 

BKR 

JOSSON-CEMEiXT, 
voor Nederland en lndiin. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V . met 7 1 / , % 
gloeiverlies\ 

( 9 9 ) HANDEL in 

BOUWMATERIALEN. 
| JAN HAMER & Co., 

Heerengracht 583, bij de ütrechtschestraat, 

A M S T E R D A M. 

VEILIGHEIDS LIFTEN, 
voor 

Personen, Goederen, Spijlen, enz. 
Heer dan 225 LIFTEN alleen in Neder

land geplaatst. 
J. H. «0 Co. hebben steeds ervaren 

monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den kortst moge-
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (86) 

Firma G. G R E V E - Utrecht. 

Stat ionnaire & Transportabele Accumulatoien 
(Systeem VAN KAMPEN) 

voor E l e c t r i s c h e v e r l i c h t i n g en k r a c h t s o v e r b r e n g i n g . 
( 9 3 ) 

EXSELSIORPLATEN, 
GEBR. VAN DER VlJGH. Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (!»2) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigeue 
stellers. Voorgeschreven bjj particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

Geluidwerendetusschenvloeren,ondervloeren U / „ . « I J I » H I i _ 11 • _ . ,oaH 
voor houtcementdaken, brandvrije Wereldtentoonste l l ing Amsterdam 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 kosten vau 1—6 regelt 
40 rents, iedere regel meer 10 cents. Groote lettere naar 
plaatêruimle. Driemaal plaatting wordt slechts tweemaal 
tankend. 

VERSCHIJNT ZATE» O AGS. 
Uitgeven i 

J . VAN OER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

Allo aflverteiitlrn in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratis geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden. 
Ververs, ens. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

HARS- en TERPENTIJN-GEWINNING IN 
NOORD-AMERIKA. 

eeparatieên en plafonds. GOUDEN MEDAILLE. 

In ons No. van 19 September j.1. namen wy aan de 
hand - van den heer B . E . FKKNOW, hoofd der afdeeling 
Boschwezeu van het Departement van Landbouw in de 
Vereenigdo Staten, een kykje op den hout-aaiikap daar te 
lande en kregen daarby eenig begrip van de schromelijke 
materiaalverspilling die daarby nog altijd plaats heeft. 

Nog veel erger is het in dit opzicht gesteld met de hars
en terpentiju-gewiiining (Turpentine orcharding.) De lieer 
FKKNOW noemt deze in het vervolg van zijn verslag direct 
en indirect een van de meest vernielende oorzaken der 
waardevermindering va:: de Zuidelijke boschgronden. Haar 
verderfelijke invloed is enkel toe te schrijven aan zorgelooze 
en ongeschikte wijzen van werken eu gebrek aan zin tot 
spaarzaamheid en organizeerend talent. Over groote uitge
strektheden worden de boomen tot uitputtens toe atgetapt 
en zjjti daardoor weldra niet meer in staat hars te leveren. 
In vele gevallen wordt het hout niet eens benuttigd en 
vallen de boomen ten prooi aau branden, die met zekerheid-
vroeger of later den terpeutjjn-gewinner (turpentine orchar-
dist) op deu voet zullen volgen. 

Ofschoon deze tak van nijverheid een aanzienlijke waarde 
aan de markt brengt, zyn de winsten, die zij oplevert, 
uiterst gering, ten gevolge van de roekelooze en ongeregelde 
wjjze, waarop te werk wordt gegaan. 

De volgende mededeelingeti ontving de verslaggever van 
DR. K A M O H K te Mobile, een man die van de hulpbron
nen der Zuidelijke Staten zyn bijzondere studie heeft gemaakt. 

Van de zeven soorten van pynboomen, die in de Zuidelijke 
Staten de meest heerschende zyn, zjjn er drie eigenlijke 
hars-pynboomen <pitch pinesj, die groote hoeveelheden hars
achtige producten opleveren. Deze zyn PINKS palustris (long-
leaf pine, langnaald-pijuboom), I'inus cubensis (Cnbaaiische 
pijnboom) en Pinus toeda (loblolly pine). 

De eerste der drie is de meest belangrijke, omdat hij de 
grootste hoeveelheden scheepsbenoodigdheden oplevert, die 
de voornaamste rijkdom der Zuidelijke bosschen uitmaken, 
ofschoon Finns loeda in geen enkel opzicht van geringer 
waarde is. .Maar, daar de eerstgenoemde boom eveneens het 
beste timmerhout uit de Zuidelyke bosschen oplevert, en 
als gevolg van de verwoesting der bosschen en het roeke
looze misbruik van het hout, de geheele uitroeiing van den 
langnaald-pynboom enkel een qnestie van tijd is, is het te 
verwachten, dat de Pinus toeda, die zich spoedig meester 
maakt van de uitgerooide velden en open plekken, en zyn 
gebied van groei uitbreidt, mettertijd de voornaamste bron 
zal worden van de terpentijn-industrie. 

Pinus cubensis, wiens gebied beperkt is, bevat de kleinste 
hoeveelheid harsachtige producten, maar woidt daar benut
tigd, waar hjj tegelyk met Finns palustris wordt aange
troffen. 

De industrie der scheepsbenoodigdheden werd al spoedig 
na de kolonisatie van den Staat Noord-Carolina van belang, 
maar zy was toen beperkt tot de streek tusschen knap 
Fear en T a r river (Newberne en Wilmington;. 88000 Vaten 
teer, pik en hars vindt men vermeld als te zyu uitgevoerd 
tot aan het eind van het koloniale tijdvak. Sedert 1840 
breidde de industrie zich Zuidwaarts naar Florida en West
waarts naar Alabama, Mississippi en Louisiana uit. 

Om een distilleerderij te drijven, die gewoonlyk een ca
paciteit heeft van 300 gallons ( l gallon = 4.54 L.) , 
waartoe dagelyks 20 barrels hars vereischt worden (1 bar
rel = '3ti gallons), is een „terpe i i tyn-boomgaard" (turpentine-
orchard) benoodigd van 4000 acres boschgrond in vollen 
groei (1 acre = 4 0 4 Ö . 7 M".) Dit oppervlak wordt verdeeld 
in 20 perceelen of crops, ieder van 10000 boxes, d z. 
spleten iu de stammen, waarin de hars zich verzamelt. 
Sommige boomen, gewoonlijk van 12 tot 18 inches (30 tot 
45 cM.) middellijn, krijgen twee tot vier zulke „ b o x e s " ; 
zoodoende maken 4000 tot 5000 boomen, die gewoonlyk 
op 200 acres worden aangetroffen, te zamen zulk een per
ceel uit. De insnijdingen of boxes worden in den winter 
gemaakt, van het begin van November af, ongeveer een 
voet boven den grond, dwars in deu stam, schuin naar 
binnen; zij hebben 14 inches lengte en 7 diepte (36 X 1& 
c M ) ; het aldus gevormde gat kan ongeveer 1 , gallon 
(ruim 1 L.) bevatten. De bodem wordt 2 ' / a voet rondom 
den stam van brandbaar materiaal gezuiverd, dat in de 
lengte op hoopen geworpen en verbrand wordt, om gevaar 
voor brand te vermijden. Maar door deze manier van doen 
ontstaan vele verwoestende branden, die tot ver buiten het 
oppervlak van een „terpent i jn-boomgaard" het jonge opko
mende goed dooden en de oude boomen bederven. 

Met den aanvang der leute begint het insnijden (chipping), 
door met een bijl aan beide kanten van de „box" een 
strook van 2 inches breedte, 8 inches hoog af te schillen 
(cornering) en over het oppervlak tusschen de beide strooken 
het spint bloot te leggen (hacking, chipping) met een daar
op ingericht gereedschap, „hacker" genaamd, een sterk mes 
met een kromme snede, met een 5 pond zware yzeren kogel 
aan het eind, om er nog meer stevigheid aan te geven; 
met dit mes worden V vormige insnijdingen gemaakt, van 
beide zijden schuin toeloopend. Iedere werk worden ver
scheiden nieuwe insnijdingen gemaakt, waardoor de wond 
per maand 1 ïji tot 2 inches grooter wordt. 

Deze bewerking (chipping) begint in het midden van April 
en duurt tot het midden van October, of, als warm weder 
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het toelaat, tut November. Een werkman bearbeidt 10.000 
boxes per saizoen. De boxes geraken gedurende het eerste 
en tweed* jaar gemiddeld na vier weken vol en worden met 
behulp van een platten lepel geledigd (dipping); dit uit
scheppen wordt zes malen in een saizoen verricht en de 
oogst wordt in vaten naar de distilleerderij gezonden. De 
opbrengst van 10.000 boxes is by elke iediging 40 tot 50 
vaten, ieder 280 ponden hars (terpentijn) bevattende, dus 
in het geheel 300 vaten; zij worden zes malen uitgeschept. 
Wanneer, tegen dat het weder koud begint te worden, de 
bars-afscheiding trager wordt, schrapt men de verharde hars 
zorgvuldig uit de box en vau de oppervlakte af (scrape). 
Dit schrapsel is van geringe luedanigheid, donker van kiem
en verontreinigd met stukjes hout enz; 70 tot 75 vaten 
daarvan worden per saizoen in de twee eerste jaren ver
kregen. •* 

De hars van de eerste twee maanden (virgin dip), bijua 
wit van kleur, is van de fijnste hoedanigheid, water-white 
of window-glass (W.Gh or W.) 

De volgende qualiteiten v in het eerste saizoen, van licht 
gele (8tr00-)kleur, worden met N, M en K aangeduid De 
qualiteit wordt naar de kleur beoordeeld en de lettters van 
het alphabet worden in de gewone volgorde gebezigd om 
de opvolgende schakeeringen aau te duiden, zoodat v de 
geringste is eu N in deugdelijkheid op W volgt. Om de 
laatstgenoemde qnaliteit te bekomen, is groote zorgvuldig
heid noodig bij het bewaken van het vuur en om het ma
teriaal viij van verontreiniging te houden. 

De graden van deugdelijkheid zijn dus W , window-glass 
(vensterglas): N, extra blank; Al. blank; K tamelijk blank; 
I, goed No. 1 ; H , No. 1; F , goed No. 2; E , No. 2; 
D, goed zuiver (good strain); C, zuiver (strain); B, gewoon 
(common strain); A , zwart. 

De terpentijnolie of geest, van terpentijn, van de ver 
schillende qualiteiten van hars bereid, zijn onderling ook 
verschillend; de beste qnaliteit levert een product zonder 
smaak, van gering gewicht en lichte kleur; de mindere 
qualiteiten geven een meer harsachtig product van bijtenden 
smaak en grooter gewicht, tengevolge van het uverdistil-
leeren van de hars onder de noodzakelijke grootere hitte. 

Gedurende het eerste jaar is de gemiddelde opbrengst: 
Dip 270 vaten, elk van 280 pond, scrape 70 vaten. De 
eerste levert 7, de laatste 3 gallons terpentijn per vat. 
De opbrengst aan handelswaar is dus 2200 gallons of 50 
vaten, elk van 45 gallons terpentijnolie en 260 vaten hars. 

In het tweede jaar wordt het scheppen voortgezet, zoo
dat de „sear" met 16 inches vergroot wordt; toch is de 
opbrengst van de 10,000 boxes 10 vaten minder dan het 
eerste jaar, terwyl de scrape tot 120 vaten vermeerdert. 
De opbrengst aan terpentijngeest beloopt ongeveer 40 vaten, 
benevens omstreeks 200 pond donkere, amberkleurige hars 
van de kwaliteit T . H . G. 

Het derde jaar vermindert de hoeveelheid weer; de boxes 
worden iedere zes weken of vier maal in het saizoen ge
schept. Het hakken (hacking, chipping) wordt somtyds tot 
hoogten vau 10 of 12 voet boven den grond voortgezet 

Met het langzamer vloeien over een aanmerkelijk vergroot 
oppervlak, wordt de qnaliteit geringer door de verdamping 
en den invloed der lucht, verharsing dus van vluchtige be-
stauddeelen. De opbrengst aan terpentijngeest vermindert 
tot 1000 of 1200 gallons, benevens 100 vaten, hars, be
hoorende tot de donkerbruine graden (F . E . D.) 

In het vierde of laatste jaar vermindert het vloeien nog 
weder, de opbrengst is niet meer dan 120 vaten hars en 
125 vaten schrapsel, waaruit 900 gallons geest van ter
pentijn en 100 pond hars van de laagste graden (C. B. A.), 
die weinig bruikbaar zyn en meest aan zeepzieders worden 
verkocht. 

By de distilatie levert ieder vat hars van 280 pond 
5 gallons terpentijngeest. De jaarlijksche opbrengst van een 
boom is omstreeks 21 pond De geheele productie van zulk 
een boomgaard in vier jaren kan als volgt worden samen
gesteld : 

120.900 gallons terpentijngeest . . 33.852 Dollars. 
5200 vaten hars, beste qnaliteit, 

2 90 Dollar per vat 15.080 „ 
4000 vaten hars tweede graad, 1.20 

tot 1.25 Dollar per vat . . . 5.000 „ 
2400 vaten hars gewoon, 1 tot 1,10 

Dollar per vat 2.400 „ 
1200 vaten hars van de geringste 

kwaliteit, van geen zekere handelswaarde. 
Alles te zamen dus ongeveer 56 300 Dollars, of 280 

Dollars per acre of 10 tot 14 Dollars per boom. 
Het hout zal, als het op een naburige markt of molen 

kan worden verkocht, 2500 tot 3000 voet B. M. (Board 
measure, plankmaat 12 X 12 X 1 »"ch) of 50 tot 60 
cords (1 cord = 128 voet3) brandhout per ao.re opbrengen. 
Het timmerhout, van zulke boomen verkregen, is waarschijn
lijk voor sommige doeleinden — binnenwerk — niet minder 
deugdelyk dan dat van onafgetapte boomen; toch worden 
de boomen in de meeste gevallen niet tot timmerhout ver
zaagd. 

De volgende tabel toont de opbrengst in de verschillende 
Staten over het jaar 1879 aan: -

TEKPENTIJN. HARS. 
U all ons. Barrels. 

Alabama 2.005.000 158.482 
Florida 1.036.350 68.281 
Georgia 3.151.500 277.nOO 
Louisiana 250.000 20.000 
Mississippi 250.000 20.000 
Noord-Carolina 6.279.200 663.967 
Zuid Carolina 4.593.200 333.940 

17.565.250 1.542.170 
Bovendien werden nog 90.000 barrels teer bereid. 
Om deze hoeveelheden te verkrijgen, moeten in 1880 

3.000.000 acres bosch in bewerking zyn geweest; naar 
schatting moeten in dat jaar 600.000 acres nieuw in 
bedryf zyn gebracht, een vierde van den geheelen oogst 
opleverende. 

De gezamenlijke waarde van de opbrengst aan scheeps-
benoodigdheden werd geschat op 8.000.000 Dollars. Toch 
geschiedde de ontginning op roekelooze, buitensporige ma
nier en de zuivere voordeelen van het bedryf zyn zeer 
gering, terwyl de schade aan de bosschen toegebracht onbe
rekenbaar is. 

BOE K AANKONDIGING. 

De firma J A N HAMEK & Co. te Amsterdam zond ons 
een boekje, handelende over ventilatie en getiteld „ E e n 
gevaar voor den algemeenen gezondheidstoestand." 

Dit werkje ontleent een byzondere aantrekkelijkheid aan 
een zestal plaatjes, waarop op zeer eigenaardige en duidelijke 
manier, in verschillende door elkaar loopende kleuren, de 
vermenging der binnenlucht met producten van ademhaling 
en verbranding is voorgesteld, zooals die volgens de denk
beelden van den schrijver moet plaats hebbeu. 

Het lezen valt echter niet bepaald mede; men mist er 
den noodigen samenhang in en kan daardoor den gedachten-
gang niet al te best volgen. Na een zeker getal bladzy'den 
te hebben doorgewerkt, komt men er onwillekeurig toe de 
inhouds-opgaaf eens op te slaan, om eenig denkbeeld te 
krijgen waar de schrijver heen wil, maar dan ziet men 

dat die opgaaf ontbreekt en dat het boekje een overdruk 
is uit het Bouwkundig Tijdschrift van de Maatschij. tot 
Bev. der Bouwk. Waar het eigenlyke gevaar ligt voor 
den openbaren gezondheidstoestand is mij dan ook niet 
volkomen duidelyk geworden. W e l heb ik begrepen, dat 
volgens den schrijver de afvoer van verbruikte lucht — zonder 
uitzondering— boven u i f d e lokalen moet plaats hebben en 
dat ventilatie en verwarming gescheiden behooren te worden. 
Moge er in sommige gevallen zeker veel daarvoor kunnen 
worden aangevoeld, ik voor mij zou hiervan geen alge
meenen regel willen gemaakt zien. 

' t l s jammer, dat zulke plaatjes uit den aard der zaak 
nog al duur moeten zyn. Maar de schrijven zou m. i . een 
nuttig werk verrichten, als hy er nog eenige bijmaakte, 
met weglating van de gaslichten, die hy misschien een wel 
wat al te voorname rol heeft doen spelen ; immers de 
meeste schoollokalen zyn alleen overdag bevolkt. Daar
entegen zou ik wat meer werk gemaakt willen zien 
van de kunstmatige verwarming. Immers slechts op een der 
prentjes, het laatste, komen kachels voor en die schijnen 
my toe wel degelyk voor de verwarming der binnen-
stroomende lucht te moeten dienen, hoewel volgens het 
bijschrift verwarming eu luchtaanvoer gescheiden moeten zijn. 

Het kan, dunkt mij, geen aanbeveling verdienen, dat eeu 
schryver zich, „s tr ikt beperkt tot openbaar gemaakte ver
klaringen van autoriteiten en tot berichten omtrent be
vestigde feiten". Een weinig „ theor i e en persoonlijke 
overtuigiug" zouden vooral hier zeer op hun plaats zijn 
geweest, ja mochten in. i. niet gemist worden. 

Mocht de schrijver deze alsnog ten beste willen geven 
dan zal hy' in de kolommen van dit blad een gunstig 
onthaal vinden. v. D. K . 

BEHANDELING VAN P L A A T N I K K E L EN MET 
NIKKEL B E K L E E D E PLATEN, VOLGENS 

HET OCTROOI VAN Da. FLEITMANN. 

Platen van zuiver nikkel zoowel als met nikkel bekleede 
smeltstaalplaten hebben eeu veel grooter weerstandsvermogen 
dan messing of nieuw zilverplaten van dezelfde dikte. Men 
doet daarom wel, de platen steeds wat dunner te nemen, 
dan u en ze voor hetzelfde voorwerp van laatstgenoemde 
metaal-legeeringen zou nemen. Ook dan nog vorderen de 
platen, voornamelijk de bekleede smeltstaalplaten veel 
grooter krachtsverbruik by de bewerking dan messing- of nieuw 
zilverplaten. Aan den andereu kan bezitten de platen echter 
een buitengewone taaiheid en verdragen iedere vormver
andering zeer goed. Tegenover nieuw zilver en messing
platen bezitten zij by de bewerking nog het groote voor
deel, dat by het uitgloeien der half voltooide voorwerpen 
nooit gloeibarsten outstaan, zelfs dan niet, als het uitgloeien 
zonder eenige voorzorg geschiedt. 

Het uitgloeien van nikkelplaten, zoowel als van bekleede 
smeltstaalplaten, moet geschieden onder volkomen afsluiting 
der lucht, en wel onder toevoeging van eenig houtskool
poeder, zaagsel of krullen, in gesloten ijzeren of graphiet-
kroezen. De voorwerpen komem dan geheel wit uit de 
gloeihitte, terwijl bij het gloeien in de open lucht een 
bruinachtig deklaagje vau oxyde ontstaat, dat door branden 
niet of zeer moeilijk te verwijderen is. De gloeihitte moet 
veel sterker zyn dan men bij nieuw zilver pleegt te ge
bruiken en kan tot kersroode gloeihitte stijgen. 

Bjj het stampen van kookgereedschap of andere holle 
voorwerpen moet men erop letten, dat de te stampen rondte 
goed door zeepsop getrokken wordt, zoodat de stempels 

het blik goed loslaten. Verder dient erop gelet te worden, 
dat de stempel zelf, zoowel als het onderzadel, geen on
effenheden of krassen toont, daar deze zich op het gestampte 
voorwerp zouden afteekenen, wellicht de n iüke l laag zouden 
doorbreken en zoo het ijzer bloot leggen. 

Men kan al naar de diepte van den eersten slag nog 
een tweede geven, zonder uit te gloeien. Voordat echter 
de voorwerpen gegloeid worden, wat, zooals reeds gezegd 
is onder afsluiting van lucht en toevoeging van houtskool 
in gesloten vaten moet geschieden, is het noodig ze goed 
te reinigen van het eraan klevende zeepsop en vet, (het 
beste met zaagsel) omdat men anders licht gevaar loopt, 
dat deze onreinheden by liet gloeien vastbianden en daar
door de nikkellaag beschadigen. Na liet gloeien worden de 
voorwerpen nog een of tweemaal onder de trekpers ge
trokken en dan voor het planeeren op de planeerbank nog-
eens gegloeid. 

By het planeeren moet men vooral letten op een harde, 
zoo mogelyk gepolyste onderlaag en ervoor zorgen, dat de 
planeerrol niet in het nikkel vreet. Dit komt bij sialen 
planeeirollen zeer licht voor, als er niet voldoende zeep
water opgesmeerd, en gehouden wordt, omdat dan door 
het draaien en de sterke aanraking der planeerrol met het 
voorwerp aaneensmelting van het staal der planeerrol met 
de laag nikkel kan voorkomen, wat ruw worden van het 
voorwerp tengevolge heeft. 

Aaneensmelten wordt in de fabriek van Dr. FLEITMANN 
grootendeels vermeden, door het gebruik van koperen iu 
plaats van stalen rollen. Bij het persen van voorwerpen 
zijn eenige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Voor 
de onderlaag (persmallen) gebruikt men het best zink of 
staal. Soms kan als eerste onderlaag ook hout geb-uikt 
worden. Als het kan, moet dit echter vermeden worden, 
omdat voorwerpen op hout geperst licht ruw worden. Voor 
de persstaven moet bij voorkeur koper worden gebruikt, 
staal tast het nikkel aan. Voor het persen van lange 
nauwe voorwerpen heeft men, evenals bij messing, nieuw 
zilver enz. een ervaren werkman noodig. De hoofdzaak is 
de voorwerpen op opvolgende mallen allengs op te trekken. 
Men geeft eerst het voorwerp in hoofdzaak den vorm met 
weglating van bijzonderheden. Deze laatste worden dan 
langzamerhand met verschillende mallen bereikt. Op deze 
wyze moeten alle hooge voorwerpen worden behandeld, hoe 
meer opvolgende mallen, hoe beter. Het soldeeren levert 
geen moeilijkheden op. Voorwerpen, die door blikslagers 
vervaardigd worden, zooals trechters, scheppen, biscuit, 
puddingvormen enz. zyn gemaakt uit gepolijst zink en 
worden zonder bezwaar gesoldeerd met tin, waarby alleen 
in acht te nemen valt, dat de snijvlakkeu, waar het y'/.er 
bloot komt, met tin bedekt worden, om te vermijden dae 
het later roest. Voordat de nikkelen of met nikkel bekleed-
voorwerpen gepolijst worden, moet men nauwkeurig oudert 
zoeken of by het planeeren de daardoor hoogst bereikbare 
gladheid is verkregen. Dan gaat men over tot het slijpen 
met fijne puimsteen en raapolie door middel van een snel 
draaienden borstel. Gebruik van amaril bij dit eerste sly'pen 
moet ten strengste vermeden worden, omdat daardoor ook 
de bekwaamste arbeider zeer licht het nikkel doorbreekt 
en daardoor het yzer blootlegt. Men kan om een zuiver 
oppervlak te verkrijgen het voorwerp ook op een mal 
gespannen laten ronddraaien en dan door middel van een 
op hout bevestigd stuk vilt met het fijnste zand slijpen. 
Is eenmaal een zuiver metaal-oppervlak verkregen, dan 
gaat men over tot het polysten met een doek met VVeener 
kalk en stearine olie. 

Het Patent FLEITMANN wordt toegepast door de West-
faaUcbe Nickelwalswerken te Schwerte. 

(Metallarheiter.) 
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W E E R S T A N D V A N H O U T S C H R O E V E N T E G E N 

U I T T R E K K E N . 

Voor eenige tyd verrichtte P . LOBBEN op dit punt eenige 
proeven, waarvan de resultaten waren als volgt. De gaten 
werden met een gewone boor in een blok hout van 8 inches 
in het vierkant voorgeboord en dan de houtschioef op ge
wone wjj/.e ingedraaid. Het uittrekken geschiedde door middel 
van een toestel van OLSEX. 

Middellijn 

der 

Middellijn 

der 

Lengte van 
deu draad, die 

in het hout 
werd 

geschroefd. 

Houtsoort. 
Belasting, waarbij 

de schroef uit 
het hout werd 

schroef. boor. 

Lengte van 
deu draad, die 

in het hout 
werd 

geschroefd. getrokken. 

'/* i l l c h 6/s inch 3 inch Vochten. 5900 Poud. 

7s » ' 7 , 0 « I 3 ff 5900 V 

li n » 3 » 6000 n 
11 IS » •/« » 5 » - 9000 n 

/» » ff ö ff Walnoten. 9500 » 

7 . . V. ff n Vuchten. 7000 » 

7 , . . ff ff Pitch pine. 8300 » 

/8 " V. ff 4 n Vuchten. 6000 » 

'/« ff 7 . „ 3 ' /» ff 3500 » 

/8 " V i . ff 2 ff 1900 
1/ li ff •/.. 1 ff 700 * 

Deze proeven schijnen aan te toonen, dat het gebruik 
van een boor van zeer geringe middellijn voor het vóór
boren der gaten voor de hout.sehroeven geen voordeel geeft. 
Zoo was b. v. hetzelfde krachtsverbruik noodig, om een 
schroef van ~ / s inch middellijn uit een boorgat van 3 / 4 inch 
als uit een van 5 / 8 inch te trekken, terwijl aan den anderen 
kant de schroef met. belangrijk minder inspanning in een 
3 / 4 inch als in een 6 / 8 inch boorgat kan ingeschroefd wor
deu. Het gebruik van een boor van kleiner middellijn dan 
de kern der houtschioef is iu ieder geval als werkverspilling 
te beschouwen. 

Als men het blok hout splijt eu iu het schroefgat be
schouwt, dan ziet men, dat by gebruik van boren van te 
kleine middellijn de houtvezels, die met de schroef in aan
raking waren gekomen, verbrijzeld en vernield zyn. Is daaren
tegen een boor van gepaste middellijn gebruikt geworden, 
dan is de moer in het hout om de schroef heen scherp inge
sneden, de structuur der houtvezels schijnt dichter, het hout 
sluit om de schroef ongeveer op dezelfde wyze ais een ijzeren 
moer om een dito bout. Werd de T / 8 inch schroef met de ge
heele lengte van haar draad, dus 5 inch in een : 1 / 4 inch 
boorgat gedraaid dan waren 9000 pond noodig om haar 
eruit te trekken. Men kan daarom in alle gevallen, waarin 
de schroef slechts korten tyd heeft dienst te doen, zonder 
twijfel het gewicht van een ton aan een 7 / 8 inch houtschroef 
hangen, daar dit ongeveer de zekerheidsfactor 4 tegen het 
uittrekken der schroef uit het hout geeft. Men loopt geen 
gevaar, de schroef zelfs stuk te trekken, daar haar 
kern op de plaats, waar de schroef afbreken kon, on
geveer 0.69 inch middellijn, of 0.37 inch 2 dwarsdoorsnede heeft. 
Als wij aannemen, dat de uiterste trekvastheid 50.000 pond 
per inch 2 is, dan zou voor het uittrekken der schroef een 
btlastiug van 50.000 X 0.87 = 18500 pond noodig zyn. 

Afbreken der schroef bij belasting van een ton is dus 
in het geheel niet te vreezen. (Am. Mach.) 

N.B. In herinnering zij gebracht dat 1 ton per inch 2 

overeenkomt met 1.575 K . G per m M 2 . en 1 pond per inch 2 

met 0.000703 K . G . per m M 2 . v. D. K . 

M A T - 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 
I J Z E R D R A A D . 

Om ijzerdraad mat te maken, bijtselt men het eerst met 
verdund zwavelzuur (1 op 10 water) en haalt het, na het 
gereinigd te hebben, door geconcentreerd salpeterzuur, waarin 
een weinig zwartsel gedaan is, hierna spoelt men het weer 
af haalt het door kalkwater en spoelt het nog eens af. 
Het draad wordt nu gedaan in een koperoplossiug, die be
staat uit 18 K G . butende natron, 15 K G wijnsteen en 
3 ' /j K G kopervitriool op 100 liter water en daarin met 
repen lood of zink verbonden, zoodat er na korten tyd een 
voldoend dikke overtrek is gevormd. Hiermede is het draad 
gereed om verguld te worden. Een hiervoor geschikte op
lossing, die een mooie gele kleur geeft, is de volgende: 
Meu lost 150 G . cyankalium op iu 5 liter water en doet 
10 G. goud-chloride daarby; in een ander vat worden in 
5 liter water 50 G . phosphorzure natron, heet opgelost en 
daarna 30 G. bytende kali erby gevoegd; nadat het meugset 
opgelost en koud geworden is, worden beide vloeistoffen bij 
elkaar gegoten en dooreengeroerd. Om te vergulden brengt 
men de oplossing aan den kook, dompelt het ijzerdraad erin 
en na korten tijd kan men het er verguld uithalen. 

Om te verzilveren maakt men een zilvertnengsel, door in 
10 liter water 100 gram salpeterzuur zilveroxyde op te 
lossen en ongeveer 350 gram cyankalium bij te voegen. 
Is het cyankalium opgelost, dau is het zilverbad gereed; 
het wordt voor het gebruik byna kokend gemaakt. De in
gedoopte draad wordt weldra met eeu laagje zilver bedekt 
dat eerst glanzend is, maar na langer indoopen dof wordt. 
Deze manier van werken is voor draad iu uiet te groote 
stukken, zoowel als voor andere kleine yzeren voorwerpen, 
van toepassing. W i l men draad in ringen met goud eu zilver 
overtrekken, zuo is deze methode ook te gebruiken, als uien 
de ringen los maakt; maar beter is het, het draad over 
rollen door de beschreven baden te laten loopen eu den 
electrischen stroom ter hulp te nemen. Op te merken is, 
dat het draad dadelijk ua de reiniging verder klaar gemaakt 
en na het vergulden ot verzilveren dadely'k in droog en 
verwarmd zaagsel afgedroogd moet worden. 

[Uew.> I. aus Württemb.) 

G E D E N K P E N N I N G O P D E E E R S T E G I E T -
I J Z E R E N B R U G IN D U I T S U H L A N D . 

Deze gedenkpenning is onlangs in de vereenigiug „ Herold" 
besproken gewordeu. De voorzyde vertoont de door een vlie
genden adelaar bekroonde afbeelding van de brug over de 
Striegauer Wetering, met het onderschrift „Zuiu Andenken 
der ersten eisernen Briicke in Schlesien. Spanning 40 Fuss, 
Höhe 9, Bieite 12 Fuss. Errichtet 1796". De keerzijde 
draagt het opschrift: „ A u f Kosten des Herin Reichsgrafen 
Niclas August Wilhelm v. Berghaus auf Laasan, geb. 14 Marz 
1750, Herrn zu Laasan- Peterwitz—Saarau, Beatenwaid 
und Neudorf ". De brug, die volgens HBINZBRMNG de eerste 
gegoten ijzeren brug in Duitschiand is, werd reeds in 1794 
op de ijzerfabriek Malapaue in Si lez ië gegoten, maar eerst 
in 1796 volledig opgesteld en aan het verkeer overgegeven. 
Haar breedte bedroeg overigens niet 12, maar 18 voet. 
Een teekening ervan werd door den Geh. Über-Baurath 
RIEDEL reeds in Augustus 1796 openbaar gemaakt, ten 
tijde dat in Berlyn de bouw der 1 9 l / 4 voet wijde „eerste 
ijzeren brug" over den Kupfergraben (bjj het Museum) opzien 
baarde. De ervaring bij dit bouwwerk zou leeren of — wat 
wel wenschelyk geacht werd — ijzeren bogen ook voor 
grootere bruggen gebruikt zouden kunnen worden. RIEDEL 
zegt naar aanleiding daarvan in zijne „ B e r i c h t e n omtrent 
ijzeren bruggen" het volgende: „Zouden echter ook hier de 
plaatselijke omstandigheden verhinderen zulke stoute stukken 

te wagen, dan zal ons dit voorbeeld (d. i. de Kupfergraben-
br g) gelegenheid geven om kleinere bruggen van dezen 
aa d, niet enkel in Engelsche tuinen, maar ook voor nuttige 
ve.keersbruggen te gebruiken" enz. (Centr.bl. f. Bauv.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Dorachvloeren. 
Bergum, October '96. 

Ben heer J . A . VAN DER KLOES, 
Delft. 

Dezer dagen werd my de vraag gesteld, welke de beste 
wijze van bewerking is om een goeden dorschvloer te 
verkrijgen. Aangezien zulks op verschillende manieren ge
schiedt, zou het mjj aangenaam zyn uw oordeel hierover 
te vernemen. 

Gewoonlijk wordt de leem in dunne lagen, flink gestampt, 
ter dikte van 15—25 cM. aangebracht en daarna terdege 
gebeukt. Sommigen echter verkiezen het dorschen met dorsch-
vlegels boven stampen. Menigmaal heb ik opgemerkt, dat 
de laatste laag doorgaans werd vermengd met hamerslag 
of koolteer ot wel met beide. 

Door zeker iemand werd my meegedeeld, dat de leem, 
voor deze wyze van werken te vet is en gemakkelijk 
scheurt; hy gaf mjj den raad ze met wat zand te ver
mengen. Aangezien ik dat scheuren van een dorschvloer 
menigmaal heb waargenomen en genoemde raad mij geens
zins vreerad voorkwam, vernam ik gaarne hierover uw oordeel. 

By voorbaat myn dank betuigende 
Hoogachtend, Uw dw. dr. 

K . A . D E G R O O T . 

Persoonlijke ervaring omtrent dorschvloeren heb ik niet-
Misschien kan ik u echter toch van dienst zyn door eenige 
punten onder uw aandacht te brengen betreffende klei in 
het algemeen. 

Door zand door de klei te mengen wordt de neiging tot 
krimpen tegengegaan; hoe meer zand, hoe minder krimp. 
Hoe vetter de klei, hoe meer zand zy kan velen, zonder in 
vastgestampteu en gedroogden toestand te onvast en te 
rul te zyn. Tegen het laatste is toevoeging van teer 
eeu werkzaam middel. Als men er teer doorheen kneedt, 
zal meu dus meer zand kuunen toevoegen dan anders en 
toch eeu vasten vloer verkrijgen, die geen losse deeltjes afgeeft. 

Ik raad u aan by* de eerstvolgeude gelegenheid een proef 
te nemen met meer zand, dan ge gewoon zijt toe te voegen, 
en er een weinig teer bij te doen. Als ge dan den vloer 
iets te laag houdt, kan er, als het mengsel na het drogen 
te mager blijkt, een tweede, iets vettere laag overheen aan
gebracht worden. Daarmede zal dan niet te lang gewacht 
moeten worden, omdat, als men de onderlaag geheel droog 
laat worden, de aanhechting van de deklaag wel eens te 
wenschen kan overlaten. 

Bepaalde recepten zyn niet te geven; elke klei stelt an
dere eischen. Ik heb juist krimpproeven met twee Indische 
kieisoorten onderhandeu, waarvan ik de resultaten bij wyze 
van voorbeeld later zal mededeelen. v. i>. K . 

AANBESTEDINGEN. 
• laubettedingen Korden ileeht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

M A A N D A G 26 OCTOBER. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 

2 openbare lagere scholen, waarvan 1 der !e klasse voor 609 
-inderen en 1 der 2e klasse voor 530 kinderen, beiden op een 
terrein van den Overtuin van den Hortus Botanicus. 

Amsterdam. 13 uur. Het gemeentebestuur: bet maken en 
I iaatsen van 4 bouten politieposthuizeu. 

St. Oedonrode (N.Br) 1.30 uur. De architect J . M. Marijnen 
<e Breda, namens den beer P. van der Hagen, iu het koffiehuis 

Leeuwenrust: het bouwen eener villa met aanboorigheden op een 
terrein gelegen aan de Markt aldaar. 

DINSDAG 27 O C T O B E R . 
Donkerbroek (Fr.) 4 uur. Het nestuur van bet waterschap bet 

Boveuveld onder Donkerbroek : het maken eu verbeteren van 
waterleidingen, ter gezamenlijke lengte vnn circa 7580 M . , met de 
noodige kaden en 38 stuks bouten pompen, aanw. 's morg. 11 uur. 

VRIJ DAM 30 O C T O B E R . 
Buunlk (Utr.) 11 uur. Op het gemeentehuis: het sloopeu van 

bet bestaande en het bouweu van een uieuw genieentehuis aldaar, 
aanw. 27 Oct. 's morg. 10 uur, duor den architect E. 0. Wentiuk 
te Schalkwij''. 

's.Hertogeubosch. 10 30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
handel eu uijverheid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur; het. 
driejarig onderhoud der rijkshaveu en rivierwerken te Moerdijk 
en te Willemstad, benevens de zelfregistreerende peilschaal te 
Steen berusclie Sas, beboorende tot dc havenwerken in de proviucie 
Noordbrabant, begr f 8000 per ja»r. 

WOENSDAG 4 N O V E M B E R . 
Rotterdam. 12 uur. De directeur der registratie eu domeinen 

in Je prov. Zuid-Hollaud te 's Gravenhage, boven het café Fritscliy 
op Fijeuoord; het beKaden van buitengronden laags den linkeroever 
vau het Hariugvliet, tusschen de havens van Dirkslaud en Stellendam ; 
benevens bet maken vau eeue uitwateringssluis, eene los- en laad-
p.aats met toegangsweg eu bijhehooiecde werken, aanw. 30 Oct. 
nam. 1 uur aau het Diiklaudsche Sas, bilj. inzenden 3 Nor. bij 
de direotie der reg. en dom., Buitenbol' 3S te 's Gravenhage. 

Z A T E R D A G 7 N O V E M B E R . 
Amsterdam. 11.30 uur. Het bestuur van het. Kon. Zooi, 

Geuootschap Natura Artis Magistra, iu het gebouw voor het 
genootschap Plantage-MiJdeulaan : bet maken van eeu berenverblijf 
op een terrein iu den tuin van het genootschap. 

MAANDAG 9 N O V E M B E R . 
Amsterdam. 1.30 uur (Greenw.) De directie der Hol 1. IJzeren 

Spoorweg-Muatschappij, in het ceutraal persouenstation, volgens 
bestek no. 10: het maken van de grondwerken, kuust- en over
gangswerken voor het gedeelte van de veruindingsbaan tusschen 
de Schie eu de Rotte. 

V R I J D A G 13 N O V E M B E R . 
Zaumsliig (Zeel.) 19 uur. Het gemeentebestuur: het verlengen 

eu verbeteren van de los- ei ligplaats aan de nol van den Kleine 
Huissenspolder en deu aanleg vau .lammen met bijbebiotende werken 
tot vorming eener haven aldaar, begr. f 14.795 

WOENSDAG 18 N O V E M B E R . 
's-Gravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: bet verbreeden en verdiepen vau het ijroot scheeps-
vaarwuter in het Scheur, beboorende to', den waterweg langs Rot 
ter dam naar Zee, begr. f 0.30 per M 3 . 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.' 
Arnhem. Hel weder ombouwen van de boerderij Oud Reemst 

te Ede. Laaeste J. W. Langelaar te Arnhem voor f 7400, gegund 
aan ü . J . W. Zu'derboek te Oosterbeek voot f 7520. 

Arnhem. Het onderhouden van eu bet doen van eenige herstel
lingen aan de rijksgebouwen voor de invoerrechten en accijnzen 
te Lobitb, Milliugen eu itaoberich, vaa den dag der kennisgeving 
van de goedkeuring vau ie aanbesteding tot eu met uit. Dec. 1899. 
benevens wegens verbouwintt van belasting-gebouwen te Lobitb. 
Laagste J . M. Muskens le Herwen en Aerdt voor f 9449. 

Breda. Het bouweu vau eeu operatiezaal met ziekenkamers en 
bet verbouwen van het R. K. gasthuis de vereeniging Alles voor 
Alleu en de levering der benoodigde materialen, onder beheer van 
den architect P. J . van Genk te Leur. Laagste C. de Kauter te 
Breda voor f 11.200, gegund. 

Doesburg. 1. Het bouwen van een kerkgebpuw met consistorie. 
2. De levering vau ameublement voor de Geref kerk. Laagste voor 
perc. 1, A. Abbink en J. Vervoort aldaar voor f 401C ; voor petc. 
2, J . Vervoort aldaar voor f 344. 

EiudhOTen. Het maken der aarde baan, het leggen vau de 
spoorbaan met de wissels en bijbeboorende werken, ten behoeve 
van den tramweg Veghel—Eiudhoven—Belgische grens. Laagste 
W. H. Swets te Hardingsveld voor f 116 552. 

Haarlem. Het verbouwen van perceel 16 aan den Gasthuissingel 
en het bouwen van 3 woningen aan de Wagenmakerslaan. Laagste 
J . F. Duin aldaar voor f 8075, gegund. 

Werkhoven. De leveriug van 72 schoolbanken en drie kasten. 
Laagste W. Briedé te Ameide voor f 48C. 

Zutphen. Het inrichten vau het gebouw bet voormalig burger
weeshuis te Zutphen tot kazerne voor de koloniale reserve. Laagste 
W. Koordeioan aldaar voor f 11.900. 
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A D V E R T E N T I E S . 
Alle soorten van 

Z A G E N 
AU 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in dejijnste quaUteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SöHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( B h e i n l . ) 

Gevestigd in tHii. (55) 

In Nederland vertegemcoordiyd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
N*N̂ V:raag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 

welke wy U gratis en franco toezenden. 

en LOODSEN 
van gegolfd ijzer, 

L I F T E N , 

V > KRANEN, 
en 

LIEREN, 
GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen 

T. G. TISSOT J " , 
J A M S T E R D A M , S I N G E L nu. 

Publieke Verkooping 
by H . ii. B01I te AMSTERDAM, War
moesstraat 35/40, van de Bouwkundige 
Bibliotheek van wylen den WelEd. Heer 
P . D E L E E U W , Architect te Edam, op 
Donderdtig 5 Nov. De kostbare In
strumenten en Gereedschappen 
op 11 en 12 November. K i j k d a g e n 
24 en 26 October en 9 en 10 Nov. 

De boeken-catalogus is a 20 ets., de 
instrumenten-catalogus a 10 ets. aan het 
Lokaal verkrijgbaar. 

J c VAN DER E N D T & ZOONS 
Stoom-Boekdrukkerij 

T E M A A S S L U I S 
is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesteu 
spoed tot zeer billijke prijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 
drukken van B E S T E K K E N 
net daarbjj behoorende Teekeiiingen. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassli s. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
e X . A 

beschreven door 

v a n c 3 L e x * K L 1 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

P R IJS: Compleet ingenaaid f IS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

B E O O R D E E L I N « E N . 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersl).••drijf' 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomendeindustrieelen, 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 vergelijkt .»le 
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 Van der Kloes gemaakt 
heeft op ' ' gebied dar bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk. 

(Bouwkundig Weekblad). 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandtch Advertentieblad). 

. . . . In de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. Dat over dit belangrijk materia*-
heel wat te zeggen valt, is elk bouwkundige bekend, en velen onzer kunnen geacht worden .net 
de eigenschappen der verschillende houtsoorten en het gebruik ervan volkomen op de hoogte 
te lijn. 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 <l >? 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen / in 
van den samensteller en zijn cenvoudigen, Zuidelijken schrijftrant (Het Handeltblad.) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kl"ts 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke rp liet terrein der bouw 
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoon , en ';nn het dus met vrucht 
worden geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet do firma Van der Endt & Zcon 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek. 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 't-Oravenhaj<) 

Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder veel waarde op 
voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan bn ' 
voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannem a 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenamen en beva 
lijken vorm een ruim overzicht geeft v-an wat de praktijk hier en elders tot op hedi 
heeft uitgewezen of een thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan d< 
voorspellen. . . . (Üe Ingenieur^ 

. . . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenl. 
om dergelijken veel omvattonden arbeid naar wensch te voltooien, het reeds verschenen geile 
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, zoo 
daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor allen, die grondige kennis der materialen w 
schen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . . . daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband st 

W. J . W E I S S E N O , 
N i c i i H e i i r i i j k 111 te AMSTERDAM, 

fa riceert geijkte D U I M S T O K K E N , twee 
ei 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 , J A L O N S , 
k« ,ieren en stalen P E I L L I J N E N , P E I L 
L O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L -
81 H A L E N , enz. (105) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
T< ekeubehoeftenenOptisflielustrumeuten 

E Q U E R R E S , P R I S M A ' S E N Z . 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTING. 

II . L E N S I N K , 
ARNHKM, 

levert pasklaar gekyaniseerd 
(rot- en zwam vrij) ( 8 1 ) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BltOEIB A KKEN, VLOEREN, 

VLOERRIRHEN. enz. enz. 

VOOE 

M O NI E R-W E R K E N 
të AMSTERDAM. 

DIRECTEUR : J . N . L A N D R É . 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen M O N I E R , R A B I T Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN, 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewdven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 
BK A M ) Vit IJK KELDERS. 

KANTOOR: 
lie Weterlntjtlioat'HHti'aat 3d, 

WERKPLAATS: (95) 
J i a t i P a » by deu Omval (Weesperzijde) 

en geeft het 't meest volledige tot op heden. (Vademecum der Bouwvakken.. 

Cobbs'sPatentScnriae PaverCy 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Boompje» No. 82. 

Levert SCORIAE PAVERS voor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge-
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
d' ch stroeve oppervlakte, waarover de 
Z' aarste voertuigen met weinig geraas 
p; sseeren. 

By" de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
*' rden de hollen, die by' de Oude Scoriae 
Ricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren 6e-
ui ente-Architecten worden gaarne ver
leekt. (101) 
•li i asters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar. 

TROTTOIRBESTRATING. 

I N 6 0 L I V 
Radicaal middel tegen vochtige muren. 
De ondergeteekenden berichten hiermede dat zy, na gedurende de laatste 

jaren de ondervinding te hebben opgedaan dat INGOEIN, wanneer goed toege
past, een werkelyk afdoend middel is tegen vochtige muren, den alleenverkoop 
hebben overgenomen van den Heer D. F R E N I te Amsterdam, tot dusverre con
tractant voor Nederland en Koloniën en zulks in overeenstemming met de fabri
kanten „de Hamburger Ingolin Fabrik", zoodat dit fabrikaat voortaan 
uitsluitend by hen verkrijgbaar is. 

'Prospectus en attesten worden gaarne toegezonden door 

H. G. AIKEMA & Go. - Rotterdam. 

P.D»LkiZ0OI\ 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KKISTAL- , BROEI en M E L K -

<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 . 

GEBOGEN G L A S en DA 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 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A M S T K K O A M . 
Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
DER 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V . met 7 l / 8 ° / 0 

gloeiverlies). 
(99 ) H A N D E L in 

B O U W M A T E R I A L E N 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
ƒ. M. SCHAAF. 

Rotersloot 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg." 
AGENT te Amsterdam den Heer G . L Ö E W , 

N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

L E I D I : ->'-

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

BCHKKPSBÖUWWKRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7>* 

A IV K E Tt S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

P A P I E R S T E E N (Papyrolith). 
Vloeren in elke grootte uit één 

stuk (dus zonder Voegen) van P A P I E R 
S T E E N , zyn b r a n d v r y ' en v o e t w a r m . 

Zijn overal toe te passen. 
Prijzen zeer billijk. 
Nadere i n l i c h t i n g e n verstrekt de 

vertegenwoordiger 

T. G. TISSOT Jr., 
AMSTERDAM. 

DOORNIKSCHE El LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

Portland-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavake ien en O e k s t e e n e n . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

II. IJl J li; V 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

(97) en LEKKERKERK. 
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Carbolineum. KRIMPEN' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen ajd. IJssel, 
o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 

bederfwerende eigenschappen 
Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) (103) 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, Rot terdam. 

Vloeren, üewelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 
Putten en Kolken. 

Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Cement-Fabriek 

Dyckerboff & Söhne 
te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn, 

1 J*U.:-fLLK1lcl 

C'assel 1870. 

Medaille van verdienste! 

Offenbach 1879. 

Gouden Staals-Medaille 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

D ü s s e l d o r f 1880. levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. 
(84) Magazynhouders in de voornaamste steden. 

Hoogste onderscheidingl 
in den 

Internationalen Wedstrjfl 
Arnhem 1879. 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE rm.i/.i.v (73; 
8 . BRUIGOM, „ m h e m , 

LEONARD SLIGCHER, Honnickendam. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, by de ütrechtschestraat, 

AMSTERDAM. 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van COMPLETE 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

I - \ 11 > i i « l . — 1 i i r i c h i I n g e n . 

REFERENTIES van reeds uitgevoerde 
INSTALL A TIE'S vau verschülenden aard, 
worden op aanvrage verstrekt. (68) 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREf, 
uii uiiiii 1 end fabrikaat en billijke prijs. (76) 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitla. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentlën in dit blad kotten van 1—6 regelt 
60 eentt, iedere regel meer 10 centt. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatting wordt tlechtt tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J, VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

Alle advertentlën in ARCHITECTURA opgenomen 
worden arratia geplaatst ia DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Verven, ent. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

M E S S E N . 

Messen, gereedschappen om mee te snijden, worden van 
staal, ook van nienw-zilver, zilver, goud, been, hoorn, enz. 
vervaardigd en al naar hun bestemming verschillend betiteld 
als: brood-, tafel-, penne-, scheer-, radeer-, papier-, vleesch-, 
trancheermessen, enz. Verder onderscheidt men messen met 
vaststaand of toeslaand lemmet, knipmessen, zakmessen, enz. 
Ieder mes bestaat uit een lemmet en eeu heft. Het gewone 
stalen lemmet wordt uit staal gesmeed of uit yzer en staal 
aaneengeweld. Vervolgens hakt men het lemmet van de 
staat af, er een stuk aan latende zitten, dat groot genoeg is 
om er de veer of het scharnier van te kunnen uitsmeden; 
dit geschiedt in een tweede hitte. 

De stuit of rand tusschen lemmet en veer wordt door 
opstuiken op het aanbeeld aangezet en in een dubbel zadel 
of door middel van een stalen stempel afgewerkt. Het aldus 
gesmede mes wordt, om het te harden, in rood gloeiendeu 
toestand in water afgekoeld, waarna men het tot op een be
paalde kleur laat aanloopen, vervolgens gericht, op natte 
of droge slypsteenen geslepen, op een draaiende houten 
schyf met amaril en olie verder opgewerkt en bjj fijnere 
soorten met kalk, polystrood of tinasch en olie of alcohol 
op een met leder bekleede schyf gepolyst en op een hand-
oliesteen van braam gezuiverd. De platte kanten van een 
tafelmeslemmet maken een hoek van 2 tot 5 graden met 
elkander, en door het scherp slypen ontstaat aan de snede 
een hoek van 15 tot 20 graden. De kanten van een 
pennemeslemmet loopen in do snede onder een hoek van 
13 tot 19 graden samen. Men maakt pennemessen op gelyke 
wyze als grootere messen, doch laat er tydelyk een lange 
veer aan, om ze by het slypen beter in een heft vast te 
kunnen maken. Niet zelden worden messen van staal-blik 
onder een ponsmachine uitgesneden of op een walswerk 
v ó ó r g e w a l s t en door bysiueden, vylen en slypen afgewerkt 
By groote snygereedschappen wordt voor de sterkte een 
lemmet van smeedijzer op de snede met staal aaneengeweld. 
De heften bestaan uit hout, ivoor, hoorn, metaal, paarlmoer, 
been, enz. en worden of in den vorm van plaatjes opeen-
geklonken ot op de spits uitloopende veer vastgekit. 

Voor scheermessen, zoowel als voor messen voor chirur
gische doeleinden wordt het fijnste staal in zwakke rood-
gloeihitte onder herhaald verhitten verwerkt. In de laatste 
hitte zet men het hameren door tot hel metaal geheel koud 
is. Nadat het lemmet vervolgens zoover noodig met de vyl 
is bygewerkt, wordt het voor het barden kersrood verhit 
en met den rug vooruit in zuiver of met een weinig zwa
velzuur vermengd water, gedoopt. Het aanloopen geschiedt 
gewoonlyk tot een der tinten van geel. Het slypen geschiedt 

op drie slypsteenen, waarvan de beide laatste en kleinste 
de holte maken. 

Voor het polijsten wordt, amaril gebruikt eu vervolgens, 
tinasch of polystrood op lederen scliyven niet olie. Het 
aanzetten geschiedt eerst op een zeer fijnkorrelige!! zand
steen met ietwat rond oppervlak, dan op den bekenden 
gelen scheermessen slijpsteen met platte vlakken met olie 
en ten slotte op een blauwen fijnkorrelige!! leisteen met 
water. De hoogste fijnte ve vkrygt het lemmet op den stryk-
riem, waarvan de eene kant met polystrood, de andere 
kant met graphiet ingewreven is (beide poeders met olie 
ot talk aangemaakt). De roode kant wordt eerst gebruikt. 
De kromming op de zijvlakken der scheermessen heeft een 
straal van 35 tot 100 mM., de zijden stooten aan de snede 
onder een hoek van 16 tot 19 graden, zoodat het gemak, 
waarmede scheermessen snyden, alleen afhankelijk is van 
de volkomen afwerking van den suykant, van de fijne polysting 
der snede en van de zeer geringe dikte van het lemmet 
onmiddellyk naby de snede. Zeer goede scheermessen worden 
ook verkregen door uitsnyden van het lemmet uit staalblik 
door middel van een stempelmachine ; de dikke rug wordt 
aan zulke messen uit een afzonderlijk stuk gevormd. 

Vorken worden op gelyke wyze als messen vervaardigd. 
Men smeedt uit een stuk staal eerst de veer eu het handvat 
of den steel en hakt dan de vork af, terwyl men een stuk 
van ongeveer 2 cM. lengte eraan laat zitten. Dit stuk 
wordt by een tweede smeding tol een plaat ter lengte van 
de tanden uitgesraeed en het stuk vervolgens in een zadel 
afgevormd, waarna men de tanden, door inhakken met deu 
beitel ot met een stempel doorslaat en de tusscheiiruimten 
met een vorkvyl opzuivert. Het harden en temperen geschiedt 
evenals by messen. Men slijpt de. vorken gedeeltelyk uit de 
hand op een oliesteen en schuurt of polyst ze op horstel-
schijven of door middel van het polyststaal. Messen en 
vorken van zilver en goud worden eveneens door smeden, 
die van nienw-zilver door uitsnijden uit blik of door gieten 
en afvormen in stempelwerken ruw bewerkt en door vylen 
en slypen opgezuiverd. De voornaamste zetels vau Duitsche 
messenfabrikatie zyn Solingen, Remscheid en andere plaatsen 
in de Wijnprovincie en Weatfalen, Suhl, Schmalkalden, 
Steinbach bjj Altenstein, Rhula, Eberswalde, Sorau, Neuren
berg, Fürth , Erlangen, Regensburg, Rentlingen; Stuttgart, 
Tiittlingen, Heilbronn, Karlsruhe, Heidelberg, Pforzheim, 
Aken. 

Betere messen worden in byna alle groote steden in 
ïnessensinederyen vervaardigd. In Oostenrijk leveren Weenen, 
Karlsbad, Nixdorf in Bohemen, Steyr en Grimberg vele 
messen. De Engelsche messen, die doorgaan voor de beste, 
maar de nieuwere Duitsche fabrikaten niet overtreffen, 
komen vooral uit Sheffield, Birmingham, Woodstock eu 
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London. De Fransche messen zyn hoogst sieriijk en elegant 
bewerkt; in andere opzichten staan zij ten deele met de 
Engelsche en Duitsche gelijk. (Vergelijk R . RÖNTGKN „ D e r 
Werkzeugfabrikant" Weimar 1875 . Messen en vorken kwa
men eerst in de 15e eeuw voor, eu werden in de 16e eeuw 
algemeeiiri-, maar nog als weelde beschouwd en daarom 
kunstig versierd. Bijzonder kostbare exemplaren werden 
in zilveren kokets bewaard. De vorken, oorspronkelijk twee-
tandig, sedert het midden der 16e e«?uw ook drietandig, 
werden aan het handvatsel met tiguren, koppen en ornamenten 
versierd. Zilver, goud, ivoor, been en hout waren de gelief-
ko isde materialen voor de handvatsels. Sedert het midden 
der 18e eeuw werden ze ook gemaakt van glad beschilderd 
porcelein, die in de nieuwere tijd ook weer gewild zijn. 
Uit hout gesneden vorken worden nog heden met figuren, 
koppen, bloemen, enz. aan het handvat voorzien. De rijkste 
verzameling van messen en vorken sedert den tjjd der gothiek 
heeft R. ZSCHJLLK te Grossenhain. (Vergelyk PABST „ K u n s t -
sammlung des Herren R . ZS"HILLK 2 D. Berlijn 1887. Zie 
ook lepels). Gew. Ztg. 

VUÜRPROEFPAPIER. 

Door L . FKOBKKN te Berlyn wordt een soort papier in 
den handel gebracht, dat bestand is tegen vuur en als zoo
danig van groote waarde is te achten voor indttstrieele en 
andere doeleinden. Vyf en negentig deelen asbestvezels van 
de beste qualiteit worden gewasschen in een oplossing van 
calciuinperuianganaat (*) en daarna behandeld met zwavelzuur, 
waardoor de vezel gebleekt wordt. Na deze behandeling 
worden vijf deelen houtpulp toegevoegd en de geheele 
massa geplaatst in een beweegbaren bak met bijvoeging
van eenig kalkwater en borax. Nadat alles flink dooreen 
gemengd is, wordt de massa gepompt in een regnleerbak 
en daardoor in staat gesteld uit eene opening in de ge
bruikelijke papiermachine te komen. Papier op deze wyze 
vervaardigd, biedt weerstand zelfs aan den rechtstreekschen 
invloed der vlam, en kan ongestraft tot gloeihitte worden 
gebracht. (De Aannemer). 

(*) Dit moet kaliumpermanganaat zyn. Zwavelzuur geeft 
met calcium gipskristallen, die dat zeker toch al reeds 
brooze papier nog erger rul en daarenboven de asch reeds 
bij gewone gloeihitte smeltbaar zullen maken. In Wagner's 
Jahresber. der chem. Technologie van omstreeks 1880 is 
hetzelfde recept al voor onnamaakbare bankbilletten aan
bevolen. DR. L . C. L E V O I R . 

VERNISSEN VAN HOUT. 
Om hout, hetzy massief of opgelegd, schoon te 

kunnen vernissen, is het een eerste vereischte, dat het 
onberispelijk, zonder zichtbare schaafstreken of oneffenheden, 
bewerkt zy, daar deze door het vernissen des te duidelijker 
zichtbaar worden. Het hout moet eerst met Amerikaanscu 
poriën vulsel gegrond worden, al naar de soort van hout, 
met licht poriën vulsel voov dennen, eschdoorn en jong eiken, 
bruin voor oud eiken en noten en zwart voor ebbenhout. 

Nadat het opgestreken poriënvulse l , dat zeer snel droogt, 
in het hout is gedrongen, wordt hetgeen op de oppervlakte 
is blijven zitten met een lap of een handvol spaanders af
geveegd en dan moet het voorwerp drogen. 

Het behandelen met, het poriënvulse l heeft ten doel, alle 
poriën van het hout te verzadigen, voor het vernis een 
gelijkmatige onderlaag te verkrijgen en het inzuigen te ver
hinderen. Als het poriënvulse l volkomen droog is geworden, 
na ongeveer 8 uren, volgt de eerste laag slijpvernis of 
goed meubelvernis. Zoodra deze laag hard genoeg is ge

worden, wat 30—36 uren duurt — al naar den aard va" 
het vernis — wordt het met het fijnste glaspapier opgeschuui ,i 
en het ontstane stof met een stofkwast verwijderd. 

Een half uur later bestrykt men voor de tweede maal 
gelijkmatig met slypvernis of goed meubelvernis; nadat dit 
twee dagen gestaan heeft, wordt het met een uiterst fijn 
gemalen en geslibd, vochtig puimsteenpoeder effen en glad 
geslepen. Hierop wordt het voorwerp met water en een 
schoone spons afgewasschen en met een vochtigen, schooner 
zeemlap afgedroogd. Ten slotte wordt aan het verniste voor
werp, dat nu zeer mooi glad moet zijn, een laatste laag lijn 
meubellak gegeven, die zich onderscheidt door mooien glans, 
groote soliditeit, vlekkeloosheid eu afwezigheid van barsten 

Wenscht men nog hooger glans en grooter duurzaamheid, 
dan is nog aan te bevelen een laag van het fijnste en 
lichtste kopal lak op de vorige (vierde) laag, die dan echter 
niet opgeschuurd wordt; men laat de vierde laag onmiddel
lijk op de derde glanslaag volgen, bereikt daardoor een vee! 
hoogeren glans, grootere schoonheid en duurzaamheid. Om 
werkelijk mooi, onberispelijk, glanzend werk te verkrijgen, 
zyn dus niet meer dan drie, hoogstens vier lagen vernis 
noodig; deskundig slijpen met puiinsteetnueel zoowel als 
zuiver afwerken van het hout zyu in elk geval vereischten 
Het verniste voorwerp moet, voordat het gebruikt wordt, 
nog 8 tot 10 dagen blyven staan en om de twee dagen 
met een zandvrije spons en schoon koud water afgewasschen 
en met een vochtige zeemeulap afgedroogd worden. 

Dit lakwerk is, alles erin begrepen, vrij wat goedkooper 
dan poly'stwerk en is bovendien mooier, zindelijker en duur
zamer. (D. Tischlerzty.) 

WAAKVLAMMEN EN LOK VUURTJES. 
DOOR 

DR. L . C. L E V O I R , 
Oud-Leeraar aan de Pol. School. 

Wanneer men de nieuwerwetsche gaslantaarns beschouwt, 
vindt men daarin een klein gasvlammetje, dat het geheele 
etmaal door brandt eu dus steeds waakt, dat by openen van 
de groote kraan, de grootere vlam aangestoken wordt. Zulke 
vlammetjes waken dus tegen ontploffingen en ongewensclit 
of ongewoon branden der kunstmatige vlammen. 

Waarom verdienen deze nieuwerwetsche branders dien 
naam? 

Omdat opzettelijk in die vlammen lucht gemengd en zoo
doende de eigen lichtkracht aan de vlam ontnomen won't, 
om nagenoeg de dubbele hoeveelheid licht te doen uitstralen 
uit de verbrande asch van een kousje, dat in die vlam ge
plaatst wordt. 

Deze wyze van verlichten zal in de toekomst veelvuldig 
door alle doeleinden gebruikt wordeu, omdat zoodoende in 
de gasfabrieken veel stoffen in plaats van steenkolen als 
grondstof voor de gasbereiding kunnen gebezigd worden, 
die tot op heden onbruikbaar waren, omdat ze wel brand
baar, maar geen licht-gas gaven. 

Wat zoude het op onze dorpen eene vereenvoudiging in 
alle huishoudens tot stand brengen, wanneer van overheids
wege kookgas verkrijgbaar gesteld werd! 

Om een ketel water van 4 liter aan den kook te brengen 
gebruikt de gewone Hollandsche werkvrouw 4 liter hout 
en meestal by gebruik van steenkool ineer dan een liter, 
terwyl ze met het gas uit eeu kwart liter in een goeden 
brander al genoeg zoude hebben, en dan zonder eenig ver
voer of arbeid. Daarenboven is die lamp zoodanig van een 
waakvlammetje en een gastoevoerklep voorzien, dat zoodra 
ze de gevulde ketel op de treeft plaatst, een hefboom van 
zelf de groote kookgasklep opent en het waakvlammetje 
trouw zyn taak van aansteken vervult. 

Daarenboven heeft die ketel een vlak, vast te schroeven 
deksel, zoodanig, dat zoodra de ketel overkookt, dit altijd en 
alleen door den tuit plaats heeft. Het gewicht van dit vocht, in 
een bakje aan den hefboom der klep aan de andere zijde aange
bracht, sluit dan van zelf de groote gastoevoerklep, het waak
vlammetje houdt het water warm en overkoken is onmogeljjk. 
Als er zulke arbeldsparende zaken bestaan, is het dan niet 
somber de werkmansvrouw in Nederland 's morgens één uur 
voor zonsopgang haar vier liter hont te hooren kloven en 
tevens zooveel brandstof noodeloos te zien verkwisten ? 

Maar dit zelfde gebeurt dagelijks zelfs op uiterst groote 
schaal, doordat men geen waakvlammetjes weet te bezigen 
bij voor ryden, varen, enz. bestemde stoomketelvuren, als de 
machines tijdelijk stil staan. 

De meeste stokers hebben dan het vreemde gebruik 
eenvoudig de deur van den vuurhaard open te zetten, 
wat natuurlijk versnelde verbranding veroorzaakt. Men 
behoorde juist vuurdeur en schoorsteen te sluiten en het 
vuur, door dichtmaken vut den toevoer van lucht, tot 
eene soort van gasfabriek te hervormen en dat gas door 
eeu waakvlammetje altijd brandende te houden. Ontploffingen 
zouden dan, zooals thans zoo dikwijls gebeurt, by deskun
digen en goedgeregelden nieuwen toevoer van lucht nooit plaats 
hebben De heete schoorsteen toch blijft altyd zuigende 
werken; is er bij de schoorsteenklep dus bij eene reet een 
waakvlammetje buiten tocht, dan zal aldaar, wanneer over 
aschhaard en rooster de luchttoevoer by'na geheel gesloten 
is, ook steeds met vlam brandend gas beschikbaar zijn. 
Deze vlam zal, wanneer men eerst den schoorsteen en dan 
pas van lieverlede onder den aschhaard den luchttoevoer 
open maakt, elke ontploffing onraogelyk maken, omdat het 
gas dan nooit in eenige hoeveelheid zonder vlam met lucht 
gemengd kan raken. 

Zoo kan men dus by het liggen met opgedamde vuren, 
zooals men dat aan boord van stoombooten noemt, door 
deskundig gebruik van een waakvlammetje veel brandstof 
besparen en ellende door ontploffingen en brandwonden 
voorkomen. 

Nu komen wy tot de bespreking van het nnt en de wijze 
van gebruik van lokvuurtjes. Gesteld men wil een kolfbaan 
of een kerk verwarmen door kachels: 

Een ieder weet, dat de daarin voortgebrachte warmte 
zich dadelyk naar de vliering of het dak begeeft, zich in 
één woord nooit waterpas verspreidt. Om dus wil van de 
warmte te hebben, moet de rookpijp onder gietijzeren of steenen 
raamwetk onder den vloer door weggevoerd worden. 

Maar och! dan gelukt het nooit bjj het aanleggen den 
schoorsteen tot trekken over te halen. Hardnekkig blijft de 
kachel rooken. 

Heeft men echter vooraf op de plaats recht onder 
den schoorsteen door een brandenden bundel houtkrullen in 
dun ijzerdraad gewonden eeuige warmte als lokvuttr in 
den schoorsteen gebracht, dan zal men waarnemen, dat de 
rook uit den kachel zich snel door de waterpas gelegde 
pyp naar den schoorsteen begeeft. Als dus nu door het 
gesloten houden van het ovaal ijzeren deurtje dit met een staafje 
en schroef van binnen naar buiten getrokken wordt, zooals 
bij mangaten van stoomketels gebruikelijk is, dan zal verder, 
als zoodoende als het ware het eerste schaap over den dam 
is, de geheele kudde rook die dan volgt, hoe langer hoe 
meer warmte in den schoorsteen brengen en dus al ster
kere trekking veroorzaken Men bedenke, dat wijde pijpen 
en schoorsteenen beter werken dan nauwe. 

Ook boude men wel in het oog, dat lucht hoe ijl 
schijnbaar voor ons ruwe menschen, werkelyk in zekere 
mate strooperig is. Niet beter kan men zich daarvan over
tuigen dan door eenige bochten — ik bedoel L vormige 
hoekstukken — van kachelpijpen iu elkander te zetten als 

kurkentrekker naar boven en er van onder een paar 
brandende lucifers in te werpen; men zal dan waarnemen, 
dat de rook er van boven niet eens uit komt door de 
stremming in zijn vaart. Zoo heeft men te Amsterdam bij 
lange nauwe buizen van het Liernur-rioolnet waargenomen, 
dat de buis open aan het andere einde voor twee derden 
luchtledig gemaakt kon worden zonder dat er lucht aan 
het dageiude naar binnen ging; zoo heeft men zelfs gassen 
(ammonia; in nauwe buizen met 30 atmosfeeren plaatsuljjk 
vloeibaar gemaakt, zonder dat die fijne haarhuis aan het 
andere einde gesloten was. Pij lokvuurtjes is het dus zoo
als iu zoovele zaken, altyd meester boven meester, er moet 
dus een groot lokvuur genomen worden voor een horizontale 
kachelpijp vau 50 M. lengte. 

De haarden en (vooral vul- en reguleer-kachels) vechten 
op die wyze onder elkander ook wel als lokvuren: dat is, 
dat by vriesweer by opengaan van deuren op gangen of 
naar zolders, de haard in het salon de baas blijft ( K a ï n 
sloeg ook Abel dood) en tot groote schade voor de gezond
heid der bewoners, den rook in alle van reguleerkachels 
voorziene slaapkamers naar beneden, dus naar de longen 
van de slachtoffers trekt. 

Dat is dus eene uiterst sombere invloed van lokvuurtjes, 
die ons noodzaakt in alle bestookte huizen steeds van 
eenigerlei kelderkant veel buitenlucht langs kachels naar 
binnen beschikbaar te hebben, om die wedrenlust van de 
vuren onschadelijk te maken. Om de richting van tocht of 
wind in de huizen het beste waar te nemen, is er geen 
gevoeliger instrument dan een dun zeer oud zijden lint 
van onder inet kleefvvas (4 was op 1 olie) van een klein 
waterpas liggend spiegeltje te voorzien. 

Zet men dan een brandende kaars zoodanig dat men 
zyn vlam tweemaal teruggekaatst op eén ander op den 
vloer liggend spiegeltje ziet bewegen, dan is de uitwyking 
tevens eeu soort maatstaf voor de kracht van den tocht. 

Rijswijk b/d Haag, October 1896. 

HET NIKKEL EN DE MODERNE WIJZE V A N 
HET TE GEWINNEN. 

(Naar het Duitsch van C. SCHNABEI.). 

Nikkel wordt tegenwoordig uit ertsen van Nieuw Cale-
donië en Canada in zulke hoeveelheden gewonnen, dat het 
metaal uit erts van andere streken verkregen by'na verdwijnt. 
De wyze van werken, waarop het nikkel uit bovengenoemde 
ertsen wordt genomen, is dus van bijzonder belang Het 
erts uit Nieuw Caledonië, het zoogenaamde Garnieriet, is 
een silikaat met 9 tot 17 0 / M nikkel-oxydule. 

Dit erts wordt met zwavelhoudende toeslagen (gips, 
zwavelcalcium bevattende afval uit de sodafabrikatie' ver
smolten tot een „ r u w s t e e n " (Rohstein) met 50 tot 55 °j 
nikkel, 25 tot 35 % ijzer en 1 (i tot 18 ° / 0 zwavel. 

De ruwsteen wordt in vlamovens ot convertors, omgewerkt 
tot zoogenaamden geratfilieerden steen met 75 ° / nikkel, 
24 °/o zwavel en 0.5 0

 0 ijzer. De geraffineerde steen wordt 
doodgeroost en dan tot nikkel gereduceerd. 

De ertsen uit Canada, die bij Sudbury in Ontario voor
komen, bestaan uit nikkelhoudende magneetkies met gemid
deld 2.38 % nikkel en 6.48 ° / 0 koper. Zij worden in 
hoopen geroost en dan in schachtovens omgesmolten tot eeu 
nikkelrnwsteen met 15 tot 25 °/o nikkel, 20 tot 27 ° / 
koper en 25 tot 35 ° / 0 yzer. Dit wordt in convertors van 
1 ton inhoud, van dezelfde inrichting als de con vertor voor 
het verblazen van kopersteen, bij een winddruk van 40 cM. 
kwikzilverhoogte, verwerkt tot een nikkel-kopersteen met 
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40 ° / 0 nikkel, 42 "/„ koper en 0.50 tot 0.75 ° / 0 ijzer. 
De nikkelkopersteen wordt of tot een iiikkelkoperlegeering 

of tot zuiver nikkelmetaal of wel tot nikkeloxydule omge 
werkt. (Nikkel zoowel als nikkeloxydule wordt tegenwoordig 
in groote hoeveelheden gebruikt voor het maken van nikkel-
staal). 

Voor het bereiden van een nikkelkoperlegeering wordt de 
steen doodgeroost en dan door koolhoudende lichamen tot 
nikkelkoper gereduceerd. Om nikkel of nikkeloxydule te 
verkrijgen, moet het koper door een bijzondere behandeling 
uit den steen verwyderd worden. Deze bestaat, vooi zoover 
zij bekend geworden is, in smelten van den steen met natrium-
sulphaat en kool, of in chloreerend roosten van den steen 
met daarop volgend uitloogen van het gevormde chloorkoper. 

Het behandelen van den koperlioudenden nikkelsteen met 
natrintn-sulfaat eu kool geschiedt in de fabriek der „Orford 
Copper-Company" te Constable Hook (N. Jersey). 

De geheim gehouden manier van werken bestaat daarin, 
dat bij het smelten in een schachtuven door reductie van 
natriumsulfaat ontstane zwavel natrium zich met zwavelkoper 
en zwavelyzer tot een vloeibaren steen vereenigt, waarin 
zwavelnikkel slechts in geringe mate ingaat. Deze steen is 
specifiek lichter dan die waarvan zwavel het hoofdbestand 
deel uitmaakt en scheidt zich gedurende het stollen ervan af. 

Om het koper en het yzer te verwijderen nit steen, waar
van zwavelnikkel het hoofdbestanddeel is, wordt deze weer 
met natriumsulfaat en kool gesmolten. De koper- en yzer-
als ook in geringe mate nikkelhoudende steen wordt bloot
gesteld aan verwêeren en dan bjj het versmelten aan den 
eerst beschreven steen toegevoegd. De hierdoor verkregen 
nieuwe steen wordt weer met natriumsulfaat en kool gesmolten. 

Door gepaste herhaling van deze behandeling verfcrygt 
men ten slotte al het nikkel in een uit zuiver zwavelnikkel 
bestaauden steen. Deze wordt door doodroosteren in nikkel
oxydule omgezet, dat of in den handel gaat of tot nikkel 
gereduceerd wordt. 

Voor de verwijdering van het koper door middel van het 
chloreerend roosten wordt de steen eerst door het con vertor 
proces van het grootste gedeelte van zjjn yzer bevryd. Het 
nu volgende chloreerend roosten gebeurt onder toevoer van 
waterdamp. Het hierbjj gevormde koperchloride wordt door 
uitloogen inet water uit het roostgoed verwijderd. 

Het overblijfsel bestaat uit nikkeloxydule met een zekere 
hoeveelheid yzeroxyde: het wordt met zwavelnatrium, zand 
en kool tot yzervryen nikkelsteen gesmolten, welke door 
doodroosten in nikkeloxydule omgezet wordt. Dit gaat als 
zoodanig in den handel of wordt tot metaal gereduceerd. 

Een nieuwe, te Birmingham uitgevoerde manier van nikkel 
gewinnen van MOND berust op het vormen van nikkel-
carbonyl Ni (C0 4). 

Volgens die manier, moet het in erts of „hutten-pro
ducten" bevatte nikkeloxydule door gasvormige reductie
middelen (watergas) by de laagst mogelijke temperatuur tot 
metaal worden gereduceerd. Dan moet bjj een temperatuur 
van 1 5 0 ° kolenoxyde daaroverheen geleid worden, dat met 
het nikkel bij deze temperatuur vluchtig nikkelcarbonyl 
vormt. De dampen van deze verbinding moeten in kamers 
geleid worden, waarin zy door verhitting op 2 0 0 ° in nikkel 
en kooloxyde neergeslagen worden; het vrijgekomen kool-
oxyde kan weer tot vorming van nieuwe hoeveelheden nikkel-
karbonyl gebruikt worden. 

Over de practische uitkomsten van deze manier van werken 
zyn geen berichten bekend geworden. Het nikkeloxydule 
wordt tot sponsvormig of gesmolten nikkel gereduceerd. Het 
sponsvormige nikkel wordt in den laatsten tyd in ovens met 
in verscheiden rijen boven elkaar liggende moffels bereid; 
de temperatuur wordt daarin opgevoerd tot 1 2 0 0 ° , waarby' 
het gereduceerde nikkel aaneensintert. Het gesmolten nikkel 

wordt gewonnen in graphietkroesen. Als reductiemiddel dient 
houtskool. T e Bergen-Point by' New-York gebruikt men als 
brandstof petroleum; de oven heeft daar drie kamers, elk 
voor twee kroesen. Het gesmolten nikkel wordt in yzeren 
vormen tot staven gegoten. (Zeitschr. d. Ier. I). Jng.) 

VERWARMINGSTOESTELLEN VOOR 
TRISCHE VERWARMING. 

ELEC-

Bij den tegenwoordigen stand van de electrische ver
warming, die bewyst, dat de kwestie van het benuttigen 
van den electrischen stroom ook voor dit doel reeds het 
tydperk der onpractische proefnemingen is te boven gekomen, 
zal het belangstelling wekken, op welke wy'ze nu beproefd 
wordt, deu electrischen stroom in een voor de practyk britik-
baren vorm in warmte om te zetten. 

De voor dit doel bestemde verwarmingstoestellen zyn samen
gesteld uit zoo dun mogelyk gegoten yzeren platen, waarop een 
zeer lange draad ligt van metaal, van een zoo hoog mogelyken 
electrischen weerstand; beide einden vau den draad zyn door 
haken met de stroomleiding verbonden. De draad moet 
zoo innig mogelyk verbonden zyn aan de gegoten yzeren 
platen; tot dat doel wordt een deeg gebtuikt, dat eveneens 
een slechte geleider voor electriciteit is en dat door ver
hitting omgezet wordt in hard email. Ook moet het deeg 
zich met de plaat kunnen uitzetten en samentrekken, zonder 
af te bladderen, opdat iedere aanraking van den draad 
met de lucht vermeden wordt. Deze laatste voorwaarde 
moet vervuld worden, omdat de draad tengevolge van het 
doorleiden van den stroom aan het gloeien geraakt en bij 
toetreding van lucht even snel vernield zou worden, als de 
lichtdraden der gloeilampen, als deze niet in de luchtledig 
gemaakte peer gloeiden. De zoo ingerichte verwarmingtoe-
stellen zyn buitengewoon werkzaam, als ze hun warmte 
in de lucht of in water verder kunnen leiden; minder, als 
ze uitsluitend voor verwarming van nauw beperkte plaatsen 
gebruikt worden, zooals voor braden en bakken. 

Damp/. 

DE K E U K E N DER TOEKOMST. 

Toekomstige geslachten zullen geen keukenmeiden en 
keukens meer hebben. Biefstuk zal er niet meer zyn. 
groenten zullen nog slechts in de herinnering bestaan. 
De restauraties zullen van de aarde verdwijnen en de tyd, 
die nu aan eten verspild wordt, zal voor een nuttiger 
bezigheid gebruikt worden. Dit alles zullen de menschen 
te danken hebben aan de uitvindingen, die het Amerikaansche 
departement van oorlog nu maakt. Het zal zoover komen, 
dat de soldaat een goeden maaltijd in zyu vestzakje kan 
meenemen. 

Toen de Japansche soldaten naar China opmarcheerden, 
droeg ieder een patronengordel en een gordel .aet eten. 
Hierin bevonden zicli capsules, pillen en kleine pakjes, die 
verschillende gecondenseerde voedingsmiddelen bevatten. 
Wilde de soldaat onderweg een kop thee drinken, dan liet 
hij een pil in een blikken beker met warm water vallen en 
de drank was gereed. Voor zjjn middageten had hij 
in zyn gordel een keur van vleeschspyzen. In plaats van 
het anders gewone gebraad, nuttigde hy een brok, die er 
uitzag als een pruim tabak en door sterken druk uit een 
groot stuk vleesch was verkregen geworden. Uit een kapsule 
bereidde hij een soep, een andere kapsule leverde pudding, 
nog een andere pil groente. Ook koffie kon hjj op deze 
wyze klaar maken, ja zelfs cognac en snaps moeten tot 

tabletten gecondenseerd zyn geworden. De Vereenigde Staten 
laten nu inet deze condenseering van spijzen proeven ver
richten en er wordt reeds voorspeld, dat ware wonderen 
zullen geschieden. Reusachtige troepen levend rundvee of 
wagens met meel zullen in den oorlog niet meer bestaan. 
De soldaten zullen de ossen en het brood in hun zak met 
zich meedragen en zelfs gezellig kunnen eten, terwyl ze 
den vjjand naar de andere wereld helpen. Nadat de soldaat 
een patroon in zyn geweer heeft geladen, steekt hy een 
capsule van rundvleesch in den mond, de echte Amerikaan 
kan in het heetste gevecht rustig zijn „ B o s t o n Baked 
Beans" nuttigen en in het uur der overwinning kan hy 
zich vergasten aan een stuk „Mince Pic". 

Maar ook de burgers kunnen zich deze uitvinding van 
den 19en eeuw ten nutte maken. Lekkerbekken zyn er in 
verhouding tot de geheele bevolking, niet veel, en wie 
eten als tydverspilling beschouwt, zal zich met vreugde 
bedienen van d ' nieuwe manier van eten. In het kopje 
thee van een gecondenseerde pil is de suiker al voorhanden: 
de gecoudenseerde soep bevat alle noodige toevoegsels; in 
de biefstuk zitten de noodige kruiden opgesloten. 

Tusschen deze inrichting en de vereeniging van een 
geheel tabel d'hóte-diner in een pakje, dat voor 25 ets. 
te koop zal zijn, ligt maar één schrede. De deskundigen, 
die door de regeering aangesteld werden, om nieuwe uit
vindingen op dit gebied te doen, maken tegenwoordig 
hunne berichten openbaar. Deze laten belangryke vorderingen 
verwachten. Ook in Frankrijk en Engeland zyn nitgebreide 
proeven genomen. De Franschen hebben een nieuw soort 
„krygsbrood", waarvan de bestanddeelen nog een geheim zyn. 

(Week's Gew. Ztg.) 

A A N B E S T E D I N G E N . 

Aanbestedingen worden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

NV \ M i vi. i N O V E M B E R . 

Amsterdam. 3 uur. De firms Fadde^on en Co., in het café 
Czaar Peter aan de Ruyterkade 53: het verbouwen vaa hunne 
fabriek, aan de Haarlemmer Houttuinen 29—31 aldaar. 

Doetiucliem. 4 uur. De architect Oviuk, namens den heer J . 
J . M. Verouden, in het logement van Laar : het afbreken en bet 
daar ter plaatse bouwen van een winkel- en woonhuis. 

DINSDAG 3 .NOVEMBER. 

Drelschor (Zeel.) Het polderbestuur van Dreiscbor, ten huize 
vau llanse: de verbooging van eeo gedeelte kruin van den 
Noordzeedijk, vanaf paal no. 0—5, aanw. 's morg. 8—10 uur. 

tioirle (N.Br.) Het 11 K. Parochiaal kerkbestuur van deu H . 
Johannes den Dooper: den bouw eener H. K. kerk met sacristie, 
doopkapel, bidkapel en de herstelling van dsn bestaanden toren. 

St. Oedeurode (N.Bi.) 1.30 uur. De arebitect J . M. Marijneu 
te Breda, namens den heer P. »an der Hagen, in bet koffiehuis 
Leeuwenrust: bet bouweu eener villa met aanhoorigheden op een 
terreiu, gelegen aan de Markt te St. Oedeurode. 

WOENSDAG 4 N O V E M B E R . 

Bolsward, Voogden van bet weesbuis: het afbreken en het 
opnieuw bouwen van een woonhuis in de Kerkstraat, onder inge
zetenen van Bo'.sward. 

Raveustein (N.Br.) 3 uur. Het bestuur van hst waterschap 
'8 Lands van Ravenatein, in bet hotel de Keurvorst van den Paltz: 
het maken van steenglooiing tegen Jen Langelscbeu scbaardijk, 
begr. f 3100. 

BOND1'IM» M. 5 N O V E M B E R . 

K o o g aan de Zaan (N.H.) 19 uur. Het gemeentebestuur: bet 
uitdiepen van eenige slooten binnen de gemeente. 

MAANDAG 9 N O V E M B E R , 

Amsterdam. 1.30 uur. De directie der Iloll. Hz. Spoorweg-

Maatschappij, in de wachtkamer 3e klasse van het centraal per-
sonenstalion, bestek no. 672 : het maken van grondwerken, 
spoorwerken, bestratingen en bijkomende werken tot uitbreiding 
der los- eu laadinrichtiugen te Holten (Ov.) Begr. 1' 4700. 

Amsterdam. 3 uur. De Iloll. IJzeren Spoorweg-Maatschappij, 
in liet lokial iia*st de wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule), 
bestek no 670: bet uitvoeren van eene vergrooting van het 
hallegeoouw Zwang op den locaalspoorweg Hoorn—Medeniblik, 
begr. f 1400. 

Apeldoorn. 3 uur. De architect G. Beltman A.Gz te Enschede, 
namens den weled. lieer Georg Möbus te Bodelshausen (Württemberg), 
in bet hotel Schimmel; liet bouwen eener machinale breifabriek 
met kantoren, magazijnen enz. aan de Briuklaan aldaar. 

VRIJDAG 13 N O V E M B E R . 

Middelburg. 11 uur. Het minis'ere van waterstaat, handel eo 
nijverheid, aau iiet gebouw vau liet prov. bestuur; het op diepte 
houden van de buitenhaven van bet kanaal door Walcheren te 
Vlissingen eu te Veere, eu van de haven te Breskens, gedurende 
1897—19 )2, begr. perc 1 f 142.200, perceel 2 f 48 300, massa 
f 190 500. 

WOENSDAG 18 N O V E M B E R . 

's-Uravenliagc. 11 uur. Bet ministerie van waterstaat, handel 
eo nijverheid: het maken van een gedeelte vaa bet Zuider-
afwateringskanaal vanaf den Achtersten dijk tot aan bet Oude 
Maasje, onder de gemeente Kaamsdonk, behoorende tot de werken 
voor de verlegging v»n der. Maasmocd, begr. f 94.000. 

DONDERDAG 36 N O V E M B E R . 

Haarlem. 1! uur. Het ministerie van waterstaat, banlel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhoud 
van het Merwedekauaal, van bet Noordzeekanaal tot de grens der 
provinciën Noordbolland en Utrecht, en van den zijtak vau dat 
kanaal tot in de Oude Vecht te Nigtevechl, gedutende de jaren 
1897, 1898 en 1899, begr. per jaar t 18.500. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie VHII waterstaat, hai-.del en 
nijverheid, aau bet gebouw van het p-o». bestuur-, bet driejarig 
onderhoud van het 'fienhovenscbe kanaal in Gooiland, gemeente 
Hilversum, begr. f 50C per jaar. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie vaa waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het «ebouw van het prov. bestuur: bet driejarig 
onderhoud der Keulsche vaart iu de prov. Noordholland, begr. 
f 3200 per jaar. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het drié-jarig 
onderhoud van de bodemdiepte in de Oosterbuitenbaveu te Medemblik, 
begr. f 1870 per jaar. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het driejarig 
onderhoud der haven en havenwerken op het eiland Terschelling, 
prov. Noordbolland, begr. f 7500 per jaar. 

V R I J D A G 87 NOVEMBER. 

Arnhem. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur : het on lerhoud 
van en het uitvoeren van herstellingen eu vernieuwingen aan de 
schutsluis te St. Acdries met daartoe behoorende werken, de 
Dreumelsche straal en de Vorensche en llcerenwaardeuscbe dammen, 
van 1 Jan. 1897 lot en met 31 Dec. 1S99, begr. f 2760 per jaar. 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 

Anrlnnderveen. Het maken van eene separatie, vloeren, zolders 
enz. in de openbare Ugere school, Lage zijde Laagste L. Hesman 
te Oudshoorn voor f 1315, gegund. 

Amsterdam. Het bouwen van twee liulpwachten voor de brandweer 
waarvan een op een terreiu aan de Niccdaas Keetstraat en een op 
eeu terreiu nabij de Willemspoort. Laagste W. Greve aldaar voor 
f 36.900. 

Amsterdam. Het bouwen van een brandweerkazerne, op een 
terrein aan de RuysdneHade eu Hcbbemastraat. Laagste J . vau 
Oosterveen aldaar voor f 63.3C0. 

Amsterdam. Het maken van artillerie-inrichtingen aan de Hem-
brug (4e gedeelte). Laagsto H. R. Hendriks aldaar voor f 36-2.200. 
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Haarlem. Het voortzetten van den aanleg van een bestraat 
pnarder.pnd in dea weg Alkmaar—Nieuwediep. Laagste J . Dienaar 
te den Helder voor f 916. 

's-Hertogenbosch. De uitvoering van herstellingen en vernieu
wingen aan de werkingen van den Bsardwijkschen Overlaat, met 
het onderhoud van die werken van 1 Januari tot en met 31 December 
1897, benevens voor Let zoo noodig leggen iu 1897 der zomer-
sluiting in genoemden overlaat. Laagste A. de Kort te Raardwiik 
voor f 2368. J 

Leiden. Het verbouwer, van eea perceel Hoogewoerd no. 4 tot 

biscuitfabriek Nutrix. Laagste D. Kooreman te Leiden vo. 
f 11.592, le opgaaf, 2e opgaaf f 10.692. 

Middelburg. Het onderhoud van de aanleg- en losplaats vo> 
visschers ia deu Brakman bij de Isabellesiuis, gedurende de iar. 
1897, 1898 en 1899. Laagste A . Tholens Dz. te Teroeuzen vo. 
f 1094. 

Middelstani. Het bouwen van een ijsauis. Laagste W. Hoawer^ 
te Zijlcüjk voor f 1058, gegund. 

Schoonhoven. Het verbouweo van eea woon- en winkelhuis aid 
Laagste J. Lijklema aldaar voor f 2186. 

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

I N r. 0 L I \ . 
Radicaal middel tegen vochtige muren. 
De ondergeteekenden berichten hiermede dat zjj, na gedurende de laatste 

jaren de ondervinding te hebben opgedaan dat INGOLIN, wanneer goed toege
past, een werkelijk afdoend middel is tegen vochtige muren, den alleenverkoop 
hebben overgenomen van den Heer D. F R E N I te Amsterdam, tot dusverre con
tractant voor Nederland en Koloniën en zulks in overeenstemming met de fabri
kanten „dc Hamburger Ingolin Fabrllt" zoodat dit fabrikaat voortaan 
uitsluitend bij hen verkrijgbaar is. 

Prospectus en attesten worden gaarne toegezonden door 

H . G . A I K E M A & C o . - R o t t e r d a m . 
B ü den Uitgever JOH. G . STEMLKR CZN., 

Amsterdam, verscheen: 

O n t w e r p e n van O r n a m e n t , 
voor Zelfstudie en voor Scholen, door 

I. H . en I. M. GROOT. 

53platen met 300figuren, in geïlluslr. omslag 
Prüs ƒ 2.-. 

J o VAK DER ENDT & ZOONS 
Stoom-Boekdrukkerij 

T E M A A S S L U I S 
is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesten 
spoed tot zeer billijke prijzen te leveren. 

P A P I E R S T E E N ( P apyro 
Vloeren in elke grootte uit één 

stuk (dus zonder Voegen) van P A P I E R 
S T E E N , zjjn b r a n d v r i j en v o e t w a r m . 

Zijn overal toe te passen. 
Prijzen zeer billijk. 

Nadere i n l i c h t i n g e n verstrekt de 
vertegenwoordiger 

T . G . T I S S O T J r . , 
AMSTERDAM 

P.DOLJUZOOlV 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KKISTAL- , BROEI en M E L K -

Ii A S. 

EO 
L E I D E N . 

M a c h i n e - , S t o o m k e t e l - e n 
C o n s t r u c t i e f a b r i e k . 

SCHKKP8B0ÜWWKBF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoor wegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met eei*tifiozxa.tvun Lloyd's 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PRIJZEN. (73) 
S . BRUIGOM, A rnhem, 

en Bureau Veritas. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEI RIJS 
te A n d e r n a c h a/d Rijn, 

leveren sedert 1851 : (83) 

1» AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
DRIJF- of ZWEMSTEEN; LA-

VAGROTSTEEN, beste en goedkoop
ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 
Tninsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

D U 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 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A M S T E R D A M , 
Bilderdijkkade 10'J 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V . met 7'/ , % 
gloeiverlies). 
( 9 9 ) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 
DOORNIKSCHE EN LUIKSCHE KALK 

TRAS. 
Portland-Cement, 

Engelsche en Duitsche. 

Medermend iger Lavake ien en Defcsteenen. 
Franco levering door het geheele Rijk. 

N . M M U X 
ROTTERDAM, Haringvliet Z Z , 28 

(97) en LEKKERKERK 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
KV AXISI i i u :\ 

e n G e m e n g d e B e r e i d i n g . 
HOUTHANDEL. 

O. Gips Czoon, 
D O R D R E C H T . (71) 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
/. M. SCHAAF. 

Hotersloot Hl, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg" 
AGENT te Amsterdam den Heer G . L Ö E W , 

N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

OVERKAPPINGEN ^ 
u LOODSEN A < ^ -

van gegolfd ijzer, 

(90) 

KRANEN, 
LIFTEN. \ N Ov _ 

C y LIEREN, 
O^" -^ GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen. 

T G . TISSOT J " . 
AMSTERDAM, SINGEL 179. 

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 KOI WH A11111 Al <¥X 
beschreven door 

v a n d © x " 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid fis.—. 
„ gebonden „ 21.50. 

Alle soorten van 

ZIEEI 
eu 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts iu ie fijnste quaUteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & S ö H N E 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( H h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
I V V r a a g de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 

welke w\j U grafts en franco toezenden. 

R E O O R D E E E I N G E N. 

Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedrijf 
met al do 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 '.ij 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 Van der Kloes gemaakt 
heeftop I '.' mobiel 'Ier bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk. 

(Bouwkundig Weekblad). 

Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandtch Advertentieblad). 

. . . . In de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. Dat over dit belangrijk materiaa-
heel wat te zeggen valt, is elk bouwkundige bekend, en velen onzer kunnen geacht worden met 
de eigenschappen der verschillende houtsoorten en het gebruik ervan volkomen op de hoogte 
te zim. De heer Van der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordeel en leering uit kan trekken. C 0 ' 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 
vakken in aanraking komen. 

Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
van den samensteller en zijn oenvoudigen, duidelijken schrijftrant (Het Handelsblad.) 

Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op allo vragen, welke cy liet terrein der bouw 
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uiivoerig antwoord, en kan het dus met vrucht 
worden geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de iirma Van der Endt & Zoon 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van bet boek. 

(Daahlad voor Zuid-Holland en 't-Oravenhage.) 

Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder veel waaide op een 
voor hen bijna onbekend veld to worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aau breed
voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemen 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenainen cn 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. . . . (/Je Ingenieur.) 

Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om dergelijken veel omvattenden arbeid naar wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelta 
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 cn daarbij met talrijke figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave eon onmisbare gids is voor allen, dio 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 mot de industrie in verband staat 
en'geeft het 't meest volledige tot op heden. (Vademecum der Bouwvakken.) 
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C a r b o l i n e u m „ K R I M P E N ' 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen ajd. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 A m s t e r d a m . 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

AIUINTIIWIX 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d o f op te g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

R. W. KOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 
aanvraag gratis. (80) 

Dobbs'sPatentScoriaePaverCy. 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Boompjes No. 82. 

Levert S C O R I A E P A V K K S voor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

Bjj de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die bij de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, verineden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aanvragekosteloos verkrijgbaar. 

TROTTOIRBESTRATING. 

JAN HAMER ÓL C O . , 
Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, 

AMSTKKI>AM. 

(•eameed ijzeren (86) 

S P I L - en S T E E K T R A P P E N . 
AIM. Inschuifbare Hekken. 

(103) 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L. H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, R o t t e r d a m . 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 

Putten en Kolken. 

U t r e c t L t s c l i e 

F i r m a G . G R E V E - Utrecht. 

Stationnaire & Transportabele Accumulator 
( S y s t e e m V A K K A M P E N ) 

voor E l e c t r i s c h e v e r l i c h t i n g en k r a c h t s o v e r b r e n g i n g . 
( 9 3 ) 

LEONARD SLIGGHER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en bilIijke prijs. (76) 

Vierde Jaargang No. 45. Zaterdag 7 November 1896. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentlen in dit blad kotten ran 1—5 regels 
60 cent», iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 
J. VAN DER ENDT & ZOON, 

MAASSLUIS. 

Alle advertentie» in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gs-nti» geplaatst in DE AMBACHTSMAN, 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 . 

B E S C H O E I I N G E N V A N G E G O T E N I J Z E R . 

Onlangs kwam bjj my de vraag op, waarom kaai- of be-
kleedingsmuren niet even goed of beter van gegoten ijzer 
kunnen geconstrueerd worden dan van metselwerk of basalt. 

Om tot eene vergelijking te komen, koos ik het type, dat 
in de laatste jaren in den regel bij den aanleg van han
delskaden wordt gevolgd. 

Op een houten fundeering, in hoofdzaak overeenkomende 
met de fundeering op bijgaande teekening aangegeven, waar
van de vloer zoo breed is genomen, dat het talud daaronder 
geborgen kan worden en daardoor de volle havendiepte 
langs den kaaimuur kan blijven, wordt ter hoogte van b.v. 
5 M . een muur gestapeld van bazaltzuilen in beton. 

Deze muur moet, wil hij aan de eischen der stabiliteit 

F i g . 1. 

Dwarsdoorsnede. 
Schaal 1 : 100. 

vangen door metselwerk en de schuitrib daarin gewerkt, 
doch voor het wegschuh en van den muur is deze van weinig 
nut, aangezien de aanhechting tusschen bazalt en beton of 
metselwerk, zooals men weet, uiterst gering is. (*) 

De massa moet dus hier den gronddruk keeren. 
De muur wordt daarop afgedekt met een dekzerk van 

zoodanige afmetingen, dat haar eigen gewicht het vooruit
werken moet beletten. 

Tot vastmeeriug der schepen laat men van het houten 
schermwerk om de 15 tot 20 M. een paal boven de gor
ding uitsteken, welke palen door een samenstel van kettin
gen en stangen, die dóór den muur gaan, daarachter beves
tigd worden aan houten stoelen, welke zich in den meestal 
versch opgehoogden grond bevinden. 

* Deze constructie moet dus weerstand kunnen bieden aan 
de geweldige trekkracht, die soms 
daarop wordt uitgeoefend door hoog-
getnigde schepen, gedurende een storm 
of by het zuigen van voorbijvarende 
stoombooten, wordende bjj eventueele 
onheilen, ontstaan door het breken 
der meerpalen of eenig ander deel van 
bovenbeschreven samenstel, de betrok
ken gemeenten of eigenaars der haven
werken voor die onheilen aansprake
lijk gesteld. 

Onderstaande figuren nu geven een 
proeve van constructie voor een kaai
muur van gegoten ijzer. 

In vier lagen zyn de blokken, hoog 
1.25 M. , by wyze van halfsteens-
verband op elkander gesteld. De boven 
en ondervlakken, zoowel als de zij
wanden, zyn met 25 mMs. moerbouten 
aan elkander en aan de na te noemen 
meerpalen verbonden. 

Het gewicht der blokken varieert 
van 975 tot 1525 K G . 

Opgaande van den houten vloer 
uit, zyn op onderlinge afstanden van 
15 M. meerpalen geplaatst, elk wegende 
ca . 1800 K G . , welke palen door 
zware ankers aan de houten fun
deering zyn bevestigd, terwyl de daar-

voldoen, by een gewone aanvulling een gemiddelde dikte 
hebben van 'ƒ., zijner hoogte, zynde in het aangenomen 
geval 1.67 M . 

Tusschen muur en fundeering bestaat niet het minste 
verband. Voor de lens wordt langs de onderste basaltlaag 
een schuifrib gelegd of wel de onderste lagen worden ver. 

(*) Hier moet ik den geitchten schrijver uitdrukkelijk tegen
spreken: basalt hecht zeer vast aan morlel , getuige b.v. d>- oude 
vestingmuren en torens te I.inz a. d. Hijn, maar de fout is dat 
de Nederlandsche bouwmeesters meenen hij kaaimuren met sterke 
trasmortel te moeten werken, zonder zar.d, waardoor de voegen 
los krimpe». v. D K . 
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Fig. 2. tusschen liggende muurvlakken 

Gedeeltelijke dwarsdoorsnede, om de 5 M. op dezelfde wijze 

Schaal 1 : 40. verankerd zyn. 

De onderste blokken, zoowel 

als de meerpalen, zijn met 

doorgaande moerbomen aan den 

fundeeringsvloer en de kespen 

verbonden. 

Door zware stootbnffers (fig. 

1 en 2), die achter eiken 

schermpaal zijn aangebracht, 

wordt de schok van aanlig

gende schepen gebroken. 

Meerkrammen (lig. 4) van 

gesmeed ijzer geven aan kleinere 

vaartuigen de gelegenheid tot 

vastleggen. 

De straat is hellend naar 

achteren gelegd en heeft hare 

afwatering langs riolen (tig. 1), 

die door het voorvlak der meer

palen heengaan. 

Ten einde het gevaar van 

roesten te ontgaan, wordt, de 

achterzijde van den muurwand, 

benevcus alle ijzeren constructie-

deelen, na gesteld te zijn, met 

warm koolteer zorgvuldig be

streken en daarna bedekt met 

een laagje gezift centen,, dat 

door middel van een blaasma-

chine op het vloeibare teer wordt 

aangebracht. 

De aanvulling onmiddellijk 

achter den muur geschiedt met 

vette klei of zuiver zand. 

Ter voorkoming van eentoo-

nigheid in kleur wordeu aan 

de voorzijde b. v. de vlakke 

banden gekoolteerd, de bossin

gen gemenied en de teruglig-

gende paneelen, alsmede de 

schachten der meerpalen grijs 

geverfd. Ook kunnen de bovenste 

blokken benut worden tot het 

aanbrengen van reclames. 

Ten slotte volgt hier een 

globale berekening van kosten 

der beide muurtypen, voor zoover 

zij in samenstel van elkander 

verschillen. 

strekkenden meter basaltinuur van 5 M. 

Fig. 3. 
Plattegrond. 
Schaal 1 : 40, 

Fig. 4. 
Meerkram. 

Schaal 1 : 40. 

a 

Aan een 
hoogte zal verwerkt worden: 
7.850 M : 1 . zuilenbazalt in beton . . üi 
0.180 „ hardst, dekzerk 30 X 60 cM. „ 

3 5 K G . gesmeed ijzer voor kett ingen, 
stangen, euz ,, 

10 K G . gegoten ijzer voor paal-
rautien, enz „ 

f 16.-
- 70.-

f 124.60 
- 12.60 

0.20 - 7.— 

0.08 - 0.80 

/' 145.— 

Daarentegen zal voor hetzelfde muurvak van gegoten 
ijzer, b(j een normale wanddikte van 25 mM henoodigd zijn: 
1900 K G . gegoten ijzer . . . . 4 ƒ 0.06 f 1 1 4 . -

30 ,, gesmeed „ voor ankers, 
stroppen, enz. . . . „ - 0.20 - 6.— 

20 „ gesmeed ijzer voor moer
bouten , - 0.25 - 5.— 

Voor meerdere kosten van stellen - 15.— 
Voor verfwerk en behandeling met teercement . - 5.— 

f 145.— 
Uit bovenstaande berekening blijkt dus (aannemende dat 

de eenheidsprijzen niet ver van de waarheid zijn), dat de kosten 
van het maken van een basaltmnur en die van een gegoten 
ijzeren niet noemenswaardig zullen verschillen. 

Misschien geeft deze bijdrage aanleiding tot het wisselen 
van gedachten over het behandelde onderwerp en zullen 
dientengevolge bezwaren van technisuhen of anderen aard 
tegen de uitvoering van de voorgestelde ijzerconstructie aan 
den dag komen. 

Ook zullen heeren waterbouwkundigen en ijzerfabrikanten 
wellicht hunne ondervinding ten beste willen geven op het 
punt van uitgevoerde kaaimuren, hetzij dan van ijzer of 
steen; hoewel het bestaan van gene mij nog onbekend is. 
Iu ieder geval scheen mij de zaak in beginsel wel de moeite 
waard om een en ander zooals het hier ligt op te stellen en 
nit te werken. 

Schiedam, Augustus 1896. 
A . B C B B E R . U A N , 

Opzichter der Gemeentewerken. 

N A S C H R I F T . 

Ik acht den inhoud van bovenstaand opstel belangrijk 
genoeg otn er de bijzondere aandacht der lezers van dit 
blad op te vestigen. Het denkbeeld om gegoten ijzer tot 
beschoeiingsmateriaal aan te wenden is, voor zoover ik 
weet, geheel nienw en, mag dit op het eerste gezicht 
eenigszins vreemd schijnen, als men zich er eeuigszins 
meer mede vertrouwd maakt, zal men er werkeljjk voor
deelen in vinden. Als zoodanig meen ik vooral te mogen 
noemen de volkomen hechte verbinding met de houten 
fundeering. Vervolgens de gunstige gelegenheid tot het 
vastmeeren van schepen, hoewel er misschien wel eenig 
bezwaar zal worden ingebracht tegen het onmiddellijk 
vastmeeren aan het oeverwerk. 

Het zal mij aangenaam zyn de meening der meer speciaal 
waterbouwkundige lezers over dit ontwerp te mogen ver
nemen, v. D. K . 

V E R N I K K E L E N V A N H O U T . 

Om hout te vernikkelen wordt naar LIEBKTANU in het 
Zeitschrift für „Drechsler, Elfenbein Graveurs und Holzbild-
hauer" vermeldt, eerst „gemeta l l i seerd". Daartoe worden er 
3 oplossingen gemaakt: 1". 0.5 G. fyn gesneden caoutchouc 
lost men onder bijvoegen van 4 G. gesmolten was in 10 G. 
zwavelkoolstof op. Onder flink roeren voegt men er de vol
gende, vooruit klaar gemaakte oplossing bij: 5 G . phospor 
in 60 G . zwavelkoolstof met 5 G. terpentijnolie en 4 G. 
asphaltpoeder en schudt, het geheel goed door elkaar. 
2°. 2 G . salpeterzuur-zilver worden in 600 G . water 
opgelost. 3 ° . 10 G . chloorgond in 600 G. water. 

Men bevestigt vervolgens de geleiddraden aan het voor
werp, doopt het iu oplossing N" 1 en laat het daarop dro
gen. Dan wordt oplossing N" 2 over het voorwerp gegoten 
en laat men het zoo lang vry hangen totdat de oppervlakte 
een donkeren glans vertoond en, nadat het met water 
afgespoeld is, wordt het voorwerp met oplossing N" 3 op 
dezelfde wijze behandeld als met oplossing 2. Na deze 

laatste behandeling neemt het voorwerp een gelen glans aan 
en het hout is voldoende voorbereid. 

In tegenstelling met dit zoogenaamde natte metalliseeren 
bestaat de methode van LANOBKIN in het volgende: Ken 
jodkalium-kollodinin oplossing, zooals de photographen ge
bruiken, wordt met hetzelfde volume ether-alcohol verdund 
en deze oplossing giet men zeer snel over het voorwerp, 
zoodat het in eens gedekt is: zoodra het laagje gaat stollen, 
legt men het hout in een slappe oplossing van salpeterzuur 
zilver-oxyde onder zooveel mogelyk afsluiten van het licht. 
Als het hout een g« l e kleur begint te vertoonen, spoelt 
meu het af, en stelt het aan het zonlicht bloot, waarop de 
verkopering kan beginnen, die vóór het vernikkelen noodig is. 

Houten heften aan chirurgische instrumenten verkopert 
men op de volgende manier: Men lost paraffine of was in 
ether op en besmeert hiermee het hout. De ether vervliegt 
en het voorwerp wordt nu met fijn, zuiver graphiet be
poederd, of de was wordt met bronspoeder overtrokken en 
alle oneffenheden zuiver gelyk gemaakt; in plaats van brons
poeder kan men ook zeer dunne plaatjes lood gebruiken. 

De manier van POBKK is de meest gebruikelijke, omdat 
deze voor het metalliseeren van by'na alle voorwerpen kan 
dienen. Als voorafgaande verkopering of liever voor den 
galvanoplastische koprrueerslag op hf-t te vernikkelen hout 
gebruikt men een zuur koperbad, waarvan de samenstelling 
geregeld wordt naar den beschikbaren stroom Het meest 
gebruikelijke bad voor k pergalvanoplastiek is: 30 L 1 8 ° / 0 

koper-vitriool-oplossing tl) 1

a L . 60 ° / 0 's zuiver zwavel
zuur. Opgemerkt zy, dat b. v. de benaming 18° B é het
zelfde beteekeut, als 18 " / 0 . Nadat het hout voldoende 
met koper overtrokken is. wordt het naar verkiezing ge
schuurd en gepolijst eu dan in een gewoon nikkelbad ver
nikkeld. Het laatste bestaat uit 500 G. zwavelzure nikkel-
oxydul-aminonia, 50 G. zwavelzure ammoniak en 10 L . 
gedistilleerd water. Als blauw lakmoes papier snel en inten
sief rood gekleurd wordt, dan voegt men salmiak by het 
bad, totdat dit slechts zwak en langzaam plaats heeft, wat 
door toevoeging van een weinig citroenzuur kan bewerkt worden. 

Na het vernikkelen kan natuurlijk ook nog gepolyst wor
den, foor . Ztg.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Buitenslands geznapcd hout. 
Utrecht, 30 October 1896. 

Mijnheer de Eedacteur! 
Mag ik zoo vry zyn U eenige inlichtingen te vragen 

omtrent het volgende: 
Onlangs deed zich hier eeu kwestie van binnenslands en 

buitenslands gezaagde plankeu voor. De levering moest 
geschieden in Koperwyksche geschaafde en 15 mM. diep 
geploegde vuren delen Deze werden als gezegd door den 
houtkooper geleverd, maar door de directie afgekeurd, die 
vermeende dat het buitenslands gezaagde delen waren. 

iu „ O n z e Bonwmateiialen" heb ik nagezien of U daar 
ook eenige kenmerken van aangeeft en hoewel U my 
daarin al verscheiden malen tot raadsman zyt geweest, heb 
ik nu toch te vergeefs gezocht. 

Gaarne zou ik nu langs dezen weg van U vernemen of 
er bepaalde kenmerken zyn, waaraan men geploegde en 
geschaafde vuren delen als binnenslands en buitenslands 
gezaagd zou kunnen herkennen. 

Hoogachtend. UEd. dw dr., 
H. J . V A N V E E N , 

lid van A. et A . 

Vergun mij ten eerste op te merken, dat er iets onmo

gelijks gevraagd is; want het landgoed Coppervick (In de 
nabijheid van Drammen aau de golf van Christiania in 
Noorwegen) is al sedert een twintigtal jaren van hout 
ontbloot. 

Eenige kenmerken van buitenslands gezaagd hout vindt 
ge op blz 51 7 en 51 S van „Onze Bouwmaterialen" opgegeven. 

Wat hier minder ter zake afdoet — omdat ge U een
voudig aau uw bestek hebt te houden, waarin binnenslands 
gezaagd hout voorgeschreven is — maar wat ik toch even 
wensch aan te stippen, is dat in myn opinie omtrent 
buitenslands gezaagd hout sedert het schryven van O. B. 
vry wat verandering is gekomen. Ik beveel U zeer het 
lezen of herlezen aan van ons No. van 7 December 1895 
„Ie t s over hout" door B. STOFFEL. 

V. D. K . 

Examen-boeken. 
Onder de vragen voor een te houden examen komt voor: 
Kennis van de wyze van opmeten en in teekening 

brengen van terreinen van de daarbij noodige hulpmiddelen 
en instrumenten. 

Keunis van de wyze van uitvoering en aanteekening van 
eenvoudige waterpassingen, en van de behandeling der ge
bruikelijke instrumenten. (*) 

Kennis van de samenstelling en inrichting van eenvoudige 
militaire gebouwen. (*) 

Kennis van den aanleg en inrichting van gewone wegen. (3) 
Gaarne wenschte ik met een en ander beter op de hoogte 

te komen; zyn U misschien werken bekend, die over een 
en ander handelen; of te wel personen die hierin les willen 
geven. ( 4j 

U reeds by voorbaat, dankende voor de gegeven moeite, 
Hoogachtend, Uw dv. dr., 

L . 

i 1) „ L a n d m e t e n en waterpassen" door Dr. C H M. SCHOLS, 
Hoogleeraar aan de P . S. te Delft, 5e druk, Breda, Gebr. 
OUKOOP, 1894. 

(-) STOBM VAN 's GBAVBZANDK „Burge l j jke en Militaire 
Bouwkunde". 

(3) BEBOHUIS'S Waterbouwkunde. 
(4) Hiertoe zouden toch zeker eerst woonplaats en adres 

van den schrijver bekend moeten zyn 'i v. u. K. 

Vun11>roi lp.»pier. 
Amsterdam. 2 November 1886. 

Na ar aanleiding van het bericht onder dezen titel in ons 
vorig No. uit de Aannemer overgenomen schrijft de heer 
L . SCHNKIOKK, te Amsterdam mij het volgende: 

„ B e l a n g s t e l l e n d lezer van uw blad, is mij uw artikeltje 
over Vnurproefpapier. niet ontgaan, en zal het mij aange
naam zyn, indien ü van de navolgende mededeeling wilt 
kennis nemen en zoo mogelyk, den indruk als zou dit een 
n o u v e a u t é zyn wegnemen." 

„Om behangsel-papier te maken, is papter noodig, èn nu 
blijkt uit de feiten, dat Vuurproef-behangselpapier, door my 
reeds in het laatst, van 1894 in Nederland iu den handel 
werd gebracht en iu den zomer van bet vorig jaar werd 
geëxposeerd , wat U zal blijken, uit een hierbijgaand, zeer 
waardeerend verslag in Ome Gids .tijdschrift onder Redactie 
van DUFOUR ót Cu., te dezer stede)." 

„Op verschillende plaatsen toegepast, is het in een 
publiek locaal ,,de Bodega" Kalverstraat 18 alhier door 
den Architect Mr. HKNKI LIOTHABT gebruikt als plafond-
bekleeding, ter vermindering van brandgevaar voor de 
bovenbewoners." 

„Mocht U er belang in stellen, persoonlijk het artikel te zun 
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en te beproeven, dan ben ik gaarne bereid monsters vrachtvrij 
ter uwer beschikking te stellen." 

Ik haast mij by dezen aan het verzoek van den schryver 
te voldoen eu zie belangstellend zijn monsters tegemoet. 

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. 

MAANDAG 9 N O V E M B E R . 

Amsterdam. 12 uur. Hei gemeentebestuur: bet bouwen van een 
afdeehugsbureau voor de politie der 2e afdeeling, 6e sectie, op een 
terrein aau de le Spaarndainmerslraat. 

Amsterdam. 3 uur. Üe heer J . Hopman, 6rma J . Wijdoogeo 
Jzn., in het café Czaar I'eter, aan de l>e Ruyterkade 53; bet 
verbouwen vau de perceelen Io en 12 aau de Leliegracht a'.daar. 

Haarlem. 5 uur. De architect J . II. Welseuaar, iu bet hotel 
Lion d'Or : bet bouwen van een woonhuis aan den Zijlweg aldaai. 

Yt'isch (Geld.) 12 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 
twee waaggebouweu op de siatiousterreiuen te 'ferborg en Varsseveld. 

DINSDAG 10 N O V E M B E R . 

Breda. 11 uur. De genie, in de achterzaal van bet koffiehuis 
De Keurs vau Breda : het maken van rakken eu staanders voor het 
opstellen van nachtlegergoedereu in bet nachllegermagazijn aldaar, 
onder bet beheer der genie, beer. t 1000. 

WOENSDAG 11 N O V E M B E R . 

Lochem (Geld.) 12 uur. Het gemeentebestuur: het «ernieuwen 
van twee stralen in de gemeente, met bijlevering van grès-keien. 

ZwUndrecht (Z.H.) 1 uur. Het gemeentebestuur : 1. bet leveren 
en leggen van het. gegoten-ijzerer. buizennet met afsluiters, brand-
kranen, enz.; 2. het bouwen van eene watertoren en het maken 
der filters en bezinkbakken, oeververdediging, een toegangsweg enz. 

DONDERDAG 12 NOVEMBER. 

Steeiiwjjk. De architect B. Uouwkema, namens zijn principaal, 
ten buize van de wed. Varrenhorst aldaar: het bouwen van een 
hotel, café restaurant met stalling. 

VRIJDAG IS N O V E M B E R . 

Amsterdam. 10 uur. De luitenant-kolonel, eerst aanw. ingenieur, 
op bet bureel Plautage-Lijnbaansgrac^t co. 1 : bet leveren en 
opleggen van brugmaterieel bij het fort Waver-Amstel, onder het 
bebeer der genie te Amsterdam, begr. f 1000. 

Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel eu 
nijverheid, aan het gebouw van bet prov bestuur : het onderhoud 
van de rij • swaterleidingen bewesten en beoosten bet kauaal van 
Terneuzen, gedurende ds jaren 1897, 1898 en 1399, begr. f5750. 

Nijkerk (Geld.) 1 uur. De architect P. .1. Houtzagers te Utrech', 
in liet logement de Roskam ; het gedeeltelijk herbouwen en ver 
grooten vau bet woonhuis, het bouwen van een stal en koetshuis 
met twee woningen eu bijbehoorende werken op de buitenplaats 
Voërst. aldaar. 

Z A T E R D A G 14 NOVEMBER. 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie van binncnlandscbe zaken, aan 
bet gebouw van het prov. bestuur -. bet maken van eene uitbreiding 
aan bet Zoölogisch Laboratorium aan de Hoogt te Utrecht, begr. 
f 32.000. 

DONDK DAG 19 N O V E M B E R . 

Haarlem, 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het maken van 
eenen houten pijiet met heschermingswerk, ter vervanging van den 
steenen steunpijler van de straatwegbrug over bet Noordzeekauaal 
te Velzen, met bijbehoorende werken, tot verbetering van de 
doorvaart dier brug. 

Rhcden (Geld.) 1 uur. Het gemeentebestuur: de levering der 
schoolliehoeften voor de 10 openbare sobolen voor den dienst 1897, 
in twee perc. 

Z A T E R D A G 21 N O V E M B E R . 

Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland en het 
gemeentebestuur van Haarlem, in het geinecnlandsbuis: 1. het 
maken van een schutsluis bij Spaarndam ; 2. hel uitbreken der 
Kleine of Haarlemmersluis te Spaarndam. 

M A A N D A G 23 N O V E M B E R . 

's-Gravcnhage. 11.30 uur. Het ministerie van binnenlandscbe 
zaken, nan het lokaal van het prov. bestuur : het maken van den 
bovenbouw en bijbehoorende werken voor bet depótgebouw van het 
Centraal Archief aao het Bleijeuburg aldaar, begr. f 183.300. 

Maastricht. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van het prov bestuur: bet maken 
van werken tot verbeler'ng vau de rivier de Maas, tusschen de 
kilomelerraaieu C V l ' I en C X l l , onder de gemeenten Venlo, Arcen 
en Velaeu, Vlaasbree en Gmtibenvorst, begr. f 45 600. 

WOENSDAG 25 N O V E M B E R . 

's-Urureiibage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
eu nijverh-id : het verdiepen vau de kom en het verdedigen van de 
boorden der veerhaven aau de Noordzijde van het Drougelensjlie 
veer, in het riviervak Heleind—Don gemond, onder de gemeente 
Besoijen, prov. Noordbiabant, behoorende tot do werken voor het 
verlegeren van de uitmonding der rivier de Maas, begr. f 3500. 

V R I J D A G 27 NOVEMBER. 

Leeuwarden. 12 uur. Hei ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aau hel gebouw van bet prov. bestuur: het maken van 
boordvoorzieningen bij d-• Kleine of Noor.lersluis eu bij de Kou-
dumer Slaperdijk, prov. Friesland, begr. f 2400. 

Middelburg'. 11 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel en 
nijverheid, aan bet gebouw van het prov. oestuur: het verruimen 
en bel op diepte houden van de buitenhaven vau bet kanaal door 
Zuidbevelaud te Hansweert en te Wemeldiuge, begr. f 8400 per jaar. 

Z A T E R D A G 28 NOVEMBER. 

Waspik (N.Br.) 10.30 uur. Het gemeentebestuur : het gedeeltelijk 
vernieuwen en herstellen van de beschoeiing der Kerkvaar'sclie 
Haven en Uavenkade aldaar, met bijleveriug der benoodigdc mate
rialen enz. 

V R I J D A G 4 D E C E M B E R . 

Zwolle. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. b-stuur: het onderhoud 
van bet Mep lelerdiep cu de daartoe behoorende werken in de prov. 
Overijssel, in de jaren 1897, 1898 en 1899, begr. I'7250 per jaar. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 

Amsterdam, Het maken eu plaatsen van 4 bouten politiepost-
buizen. Laagste 13. de Hruin te Weesp voor f 3590. 

Amsterdam. Het bouweu van twee opcubare lagere scholen, 
waarvan een der le klasse voor 600 kin leren eu een der 2e klasse 
voor 520 kindereu, beideu op een ten ein aan den Overluin van 
de Hortus Botauicus. Laagste li. Itaaijmakers aid. voor f 103.344. 

Amsterdam. Het vergrooten der vrachtgoederenloods te Hilversum. 
Laagste W. van de Kooij te Amersfoort voor f 5319. 

ltuiiiiik, Het bouwen van een gemeentehuis. Laagste L . H. H. 
Jacobs te Arnhem voor f 8044. 

Donkerbroek. Het maken eu verbeteren van waterleidingen, ter 
gezamenlijke lengte van 7580 M. Laagste W. Boltje te Oudehaske 
voor f 2C85, gegund. 

's-Grnvenliage, Bel verleggen van den veerweg over den Zuider
rivierdijk van het riviervak Heleind—Dongemond, bij het Drongel-
sche veer, onder de gemei ute Besoijen. Laagste W. 't Hoen te 
Alblasserdain voor f 227!. 

Haarlem. De voorziening der boorden van het Groot Noord 
Hollandsen kanaal. Laagste C. de Wijs te Alkmaar voor f 7633. 

's-Hertogenbosoll. Het voortzetten der oeververdedigitig langs 
de Zuid-VV'illerr.svaart in de provincie Noordbrabnnl. Laagste W. 
F. Weijers te Tilburg voor f 5987 

's-Hertogenbosch. Het driejarig onderhoud van Je rijkshaven- en 
rivierwerken te Moerdijk en te Willemstad, met de zelfregistreerende 
peilschaal te Sleenbergsche Sas, behoorende lot de havenwerken 
in de provincie Noordbrabant. Laagste L . Brar.d I)/.n. te Giesendnm 
voor f 8386. 

Maastricht. Het maken van werken tot verbetering van de 
rivier de Maas tusschen de kilometerraaien 134 en 136, onder de 
gemeenten Bergen en Wansum. Laagste P. Hillen te Blerick voor 
f 13 000. 

Steenbergen. Het bouwen v.an een graanschuur enz op de 
hofstede bewoond door G. van Nieuweuhuijseu en toebeboorende 
aan den Wel E l . beer Pous Koolbaas, gron leigenaar te 's Gravenhagc. 
Laagste M. Nolet te Ietseke voor f 7975, gegund. 
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RUW- or G I E T I J Z E R 
per ÏOOO K G . 

Schotsen O. M . B . N o . I 
Gartsherric No . 1 . . 

id . N o . 3 . . 
Cleveland No . 3, voor 

gietwerk . 
i d . No . 4, voor 

smeedijzer-bereiding . 
Uumherl. hematiet No. 1 

i d . i d . No 3 
Koude lucht-houtskool 

No. 1 voor gietwerk. 
Koude lucht-lioutskool 

No . 6 voor smeedijzer-
bereiding 

Pudrlclstavcn en blokken 
Ferro mangaan 80 pCt 

•o a 

G l i l d e n . 

61,93 
67, 6 
78,73 
93.30 

110,80 

116,63 
64,14 

231,69 
198,28- 233,96 

62,68 
68,61 
80,18 
67,06 
72.90 

29 16 
67.06 
72,90 
84,96 
61,23 
61,2» 
69,98 
75,81 
87.46 

99.13 
221.59 
209,93 

71,44 
104,97 
107,89 
59,77 
64.14 
62,68 
58.31 

8,45 
71,44 
77,27 
80,18 
87.47 

104,97 
119,65 
137,04 
118,09 

134,12 
186.60 
198,97 
419,86 

606,47-991,34 
933,26 — 279,91 

70 

S M E L T I J Z E R en 
S T A A L per 1000 K G . 

Scheeps- en brugplaten . , 
Ketelplaten . . . . 

id . vuurkast kwaliteit 
Staafataal 
Baaiband 
StaalMik 
Zacht i d . voor stampwerk 
Hoek- en kraal ijzer . . . 
Kraal T ijzer 
I staal 
Spoorstaven, zware i i . d. naas-

id . middelsoort J to haven 
ld . lichte | b. d. fabr. 

Tramrails . . . . 
Gerecdschapstaal, gewoon 

i i l . speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id^ 

D R A A D per 1 0 0 0 K G . 

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 i d . 
Getrokken ij/.erdraad 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 gogftlvanis. 
Prikkel heiningdraad 2 draads. 

Id . i d . 4 draads. 
Id . thickset 1 » 
Id. id . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0 — 8 

ZINK per 1000 K U . 
Zuiver buitcnlandsch 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

L O O D per 1000 K O . 
Engelsen 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 

l d . id . 2e i , 
Lancashire id . le n 

l d . id . 2e 11 
Newcastle id . le « 

l d . id. 2e 

Gulden. 
201,19 
151,69 
224 51 

139,95 
134,12 
144,31 
154,54 
151,69 

5,98 
a i 5,40 
I I 6.56 

6,27 

51,02 

1,45 
64,14 

27,85 
30.03 
28.8" 

23.03 

22,60 
28 44 
28,00 

102,05 

96,29 
43,74 
145,78 

K O P E R . 

Chi l i staven per 1000 K G . 
Gietelingen B . S . i d . 

i d . taai (Toughcake) id 
Staven, platen en dulibeling id 
Draad per K G . 
Gesoldoerde pijpen id . , 
Pijpen zonder naad id . . 

t . l l . l . M E T A A L per K G . 

Staven . . . . . 
Duhheling 
Soldeerwerk 

MESSING per K G . 
Gewalst messing . • . 
Rladmcssing . 
Gesoldeerde gaspijpen . 
Getrokken ketelpijpcn 

i d . condensorpijpen 
Draad . . . . 

TIN per 1O00 K G . 
Kngclsch in staven (in kisten 

van 903,21 K G . ) . 
id. id. best gezuiverd. 
i d . gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 

A N T I M O N I U M p. 1 0 0 0 K G . 

0,57 
0,57 
0,57 

0,68 
0,76 
0,81 
0,76 
0,93 
0,68 

734 ,76 
746.42 
723,09 
6*9,36 

384,87 

C E M E N T p. vat r. 181.44 K G . 

Portland . . . . 
Romeinsch 
Vulcaan- of voegcument . 

V U U R V A S T E S T E E N per 
1 0 0 0 stuks. 

Schoischa 
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 . • 
ltahtjen's scheepscompoadtie 
Sims' i d . 

O L I Ë N per l i t er . 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte i d . 
Terpentij» 
liaapolie . . . . 
Colza . . . . 
Katoenzaadolie . . 
Keu/el „ . . 
Olijf 
Ossonpoot „ 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie pur 100 K G . . 

T E E K en P E K . 
Stoetholmer teer per vat 
Archangel „ „ 
Koolteer „ 
Pek , Zwe.sdsche per 100 K G 

ii ^ f t s 11 » ii 
„ Kngelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ aniher „ ,, „ 
1, geel n li n 

M A C H I N E P A K K I N G p . K G . 
Pakking mut elastiek hart 
Tuck's pakking 

Id . genuine • . 
I d . triple . 
Id . metallieke 

Asbest pakking (bost) . 
Beldam's pakking . 
Asbest millboard per 100 K G . 

5,40 
4.82 

3,56 
5,04 
9,48 

24,89 
32,59 
36,14 

9lnaii(lelijksche prijsopgaaf, zonder verbinding van eenige METALEN enz., volgens de prijscourant van J O H N BIRCH & Co. ltd. 
Ingenieurs en Exportenrs van Machinenên, Londen, 10 & 11 Queen Street Place, November 1896. Levering franco boord Londen 

| ni;i.l JZKK per 1000 K O . 

plaatijzer voor scheeps- en 
bruggenbouw 

jj. voor masten, enz. „Bes t " . 
ijtelpl»ten „Bes t " . 

id. „Best best". 
id . „Bes t best best" . 
id . „Kxt ra triple best 

voor zeer moeielijk flenswerk 
geribde vloerplaten 
Yorkshire ketelplaten (Low-

m o o r ) van at . . • 
|d. i d . (Andere merken) 

floek-enkraalijzcrvoorschoeps-
e n bruggenbouw . 

Best" hoekijzer . 
Best best" id . 

\ ijzer 
Kraal T Ü«er . . van af 
y , tot knieën en spanten go-

bogen meer: 
Klinknagel'dze'. gewoon . 

id . „best" . 
i<U«,he»t be.t" voor ketelw. 

Stasfijzer, Welsh . 
Schotsch f. »• b. Glasgow 
Gewoon North Staffordshire 
Best id. • 
Superieur id . . 
South Staffordshire, Marked 

bars. List brands . 
„Lowinoor" 
Yorkshire, andere merken 

Spijkerstnven 
Zweedsch staalijzer, gewalst . 

id, id. gehamerd 
Belg. id. No. 1 f.a.b. Antwerpen 

Spijkerstaven id. id . 
Gootijzer id . i d . 
I ijzer, van af 

Draadnagels No. 5 — 7 
" (per 100 K G . ) . 

Bandijzer, gewoon . 
superieur 

Baaiband N . 20, broed 22.2 m M . 
Export Mik . . . . 
(Blik stampw.Workingup)kwal. 
Gegalv. gegolfd blik No 24 B G 

id . id . id . No. 26 id. 
id. plat Id, No. 20 i d . 
id . id . „best best", koud ge-
walsten uitgegloeid No.24HG 

Gehamerde staven . 
Hielstukken, ruw licsmeed 
Steven i<L '<'• i d - vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
8cheep8Belirocfassen,ruw afgedr 
Wals ijzeren stoompijpen 
Hulpstukken daarvoor . 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor . 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
Wals IJz.ketelp., schuin geweld 
Ledikant pijpen . 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

id . id . sokken en spie
einden uitgeboord en afgedr. 
I. i d . bestreken met Dr . Angus 
Smiths oplossing, meer: 

Gesmeed roosterijzet • . 

Gulden. 

64.14 
69,98 
75,81 
72,90 
81,64 
93,30 
104,97 
62,68 
69,98 
61.23 
51,02 
52,48 
64,14 

87,47—104,97 
209,93—396,59 

583,14 
116,63 
303,93 

75,81 
99,13 

81,64 
1('4,97 

8l,r>6 
107,89 

87,47 
110,80 

151,62 

I6't,28 

99,13 

565,64 
618,13 
606 .47 
676,44 

0,7 9 
0,90 
0.92 

20,99 
16,91 
28,00 
19,83 
28.00 
69,98 
28,00 

0,19» 
0,20» 
0,23 
0,26 
0,24 
0,94 
0,49 
0,43 
0,39 
0,45 

30,91 

10,07 
8,89 
5,93 
7,58 

1*,-
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 cu M O E R E N per 1 0 0 K G . 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam { 'neb. 
m M . 

ƒ 

7. 
12.7 
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

15.88 
15.74 
15.16 
14.29 
13.70 
13.83 

19 
14.00 
13.41 
12.83 
12,24 
11.95 

22.2 
lang beneden 50.8 m M . . , 

„ 50.8 tot 76.2 . . . . . . 
n " 6 2 ii II-*- 3 „ 
„ 114.3 ,. 152.4 „ 
„ 162.4 m M . en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 K G . meer 
Vierkante moeren , getapt . . . . 
Zeskante id . id 21.S6 18.36 17.20 
Gegalvaniseerde deklioutcn . . . 20.99 19.24 
Volgplaatjes f 18.66 per 100 K G . 

K L I N K N A G E L S per 100 K G . 
Gewone brug- of schoepskwalieit . . . 12.24 1 1.37 10.79 
„ B e s t " . . 12.53 11.66 11.08 
„Bos t best" 13.70 12.83 12.24 
„Bes t best" ketolklinkhouten. . 14.58 13.41 12.83 

14.00 
13.4 1 
12.83 
19.24 
11.95 

Met zeskante moer ƒ 1.75 per 100 K . G . m e e r . 
16.77 14.87 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 

17.90 17.20 17.20 I ' .20 

» ' V . 
25.4 28.6 
11.00 14.00 
13.41 13.41 
12.83 12.83 
12.24 12.24 
11.95 11.95 

31.75 
14.00 
13.41 
I2.8S 
12.14 
11.95 

10.79 
11.08 
12.94 
12.83 

10.79 
11.08 
12.24 
12.83 

f 
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A D V E R T E N T I E S . 

N e d e r l a n d s c h e M a a t s c h a p p i j 
VOOR 

M O NIE R-W E R K E N 
te AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N . L A N D R É. 

Cement-Ijzerwerken 
volgens de systemen MONIER, R A B I T Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN. 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatpatten, Kuipen enz. 
Gewt lven, Vloeren,Buizen,Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 
Hit A M ) Vit M E h K LI) KUS. 

K A N T O O R : 
3e rVdtvrliif/'litHii'HSti'fi'it 3(1, 

W E R K P L A A T S : (95) 
JAAIJl'O by den Omval ( iVeespr-l /.jjilc) 

OVERKAPPINGEN 
LOODSEN J < ^ ' tn 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN (90) 

KRANEN, 

LIEREN, 
- 0 « ^ GRANIET, ZANDSTEEN, 

T " Weibern Tufsteen. 

T G . TISSOT J " , 
A M S T E R D A M , SINGEL HO. 

Nieuw!, Alles Beweegbaar! 
Zooeven kwam van de pers: 

M O D E L EENER L I G G E N D E S T O O M M A C H I N E . 
DOOR 

C . K R E D I K T , 
Leeraar in de Wis- en Natnurk. a. d. Kon. Mil. Academie, 

KN 

G. D E V O O O T , 

Werktuigkundig Ingenieur. 

Prijs, gecartonneerd in fraai gesteendrukt omslag, ƒ' 1.-. 

In dit werk is de geschiedenis van het stoomwezen en de inrich
ting der tegenwoordige liggende stoommachine degelyk beschreven en 
door tal van illustraties in den text toegelicht. Bovendien wordt door 
neht gekleurde, beweegbare platen de inrichting der liggende 
Stoommachine tot in de kleinste bijzonderheden aanschouwelijk voorgesteld. 

Verkrijgbaar bjj iederen solieden Boekhandelaar, alsmede, na ont
vangst van 't bedrag, franco toezending door de uitgevers 

KI.I Willi & Co., te Deventer. 

By den Uitgever JOH. G . STEMLKR CZ.V. 
Amsterdam," verscheen: 

O n t w e r p e n van O r n a m e n t , 
voor Zelfstudie en voor Scholen, door 

J . H . en J . 81. DK GROOT. 

58platen met 300 figuren, in geïllustr. omslag 
Prijs / 2.-. 

W. J . W E 1 S S E N O , 
Nieiiwendijk lil te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte D U I M S T O K K E N , twee 
en vijf M K 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 , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L I . I N E N , PE1L-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L -
S C H A L E N , enz. (105) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
l'eeken behoef) men Optische lust rnmeiite n 

E Q U E R R E S , P R I S M A ' S E N Z . 

Alle soorten van 

Z A G E N 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 
Specia l i te i t 

hts in ie fijnste qualtteiten tot billijke 
prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SöHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e l n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 

Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

P.D0LkftZ00i\. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

I \ (i 0 I; I \ . 
Radicaal middel tegen vochtige muren. 
De ondergeteekenden berichten hiermede dat zy, na gedurende de laatste 

jaren de ondervinding te hebben opgedaan dat I.MiOLI.V, wanneer goed toege
past, een werkelijk afdoend middel is tegen vochtige muren, den alleenverkoop 
hebben overgenomen van den Heer D. F R E N I te Amsterdam, tot dusverre con
tractant voor Nederland en Koloniën en zulks in overeenstemming met de fabri
kanten „de Hamburger liigolin Fahrik", zoodat dit fabrikaat voortaan 
uitsluitend by hen verkrygbaar is. 

Prospectus en attesten worden gaarne toegezonden door 

H . G . A I K E M A & C o . - R o t t e r d a m . 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Rvgelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - . 

W I T - , KRISTAL-, BRORI en M E L K -

<i L A . S. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

GKBOOKN G L A S en DAKPANNKK. 

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 

(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

OOORNIKSGHE El LUIKSCHE KILL 
T « A s. 

Portlund-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

M e d e w i e n d i g e r Lavake ien en Deks teenen . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

M. M I J T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet Z Z ^ 28 

97) 
en LEKKERKERK 

Houtbereiding tegenbederf, 
KYANISEERINRICHTIHG. 

II. L E X S I N R , 
A R N H E M , 

l e v e r t 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 1 ) 

Rasterwerken, schuttingen. 
UKOEI HAKKEN, VLOEKEN, 

YI.OKItltllMtK.V enz. enz. 

P A P I E R S T E E N (Papyn 
Vloeren in elke grootte uit één 

stuk ;dus zonder Voegen) van P A P I E R 
S T E E N , z ö n b r a n d v r i j en v o e t w a r m . 

Zijn overal toe te passen. 
Prijzen zeer billijk. 
Nadere i n 1 i oh t i n g en verstrekt de 

vertegenwoordiger 

T . G . T I S S O T J r . , 
AMS'l ERDAM. 

Breslau 1809. 

Gouden Medaille 

rit KIS 
EOA1LI.E 

Offenbach 1879. 

Gouden Staats-Medaille 

De Portland-Oement-Fabriek 
Dyckerhoff & Söhne 

te A m ö n e b u r g bij B i e b r i c h a / d R i j n , 
Cassel 1870. 

Düsse ldor f 1 « 8 0 . 
levert baar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. 

8 ^ Magazynhouders in de voornaamste steden. 

Hoogste onderscheiding 
in den 

Internationalen W e d s t r p 
Arnhem 1879. 

LEONARD SLIGGHER, fflonnickendam. Pcup l ie r ' s S toomkete l en P i jpeobek leed iog 
„Excelsior", 

onovertroffen in kwaliteit en duurzaam
heid (e\ entnei'1 met garantie) wordt sedert 
jaren geregeld gebruikt door binnenl. 
Koninkl. en Gemeentebesturen, fabrieken, 
stoombooten, etc. Verkrijgbaar by de 
d e p o t h o u d e r s en h o o f d a g e n t e n 
„C. WASSER A .Co., Rotterdam", 
waar prijslijsten, attesten en monsters 
gratis tendienste zijn. Levering per ge
wicht en per M \ met opbrengen, wat 
ook door eenen bekwamen metselaar ge
schieden kan. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke prfls. (76) I 

S t o o m J a l o u s i ë n 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. 

LAGE PRIJZEN. 73) 
S . B H C J I G O M , Arnhem. 
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C a r b o l i n e u m „ K R I M P E N ' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

dncten Krimpen a/d. IJssel, 

onover t ro f fen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

A a n z i e n l i j k e P r i j s v e r m i n d e r i n g d e r 

LINCRUSTA WALTON, 
ondoordringbaar voor v or ht, onverslijtbaar, artistiek, hygiënisch 
décoratief voor Laiubriseeringeu, RehaiiKKel, Friezen eu Plafonds* 
verkrijgbaar by 

J. WIJDOOGE.N Jz., 
Hofleverancier. 

A in s t e r d a in, Lelieitraclit 10. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
/. M. SCHAAF. 

Botersloot 131, R O T T E R D A M . 

SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN 
Glasverzekering „de Voorzorg " 

AOKNT te Amsterdam den Heer G. L Ö E W , 
N.Z. Voorburgwal 334. (102) (103) 

Cement- eo Kunstzandsteenfabriek 

L H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, Rot terdam. 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 

Patten en Kolken. 

(JTRECIITSCIJE LOOI) WIT F A RRIEK, 
Firma «Gr. G R E V E , Utrecht, 

GREVE 'S 

is be ter dekkend, fijner, wi t ter en beter 
k l e u r houdend dan eenig ander; 

is bekroond door den NederI. S c h i l d e r s b o n d , 
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 , G e m e e n t e 
Architectenen andere Autori te i ten in hunne 
bestekken v o o r g e s c h r e v e n ; 

wordt, tot waarborg van echthe id , z u i v e r h e i d 
en g o e d gewicht , nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de s i ren gat e keur geleverd, des-
verlavgd met certificaat van o-i sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in net „N. V. d. Dag", 
dd. 31 Jan. 1887; in de „H u i s- e n D e co rat i esch i I d e r" dd. 1 Mei 1887; in de 
„I ngenieur' ' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „ S c h i ld er" dd. 1 Mei 1889 ; in de 
„ O p m e r k e r " dd. 15 Juli 1889 en 12 Jul i 1890 ; in de „A m b a cht S m a n" dd. 8 
Febr. 1890, en in het „ B o u w k u n d i g Weekb lad" dd. 5 Dec. 1891. (93; 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

JAN HAMER <&, Co., 
Heerengracht 583, by de Utrechkchestraat, 

A. M W T K K D A M . 

liOVLE's PATENT 

L u c h t p o m p v e n t i l a t o r s 
en S c h o o r s t e e n k a p p e n 

Duizenden met het meeste succesgeplaatst 

Iedere ventilator is van het be
kende handelsmerk en ome firma
naam voorzien, zoodat geen fabri
kaat zonder deze merken uit onze 
handen komt. ( 86 ) 

I ' m i i i . n i i i . 
Nieuwe Haven 118 

u i M i : i : i i i » , 
Bilderdijhkade\09 

ED. 
E I l> j£ 

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 . 

SCHKKPSJWUWWEJIF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegnmteriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ i<> 

-V. ?V Iv K l i « , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met eertifton.a.trau Lloyd9* 

en Bureau Veritas. 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V. met 7 1 / , % 
gloeiverlies). 

(99) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 

Kantoor: Boompjes 3'o. 82. 
Levert SCORIAE PAVERS voor 

Straten eu WeKen, ook byzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelyke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

Hy' de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die by de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Architecten worden gaarne ver
strekt. ( io i ) 

Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar. 

TROTTOIRBESTRATING. 

Tierde Jaargang No. 46. Zaterdag 14 November 18'.iG. 

A R C H I T E C T Ü R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH G E D E E L T E . 

Advertentie!! in dit blad kosten ran 1—6 regels 
•O eend, iedere regel meer 10 cent». Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechta tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgeversi 

J. VAN DER ENDT A ZOON, 
MAASSLUIS . 

Alle advertentlën in ARCHITECTURA opgenomen 
«orden trratis geplaatst in CE AMBACHTSMAN, 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 . 

K E N N I S E N K E U R I N G V A N B O U W S T O F F E N . 

In ons No. van 10 Oct. j.1. nam ik een stuk over uit 

de Aannemer, getiteld „ D e genie en haar aanbestedingen". 

Ik deed dit met het voornemen daarop by gelegenheid terug 

te komen. In het byzonder trof my daarin namelijk de 

volgende zinsnede: 

„ W e r d ons de vraag gesteld of het den genie-officieren 

te doen is, om het deu aannemer lastig en onaangenaam te 

maken, dan gelooven we hierop veilig ontkennend te kunnen 

antwoorden. Bovengenoemde eischen kunnen we alleen toe

schrijven aan gebrek aan bekwaamheid in de practyk, waut 

waar ter wereld kunnen genie-officieren deze geleerd hebben ? 

W e hebben hier meer het oog op de jongere officieren" . . . 

Gemis aan bekwaamheid in de practijk! ik zou er vooral 

hy willen zetten gebrek aan voldoende kennis der bouwstoffen, 

want daarop komt het m. i . vooral aan, waar meu klaagt 

over onredelyke behandeling van den aannemer. Het laat 

zich hooren, dat dit gebrek het meest in het oog springt 

by menschen, dio nog niet lang geleden de school verlaten 

de verklaring aflegde en verzond, dat ik het bedoelde basalt 

had bevonden te zyn van zeer hooge qualiteit, voldoende aan 

alle redelijke eischen. 

Ik richtte bovendien een gemoedely'k briefje aan den be

trokken, my persoonlyk onbekenden, keurmeester, waarin 

ik hem verzocht den vrieiidschappelyken raad van my aan 

te nemen, rechtvaardig te zyn en op zyn besluit terug 

te komen. Ik deelde hem mede, dat de steen voortreffelijk 

was; dat ik een paar zuilen dodr had laten kloven en dat 

de breuk niets te wenschen overliet. Ik ried hem aan van 

zyn chefs verlof te vragen tot een reisje door de basalt

streek aan den Ryn, zyude dit de eenige manier om naar 

behooren op de hoogte te komen van de verschillende vari

ëte i ten van basalt. Mocht het daartoe komen, dan ried ik 

hem aan op de heenreis de P. S. aau te doen, waar ik door 

de welwillende medewerking van oud-leerlingen der school, 

zoo wel als van eigenaars van steengroeven, in staat zou zyn 

hem vry wat te laten zien. 

't Gold hier geen rijks werken — niet enkel by deze 

komen uubillykhrden voor — maar 't basalt bleef afgekeurd. 

Wat scheelde er dan eigenlyk aan? zal men vragen. 

Kr kwamen in het oppervlak gele plekken by voor, in-hebben en dit te meer, wanneer deze menschen door hun 

ambt in de gelegenheid zyn, om wat hun aan kennis ont- ! sluitingen (Kinsprengungen), waarschynlyk van olivien, dat 

breekt door machtsvertoon aan te vullen. Zeer zeker een j in den loop der eeuwen tot eeu brokkelig, korrelig gruis 

treurige manier van doen, die echter nog altyd meer algemeen was verweerd. Krabde men dit er uit, dan vond men de 

gebruikelijk is dan men zon ineenen, ook by ouderen in het 

vak, zoowel in 's Ryks dienst als daar buiten. Mij komen 

telkens en telkens weer van die gevallen — niet enkel ter 

oore — maar op injjn weg voor. Persoonlyk zou ik niets 

liever doen dan ze met naam en toenaam openbaar maken, 

doch dit gaat bezwaarlijk, zonder hun die verongelijkt wor

den nog meer schade te berokkenen. 

Zoo werd ik onlangs aangezocht om in een uithoek van 

ons vaderland drie scheepsladingen basalt te komen bezich

tigen, en daarover schriftelijk myn oordeel uit te spreken. 

Ik geef aan zulke uitnoodigiugen geeu gehoor dan na be

langhebbenden er uitdrukkelijk op gewezen te hebben, dat 

zy kosten maken „voor 't sterfhuis", want dat myn uit

spraak niet het minste gewicht in de schaal legt tegenover 

hen, die de macht hebben hun eigen meeuiug te doen zege

vieren, ook tegen alle recht en billijkheid in. Zoo ook dezen 

keer. 

't Gevolg was, dat ik, 's avonds thuis, komende schriftelijk 

wanden der holten volkomen hard, onaangetast en gaaf. 

Het verweeriugsproces, wellicht van eeuwen, dat de inge-

gesloten kristallen had vernield, was dus niet in staat 

geweest het gesteente zelf ook maar in het minst of geringst 

aan te tasten. 

Natuurlijk stelde ik er belang in te vernemen wat men 

daar voor kwaad in zag. E n wat hoorde ik? Men zag er 

zoo direct geen kwaad in, maar een paar jaren geleden had 

een hoog waterstaats-ambtenaar den zydelingschen raad ge

geven zulk basalt niet te aanvaarden! 

De leverancier vroeg my toen of ik hem aamied zich in 

rechten te begeven. Myn antwoord was neen. „ H e t zal name-

ly'k, dunkt my," zoo schreef ik hem, „den rechter meer te 

deen zyn om uit te maken of de directie, met het bestek 

in de hand, recht (lees macht) heeft, het materiaal, dat niet 

naar haar zin is, af te keuren, dan wel of dat materiaal 

op zich zelf deugdelijk is. Bovendien kan de rechter over 

het laatste niet zelf oordeelen, maar moet hy afgaan op de 
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uitspraak van „ „ d e s k u n d i g e n " " en die kunnen er ook nog 

naar ziju. Immers de rechter benoemt daartoe geen hande

laars in basalt of eigenaars van groeven, die uit hun dage

lij kschen omgang met het materiaal, dit in den grond kennen. 

Hij zal bij voorkeer hooge beambten daartoe aanwijzen, die 

hij voor deskundig houdt. Ik behoef u daar verder niets van 

te zeggen." 

Kort daarop kreeg ik met een nog veel ergerlijker geval 

te doen, ditmaal op een rijks werk. Ik hoop binnen kort 

daaromtrent eenige bijzonderheden te mogen mededeelen. 

Ik acht het in het algemeen belang hoogst nuttig dit le 

doen; immers door zulke keurmeesters kan ook den solied-

sten leveranciers honderden en nog eens honderden guldens 

schade berokkend worden: doch, zooals ik hierboven reeds 

opmerkte, in den regel ben ik aan geheimhouding gebonden. 

v. D. K . 

H E T W I E L S C H I P V A N B A Z I N . 

In de kringen der scheepsbouwers en scheepvaarders 

heerscht groote belangstelling in een nieuw type van een 

schip, dat onlangs in Frankrijk is te water gelaten. Het 

wielschip van BAZIN schijnt, naar de berichten der nieuws

bladen te oordeelen een ommekeer te zullen brengen in den 

hedendaagschen scheepsbouw, door de buitengewone snelheid 

waartoe het in staat is. Het zonderlinge schip, iu de 

Scientific American afgebeeld, werd op 19 Augustus j . l . 

van de Cailwerf aan de Seine te St. Denis afgelaten. 

Het. is EKNEST-BAZIN gedoopt en bestaat in hoofdzaak 

uit een rechthoekig ijzeren raamwerk of platform (waarop 

dakhutten) ter lengte van 120 en ter breedte van 40 voet, 

gedragen door zes holle, lensvormige wielen, elk ongeveer 

39 voet in middellijn en 12 voet dik. De wand of huid 

der wielen is bevestigd op een stevig geschoord geraamte, 

dat, sterk genoeg zal zijn om de samendrukkende kracht 

der golven te trotseeren. Slechts een derde van het wiel 

komt onder water. Ken .stoommachine van 550 P .K. brengt 

de schroef in beweging, die in een hellend vlak tusschen 

het achterste paar wielen is aangebracht. 

De wielen zyn twee aan twee gepaard, terwyl elk paar 

gedreven wordt door een 50 P.K.'s stoomwerktuig. Men 

verwacht dat door het aanwenden der wielen de wrijving 

van het water tot een minimum teruggebracht zal worden; 

volgens de theorie van den uitvinder moet namelyk de 

boot over het water rollen in plaats van erdoorheen te 

suijden. De weerstand werkt niet in de langsrichting, maar 

loodrecht en de uitvinder hoopt dat de „ g r e e p " (bite) van 

het wiel in het water gelyk zal zyn aan dien van een 

wagenrad in een zandig spoor, hoewel, zooals van zelf 

spreekt, de bewegelijkheid van het water in aanmerking 

moet genomen worden. 

Het beginsel, waarop de nieuwe boot berust, is ge

makkelijk te begrypen, als men zich een holle lensvormige 

schijf maakt van tin, zoodat zy ongeveer geljjkt op twee op 

elkaar geplakte schoteltjes. Als zulk een schjjf in het 

water .geworpen en voortgeduwd wordt, zal zy' een zekeren 

afstand afleggen, alvorens door den weerstand van het 

water tot stilstand te worden gebracht; maar, wanneer 

men er, alvorens haar voort te duwen, door middel van een 

spil een sneldraaiende beweging aan mededeelt, zal men 

zien dat de schjjf het water doorzaagt, in plaats van het 

op te stuwen, en dat zy een verscheiden malen grooteren 

afstand zal afleggen dan toen zij enkel werd voortgeworpen. 

Spoed is niet het eenige voordeel, dat van de nieuwe 

boot verwacht wordt. Men zegt, dat zy veel vaster zal 

liggen dan de tegenwoordige stoombooten en dat de pas

sagiers dienovereenkomstig veel minder van zeeziekte zullen 

te lijden hebben en ook meer licht en lucht zullen genieten. 

Wordt de spoed bereikt, dien men verwacht, dan zullen 

de reizen bekort en het kolenverbruik minder worden; als 

natuurljjk gevolg daarvan zullen de vrachten verreweg 

lager worden dan nu. Ook verwacht men, dat met het 

nieuwe stelsel de kolenbesparing zeer groot zal zyn; de 

uitvinder beweert, dat er 50 °/„ verschil zal zjjn. Hij 

verwacht, dat een transatlantische stoomboot, naar dit stelsel 

gebouwd, 32 knoopen kan afleggen met een stooinvermogen 

van 10000 P.K. en tevens 600 ton meer laadvermogen 

zal hebben dan de groote schepen Campania en Lucania, 

die 20 knoopen per uur maken met machines van te zamen 

30000 P . K . De gewone vrachtbooten zullen, naar beweerd 

wordt, zonder meer kosten met gelyke snelheid kunnen 

varen als de tegenwoordige transatlantische stoombooten. 

Natuuiiyk worden deze meeniugen door de meeste scheeps

bouwers en eigenaars niet gedeeld. 

Men zegt ook, dat de zeerampen zeldzamer zullen worden 

door het gebruik der wielen. In geval van aanvaring of 

andere ongevallen zullen, terwyl eenige wielen beschadigd 

worden andere by'na zeker onverlet blijven en twee ervan 

zouden voldoende zijn om het drijvende te houden en in 

de haven te brengen. 

De eerste proeven werden door den uitvinder verricht 

met een klein model, waarvan de rollen door een uur

werk werden bewogen, terwyl de schroef was vervangen 

door een draad met een gewicht eraan, loopende over een 

schyf voor aan de boot. Als de rollen niet werken, had 

het bootje 22 seconden noodig om den bak met water 

over te steken, waarin het dreef; werkten zy wel, dan 

slechts 11 seconden. Daar de kracht, die noodig is om de 

wielen in beweging te houden, slechts een vierde bedraagt 

van die, welke de schroef drijft, is het mathematisch 

gevolg, dat de snelheid van het schip verdubbeld wordt 

door niet meer dan een vierde meer kracht. 

De EBNBST UAZIN zal de Seine afzakken, het Engelsch 

kanaal oversteken en de Theems opstoomen naar Londen. 

De vorm van het schip schy'nt wel geschikt te zyn voor 

den korten golfslag van het kanaal, van oudsher de aan

gewezen plaats voor het beproeven van nieuwe scheepstypen. 

Als de proef slaagt, zal er een groote transatlantische 

boot worden gebouwd met waarschijnlijk .acht wielen. Voor 

het oogenblik wekt de boot nog voornamelijk belangstelling 

als curiositeit. 

Men zou meenen dat, als dit stelsel werd toegepast voor 

meer uitgebreiden dienst, er maar weinig ruimte voor 

passagiers of lading zou zyn, maar waarschijnlijk zal de uit

vinder zijn denkbeeld wel reeds in dien zin uitgewerkt 

hebben dat daarin is voorzien. Wat ook de uitslag raag 

wezen, in elk geval verdient de uitvinder alle mogelyke 

instemming voor de volharding en het vernuft, waarmede 

hij zyn denkbeelden in een. vorm gegoten heeft, die zich 

leent tot practische proeven en het geheele ontwerp is 

zoo oorspronkelijk, dat de resultaten der proef met de 

meeste spanning worden verbeid. 

Tot dusver de Scientific American, die haar bericht en 

de daarin afgedrukte afbeeldingen aan I'Illustration ont

leend heeft. Wel verre van my, dat ik iets zou willen 

afdingen op de oorspronkelijkheid van dit ontwerp, maar 

ons Nederlanders in de eerste plaats past het alle eer te 

geven aan onzen landgenoot, den ingenieur A . HUKT, thans 

Hoogleeraar a. d. Polyt. 8chool te Delft, in wiens brein reeds 

vóór 1862 een soortgelijk denkbeeld is opgekomen. Het 

is hem tot dusver niet mogen gelukken zyn ontwerp te 

verwezenlijken; hij is er zelfs om gesmaad en verketterd 

geworden, zoowel door vakgenooten als door menschen, die 

zelf nooit iets ontworpen, laat staan iu de zon gezet hadden. 

Maar nu het den vernut'tigen Franschinan gelukken zal de 

wereld te doen zien, dat een wielboot geen hersenschim is, 

is het my aangenaam den lezers van dit blad nog eens 

een boekje in herriunering te kunnen brengen, getiteld 

„ D e water-locomotief" door A. HUKT, ingenieur, derde ver

meerderde druk, met eene plaat, 's Gravenhage bjj Gebr. 

J . & H . VAN LANOENHUYSBN, 1876. v. D. K. 

A F B I J T E N V A N O U D E V E R F . 

Voor het verwijderen van de verflaag van den voorgevel 

van het Gemeenlandshuis te Delft, werd indertijd met goed 

gevolg aangewend. 

le. drooggebluschte kalk. 

2e. zeer sterke loog. 

Hiervan werd eeu pap bereid en nadat deze goed dooreen 

was gewerkt, werdt daaraan toegevoegd glycerine voor het 

betere uitsmeren; na 24 uren werd deze pap weder van 

den steen verwy'derd en daarna met water afgewasschen. 

W . v. D. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Ceiiieiit-tetgelB. 

De B., 2 Nov. 1896. 

Den Heer J . A . VAN DBR KLOES. 

Twee maanden geleden heb ik een vloer gelegd van 

geperste cement-tegels, effen kleuren, rood, geel, blauw en 

zwart; nu vertoont zich iets wat ik nog nooit gezien of 

gehoord heb: de onderlaag en bovenlaag schijnen zich van 

elkaar los te laten. Wat zou hiervan de oorzaak zyn? 

De tegels zijn gelegd in mortel van 1 cement 3 zand en 

kalk, welke naar myn inzien daarop geen invloed kan 

uitoefenen; de tegels waren in erge mate zacht; de onder

grond van de gele tegels zyn gemengd met rood, vermoe

delijk een donde roode bovenlaag, vermoedelijk een verkeerde 

zuinigheid. Wat vermoedt U dat de oorzaak is? (') 

2e. Een gebouw, aan den westelijken en zuidelijken gevel 

tegen een bosch staande, is erg vochtig en tevens oud, 

wordt slechts een paar uur per dag beschenen door de zon, 

en wel aan den oosteljjken gevel. Een kelderkamer, 1.50 M . 

boven den grond, is het ergst; tusschen kelder en kamer 

is slechts een balklaag en duiins bevloering. 

Zou een spouwmuur en trogwelven een voldoend middel 

zyn tot wering? (2) Welke steenen en specie raadt U my 

dan aan? Of weet U een goedkooper en toch goed middel? 

Bjj voorbaat dank zeggende, heb ik de eer te zyn 

Uw dienaar en abonné, 

J . L . 

(*) E r moeten hier fabrikatie-fouten in het spel zyn; de 

schuld kan niet aan de uitvoering van het werk liggen. 

De oorzaak van het gebrek kan gelegen zyn in: gebruik 

van te snel bindend cement; te lang laten liggen van het 

. mengsel; gebruik van water-opslurpende kleunniddelen, zacht 

baksteenpoeder b. v. enz. enz. Wie zal het met zekerheid 

uitmaken, zonder de vervaardiging der tegels bijgewoond 

te hebben? 

(2) Wering van wat? Van vocht uit den kelder? Dan 

raad ik li aan -L ijzers als kelderbinten en die geheel in 

cementbeton gestampt van 1 P.-C. 5 grindzand. Trogwelf-

gedaante is niet noodig en geeft maar last in de uitvoering. 

Als de -L ijzers ingemetseld zyn, brengt men daar onder 

tegen aan een planken vloer, door stempels gedragen en 

stampt daarop de „aardvocht ige" betonspecie tot een paar 

cM. boven den bovenkant, der J . ijzers; het bovenvlak kan 

naar verkiezing meer of minder glad wordeu afgewerkt. 

De kosten zyn veel geringer dan van metselwerk. 

v. i). K . 

Arnhem, 30 October 1896. 

Den Heer JACOB MEUBIN, 

Andernach. 

Op uw aanraden hebben wy onze dryfsteenen steeds on

gedekt in de open lucht laten staan. Van terzijde hooren 

wy dat de aannemers en metselaars zich daarover ongunstig' 

uitlaten en zeggen dat de dryfsteenen daardoor week en 

onbruikbaar worden en zy ze niet gaarne zouden gebruiken. 

Kunt U den heer V A N DER KLOES niet verzoeken dit 

misverstand door een schryven in dc Ambachtsman weg te 

nemen en zelfs aan te toonen dat de steenen daardoor beter 

worden? Uw dn. 

Gebr. P I L A A R . 

Gaarne voldoe ik aan het door den heer MEURIN tot 

mij gerichte verzoek. De wantrouwende aannemers en met

selaars behoeven mij iutusschen evenmin te gelooven als 

| zekere lieden van hoogeren rang gewoon zyu dit te doen 

\ Zij zullen het best doen door een kijkje te gaan nemen in 

J de streek, waar de dryfsteenen gefabriceerd worden. Daar 

I staan zij namelyk altyd iu de open lucht opgetast! 
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Wanneet' zullen toch onze bouwers eens eenmaal bet 

a b c van hun vak leeren verstaan! 

Diïjt'steen wordt in elkaar geklopt van puimsteengruis 

en water- (of hydraulische) kalk, gewoonlijk van Trier. 

Die kalk heeft zooals ook de hier te lande meer gebruikelijke 

Doorniksche en in het algemeen alle tvater- (of hydraulische) 

kalken de eigenschap van het water, waarmede zij is aan

gemaakt, te binden en zich daarmede tot een harde steen

achtige massa te vereenigen. 

Zouden die wantrouwige heeren ook bezwaar hebben om 

Portland cementmortel of trasmortel aan de lacht bloot te 

stellen? Neen toch zeker. Nu zy' mogen gerust zyn, want 

dryfsteen is niets anders dan een verharde water (of 

hydraulische) mortel. 

v. D. K . 

Vuurvast metselwerk. 

Bruten, den 9 Nov. 1896. 

Aau den Heer J . A . v. n. KLOES, 

Leeraar a. d. Pol. school, Delft. 

Als lid van A. et A. ben ik zoo vry bjj u te informeeren 

welke metselspecie u zoudt kiezen voor 't metselen van 

steenovens (tunnelovens, zooals u ten onzent hebt gezien). 

W y gebruiken hiervoor steeds modderspecte, bereid uit zeer 

schrale, zandige klei met water; of ook specie, bereid uit 

vuurvaste klei en water. Het gebeurt echter dikwijls, dat 

deze beide mortels, vooral de eerste, kort worden als poeder 

en daardoor de steenen niet meer aan elkaar verbinden. 

Zou het niet goed zyn, alleen de binnenwanden der ovens 

met vuurvaste- en de rest met cementspecie te metselen? 

U by voorbaat onzen zeer beleefden dank zeggend, teekent 

hoogachtend, Uw dv. dienaar, 

A . G E L Ü E N S . 

Ik heb met betrekking tot deze soort van metselwerk 

slechts weinig practische ervaring, doch er dikwijls over 

nagedacht. 

Vooreerst zy opgemerkt, dat kleispecie, 't zy vuurvast uit 

leem en chainotte, 't zy gewone klei en zand, zoowel te vet 

als te mager kan zyn. E r g vette specie krimpt tot kleine 

harde blokjes of schilfertjes uit elkaar, erg zanderige wordt 

door het drogen rul. Alleen langdurige ervaring met een 

bepaalde soort van materiaal kan leiden tot het kiezen van 

het beste mengsel van bindmiddel en steengruis, zoodanig 

dat het niet noemenswaard krimpt en de steenen, die erin 

gemetseld worden, in het vuur doet aan elkaar bakken en 

ze als het ware aan elkaar vast soldeert. 

Scheuren in zulk metselwerk, dat afwisselend heet en koud 

is, zullen wel nooit geheel te vermijden zyu. 

Portland-cementspecie en -beton bezit op zich zelf een 

vry groote vuurvastheid. 1 cement op 3 zand zal de beste 

verhouding zyn; vooral geen kalk erdoor. 

Ik houd voor ovens als de uwe de volgende manier van 

werken de beste: Optrekken in P. C.mortel van den buiten

romp, ter zoodanige wy'dte, dat er van binnen plaats over

blijft voor een voering van vuurvasten steen in charaotte-

specie en een spouw van 5 tot 6 cM. wy'dte erachter; 

geen verband tusschen romp en voering, zoover noodig steu

nen der laatste tegen den eerste door het doen doorsteken 

van enkele steenen tot tejen, niet in den binnenwand van 

den romp. 

Door romp en voering geheel afzonderlijk en na elkaar 

uit te voeren, voorkomt men tevens het dooreenwerken van 

klei- en cementspecie door slordige metselaars, waardoor zy 

natuurlijk beide bederven. 

Kan men de voering geheel vrijstaande binnen den romp 

optrekken, dan zal dat wellicht nog beter zyn, doch dit 

zal wel wat heel duur worden, daar men dan ten minste 

een steen dikke wanden van vuurvasten steen zal moeten 

hebben. 

v. D. K . 

Zwolle, 8 November 1896. 

Den Heer J . A. VAN DER KLOES, 

liedacteur. 

Door ray is de vorige maand een betonstorting verricht, 

waarvan ik U met genoegen den gunstigen uitslag kan 

meedeelen. 

Het Portland cententbeton voor stampwerk was bestemd 

voor eeu fondament, waarop een loods zal wordeu geplaatst, 

die 12 Jl . lang en 4 M. breed wordt. 

Dit fondament heeft een doorsnede van een gelykbeenig 

trapezium, waarvan de grond- en bovenljjn respectievelijk 

0.7 en 0.4 en de hoogte 0.8 M . bedragen. 

De samenstelling, bereiding en uitvoering zyn geheel 

overeenkomstig de §§ 74. 76 en 98 uwer A. V . uitgevoerd. 

Het beton bestond uit het volgende mengsel: 1 Portland 

cement (Hiixter, 7 grindzand (gegraven) en 9 steenslag 

(van wanbak, klinkerhardheid). 

Algemeen was men van oordeel, dat er van deze beton

storting niets terecht zou komen, eu alleen het vertrouwen 

op uwe A . V . deed mij mijn eisch van het bovengenoemd 

betonmengsel handhaven; enkele gaven hun verwondering 

te kennen, wat er worden moest van 1 cement op 7 zand, 

(men sprak ook van 1 op 16 ?) als 1 droppel in 1 emmer 

water. 

De ankers werden by het aanbrengen van de bovenste 

betonlaag tevens geplaatst. 

En toch. de uitkomst heeft aller verwachting gelochen-

straft, nu roept men algemeen met de feiten voor oogen, 

zoo iets had men niet verwacht. 

Het fondament is dan ook ontzettend vast en hard. 

Aangezien mij nit uw weekblad tot nog toe niet is ge

bleken, dat deze wyze van betonstorting, volgens nwe 

A. V., hier te lande in toepassing is gebracht, acht ik het 

gewenscht om dezen gunstigen uitslag meer algemeen bekend 

te maken. 

Hoogachtend, 

J . Q. B A U E R . 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MA AN DAU 16 N O V E M B E R . 

St. Pieter (Limb.) 11 uur. Het eemeenlebestuur: de kunstmatige 
verbetering van de Cannersttaat, leidende van de grens der gemeente 
Maastricht, langs den »oet van den St. Pietersberg naar de 
Belgische gemeente Canne. 

Ter-Neuzen. 2 uur. De bouwkundige J . Scbeele Dz., in het 
café Gambrinus: bet bouweu van een woonhuis op een terrein 
gelegen in de Nieuwstraat te Tei-Neuzen. 

VRIJDAti 20 N O V E M B E R . 

Blokzijl. Het gemesntebestuur: bet bouwen eener school met 
vijf lokalen, overdekte speelplaats etc. aldaar; b. de benoodigde 
scboolmeubelen te leveren Juni 1897. 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie van biunenlandscbe zaken, aan 

bet gebouw van bet prov. bestuur: het onderhouden van en het 

doen van herstellingen aan de gebouwen der rijks- hoogere burger

school te Utrecht, gedureuJe 1897 en 1S98, begr. f 4800. 

MAANOAU 23 N O V E M B E R . 

Maastricht. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aau het gebouw van het prov. bestuur •. h a aanbrengen 
en ouderhoudeu van eene beplanting op den zijweg van den 
verharden onderberm der Zuid-Willemsvaart, tusschen sluis no. I é 
en de grens tusschen Limburg en Noordbrabant, begr. f 700. 

UONDERUAU 26 N O V E M B E R . 

Arnhem. 11.30 uur. Het gemeentebestuur: bestek no. 15, het 
bouwen van eeu school voor openbaar lager onderwijs aan de 
Sloetstraat, beur. f 56.000. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur i het maken van 
eene verbreeding aan de noordzijde van bet buitentoeleidiugskanaal 

naar de nieuwe schutsluis te IJmuideu, met inbegrip van de daarbij 
beboorende bekleedingen cn bestratingen, beboorende tot de uit
breiding der sluis- en havenwerken aldaar, begr. f 146.00C. 

WOENSUAti '-' D E C E M B E R . 
's-Uraveuliage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: bet maken van eene schutsluis, kanaaldijken en 
bijkomende werken iu de gemeente Kugelen, prov Noordbrabant, 
ten behoeve van een scheepvaartkanaal van Eugeleu uaar de 
HeuriettewaarJ, beboorende tot de werken voor het verleggen van 
de uitmonding der rivier de Maas, begr. f 8-25.000. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het vergrooten van een fabriek aan de Haarlemmer 

Houttuinen ie Amsterdam no. 29 en 31. Laagste H . van de Coolwijk 
aldaar voor f 10.420, gegund. 

Oectiuchem. Het afbre.eu en weder opbouwen van eeu winkel
en woonhuis. Laagste W. Q. J . vau Ree te litteu voor i 5842 

Dreischor. De verhoogiug van 500 strekkende meters dijkskruin. 
Laagste J. den Boer le Eikerzee voor f 530, geguud. 

tioirle. Het bouwen eener U. K. kerk te Goirle. Laagste W. 
Fr. Weijers te Tilburg voor f 74.975. 

RaresteUn. Het maken van steeuglooiing tegen den Langelscuen 
Schaardijk. Laagste Th. Hillen te Grave voor f 14.20 per M 2 . , geg 

Rotterdam. Het bekaden van buitengronden langs deu linker
oever van het Haringvliet, tusschen de havens van Uirksland en 
Stellendam, benevens het muken vin een uitwateringssluis, los- en 
laadplaats met toegangsweg en bijbeliooreude werken. Laagste A. 
A. E . Veenenbos te Brielle voor f 21.985. 

St. Oedeurode. Het bouwen eener villa met aanhoorigheden op 
een terrein gelegen aau Ue Markt te St. Oedeurode Laagste A. 
van Hoof aldaar voor f 14.325. 

A D V E R T E N T I E S . 

B O T T E R D A M , 
NieuweJfaven 118 

\ HSTKItI) A M , 
Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V . met 7*/^ % 
gloeiverlies). 

( 9 9 ) H A N D E L i n 

BOUWMATERIALEN. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
ƒ. M. SCHAAF. 

Botersloot 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg." 
AGENT te Amsterdam den Heer 6. L Ö E W , 

N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

Aanzienlijke Prijsvermindering der 

LINCRUSTA WALTON, 
ondoordringbaar voor vocht, onverslijtbaar, artistiek, hygiënisch, 
décoratief voor Laiiibrisecringen, Bahangsel, Friezen en Plafonds; 
verkrijgbaar bü 

J . W I J D O O G E i N J z . , 
Hofleverancier. 

A in s t e r d a in, Leliegracht 10. 

PAPIERSTEEN_(Papï ro i i th ) . 
Vloeren in elke grootte uit één 

stuk (dus zonder Voegen) van P A P I E R 
S T E E N , zyn b r a n d v r i j en v o e t w a r m . 

Zijn overal toe te passen. 

Prijzen zeer billijk. 
Nadere i n l i c h t i n g e n verstrekt de 

vertegenwoordiger 

T. G. TISSOT Jr., 
AMSTERDAM. 

DOORNIKSCHE EN LOiKSCHE KALK, 
TRAS. 

I*oi*tlixncl-Oemerit, 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavake ien en D e k s t e e n e n . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

M. uimx 
ROTTERDAM, Haringvliet Z Z . 28 

( 9 7 ) en LEKKERKERK. 
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Aanbesteding. 
Door de Naamlooze Vennootschap 

„ B E G R A A F P L A A T S V R E D E N H O F " , 
zal Zaterdag den 21 November, des 
voormiddags te 10 ure worden aanbe
steed, in het café Du ROOOK L E K U W 
te Amsterdam: 

Het bouwen van een OKT-
VANGGEBOUW met 
WOXIKGEN enz., op de 
nieuwe aangelegde Be
graafplaats „ Vredcnhof" 
aan den Haarlemmerweg 
te Sloten (bij Amster
dam.) 

B E S T E K en T E E K E N I N G E N ver
krijgbaar ad f 2.—, aan de Amsterdam-
sche Boek- en Steendrukkerij, voorheen 
ELLERMAN HARMS & Co., W a r 
m o e s s t r a a t 149—151, Amsterdam. 

I n l i c h t i n g e n geeft de Architect 
A . S A L M G.Bz., 26 Weesperzijde, Am
sterdam. 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 

Bij den Uitgever JOH. G . STBMLBB CZN., 
Amsterdam, verscheen: 

O n t w e r p e n van O r n a m e n t , 
voor Zelfstudie en voor Scholen, door 

J . H . en J . M. DK GROOT. 
53 platen met 300 figuren, in geillustr. omslag 

Prijs f 2.-. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
KYANLSEEREN 

e n G e m e n g d e B e r e i d i n g . 
HOUTHANDEL 

O. Gips Czoon, 
D O R D R E C H T . (71) 

Alle soorten van 

Z A G E R 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & S ö H N E 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l , ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 

WtW Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden. 

LEONARD SLIGGEER, fflonnickendam. 

V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PRIJZEN. (73) 
S. BRUIGOM, Arnhem, 

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 o f op te g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout 
zagerij en Schaverij van 

R. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 
aanvraag gratis. (80) 

J . VAN DERENDT& ZOONS 
Stoom-Boekdrukkerij 

T E M A A S S L U I S 
is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesteu 
spoed tot zeer billijke prijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 
drukken van 

B E S T E K K E N 
met daarbjj behoorende 

TEEKENINGEN. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
u i t m u n t e n d fabrikaat en billijke prijs. (76) 

O E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek 
„SINT JORIS" 

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, Z U I G - , P E R S - en S T O O M P I J P E N , 
V E L O C I P E D E - , R I J T U I G - , B I L J A R T - en L I N T Z A A G B A N D E N , T R A M B U F F E R S , 
P A A R D E N H O E F - B U F F E R S en R A N D E N , M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, H O S P I T A A L D O E K , om kinder- en ziekbedden rein te 
honden, T O C H T B A N D voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t W R I N G R O L L E N , enz. enz. Bekroond 
met Zilver, te Amsterdam 1 8 8 3 , en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1 8 8 5 . (85) 

e M I 

I». DOLK* ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engélsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - , 
W I T - , KRISTAL- , BBOKI en M B L X -

Cr L A B. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

GBBOOKN G L A S en 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 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

OVERKAPPINGEN 
e» LOODSEN 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN, (90) 

KRANEN, 
en 

LIEREN, 
GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen. 

T.G.TISS0T J" , 
AMSTERDAM, SINGEL 11». 

Dotibs's patent Scoriae PavefCj. 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Boompjes Ko. 82. 
Levert SCORIAE PAVERS voor 

Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver geljjke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

Bjj de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die bij de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar. 

TROTTOIRBESTRATING. 

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 . 

O N Z E B O U W M A T E R I A L E N , 
beschreven door 

eT. A., v a n d e r K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid fis.—. 
„ gebonden „ 21JS4). 

R 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 '.ij 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 Van der Kloes gemaakt 
heeftop I gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk. 

(Bouwkundig Weekblad). 

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 Adcertentiehlad). 

. . . . 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 ziin. De heer Van der 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, dio door hun handel en bedrijf met de7e 
vakken in aanraking komen. 

Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
van den samensteller en zijn eonvoudigen, duidelijkcn schrijftrant (Het Handelsblad.) 

Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke rp het terrein der bouw 
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig niitwoon , en kap het dus met vrucht 
worden geraadpleegt. Do uitvoering is waarlijk keurig en doet do firma Van der Endt & Zoon 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek. 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gnivenhage.) 

Tr. 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 evenzeor als vele aannemers 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk tor hand nemen, dat in zoo aangenamen en bevatte-
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op lieden 
heeft uitgowezen of een thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen. . . . (fJe Ingenieur.) 

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 U voor allen, dio grondige kennis der materialen wen-
schen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver waardcering 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. 



368 A R C H I T E C T Ü R A . 14 November 1896. 

Carbolineum „KRIMPEN' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132. Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

DE GROEVEN 
VAN 

J. M EU RIN 
te Andernach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
D R I J F - of Z W E M S T E E N ; L A -

V A W R O T S T E E X , beste en goedkoop
ste S I E R S T K K N voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen. Graftomben, enz 

Kon NEO GROFSMEDERIJ. 
L E I D E N . 

Machine-, Stoom ketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHKKP8B0UWWKRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-eu 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
.A. IS l i E TL S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN. 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, by de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

Amerik, Lucht-en Stofzuigers. 
WING's Patent, 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof. stoom, gassen enz. (86) 

Voor droging en afkoeling 
in fabrieken van verschillenden aard. 

In tal van fabrieken en voor verschil^ 
lende doeleinden hier te lande iu gebruik* 

(103) 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L HL KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, R o t t e r d a m . 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 

Putten en Kolken. 

U t r e e h t s e h e 
LOODWITFABRIEK, 

Firma G. GRE VE, Utrecht. 

Prima Gegarandeerd Chemisch zuiver 

Hollaiukh Loodwit 
Uitsluitend in verzegeld en geëtiketteerd fust. 

Het wordt om zijne nit»tekende hoedanig
heden door vele Ingenieurs en Architecten iu hunne 
bestekken voorgeschreven. ( 9 8 ) 

Nieuw!. Alles Beweegbaar! 
Zooeven kwam van de pers: 

M O D E L EENER L I G G E N D E S T O O M M A C H I N E , 
nooa 

O . K R E D I E T , 
Leeraar in de Wis- en Natuurk. a. d. Kon. Mil. Academie, 

BN 

G. D E V O O Q T , 

Werktuigkundig Ingenieur. 

Pry's, gecartonneerd in fraai gesteendrukt omslag, / ' 1 . - . 

In dit werk is de geschiedenis van het stoomwezen en de inrich
ting der tegenwoordige liggende stoommachine degelyk beschreven en 
door tal van illustraties fn den text toegelicht. Bovendien wordt door 
acht gekleurde, beweegbare platen d<3 inrichting der liggende 
stoommachine tot in de kleinste bijzonderheden aanschouwelijk voorgesteld. 

Verkrijgbaar bjj iederen solieden Boekhandelaar, alsmede, na ont
vangst van 't bedrag, franco toezending door de uitgevers 

KLUWER «fc Co., te Deventer. 

Tierde Jaargang No. 47. Zaterdag 21 November 1896. 

A R C H I T E C T Ü R A . 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amlcitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A<lverten(lën in dit Wad kosten na i—S regel» 
CO eend, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers s 
J. VAN DER ENDT & ZOON, 

MAASSLUIS. 

Alle uilxi i.niÉ. n in ARCHITECTÜRA opgenomen 
worden trrntia geplaatst ia DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», 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 . 

D E S T A N D D E R C O N C U R R E N T I E T U S S C H E N 

G A S E N E L E C T R I C I T E I T . 

(Voordracht van FKANZ SCHAPKB in den „ Verein der 
Oasindustriellen in Oesterreich en Hongarije' gehouden). 

„ H e t gas heeft zyn taak vervuld; het zal voor de elec
triciteit de plaats moeten ruimen". Dit ongeveer was, toen 
voor een vy'ftiental jaren de electriciteit begon op te treden, 
de uiting van het wenschen en hopen van op hun zegepraal 
vertrouwende electrotechnikers, van de profetiën en ver
wachtingen der dagbladen en hun geloovende lezers, hier 
en daar ook van de vrees van beschroomde gasmannen. 
Het is zelfs nu nog, hoewel niet meer by de vakmannen 

-van beide richtingen, een vry algemeen verspreide meening. 

Alleen reeds het feit, dat ik heden kan optreden om te 
spreken, niet over den achteruitgang der gas indus t t ï e , maar 
over den tegenwoordigen stand der concurrentie tusschen 
haar en de electriciteit, bewyst, dat de hoop, de voorspel
lingen en dc vrees zich niet bewaarheid hebben. De gas-
industrie is heden, vijftien jaren na het eerste glansrijke 
optreden van het electrisch licht, nog daar; en niet van 
haar doodstrijd kan men spreken, maar van haar frisscheu, 
krachtigen en zegeuryken wedstryd met haar jongere 
mededingster. 

Wanneer iemand enkel een/.ydig de ontwikkeling en 
uitbreiding van het electrische licht beschouwt, dan kan 
hy weliswaai er licht toe komen te droomeu van een on-
weerstaanbaren, alles omverwerpenden zegetocht der electri
citeit; doch heeft men geleerd ook de gasindustrie zonder 
vooroordeel te waardeeren, dan kan men ook hier groote 
en belangrijke uitkomsten waarnemen, feiten die geheel 
iels anders aantoonen dan de vermeende afgeleefdheid van 
de gasindustrie. Ik wil een paar znlken feiten aanhalen, 
in de eerste plaats de gestadige sterke toename van liet 
gasverbruik. In den loop der laatste vyftien jaren, dus 
sedert den aanvang van den wedstryd met de eiectricte.it, 
heeft zich het gasverbruik in het Duitsche rijk en, voor 
zoover ik kan nagaan, ook in andere landen ongeveer ver
dubbeld. Juist iu de laatste twee jaren is de toename van 
het gasverbruik byzonder levendig. Het al of niet voorhanden 
zyn van een electrieiteitswerk heeft daarop, naar het 
schijnt, geen invloed; althans is die toename in steden met 
electrische centraio werkplaatsen in den regel even hoog 
als in steden zonder deze. En niet alleen plaatsen zonder 
centrale werkplaatsen, maar ook die, welke ten deele sedert 
jaren met electrischen stroom uit stedelyke of particuliere 
inrichtingen zyn voorzien, moesten in den laatsten tyd 
door uitbreiding van bestaande of aanleg van nieuwe gas
fabrieken rekening houden met de verhoogde vraag naar 
gas of moeten dat binnen kort doen. Nog grootere beteekenis 

ken ik aan het feit toe, dat in den loop der laatste jaren 
het aantal steden zich vermeerderde, die, na nauwgezet onder
zoek van den staat van zaken, afzagen van den bouw van 
centrale electrische werkplaatsen en tot den aanleg van 
gasfabrieken besloten. Verder is de opkomst der krachtvoor
ziening door lichtgas in de Duitsche steden van groot 
gewicht, daar zy juist samenvalt met het tyMperk der 
levendigste ontwikkeling der electrotechniek. 

Volgens de laatste statistiek waren op I October 1895 
in het Duitsche ryk 179 electrische centrale werkplaatsen 
in bedryf, die te zamen over rond 60000 paardekrachten 
beschikten en in het geheel rond 950000 normale gloei
lampen of wat daarmede overeenkomt van stroom voorzagen; 
daartegenover bleek uit myne zorgvuldige nasporingen, dat 
tegelykerty'd rond 25000 gasmotoren met te zamen 100000 
paardenkrachten aan de Duitsche gasfabrieken aangesloten 
waren, d. i , in normale gasvlammen uitgedrukt, ongeveer een 
millioen. Met andere woorden, aan de gasfabrieken van 
Duitschland zyn verreweg meer paardekrachten aangesloten 
dan de electriciteitswerken van Duitschland in het geheel 
beschikbaar hebben; de krachtvoortbrenging van den kant 

| der gasfabrieken vertegenwoordigt op zich zelt een aan-
i merkelijk hooger bedrag, dan de gezamenlijke licht- en 
! krachtvoortbrenging van wege de electrische centrale werk-
| plaatsen. Daarbij is de krachtvoor/.iening der steden altyd 

slechts een neventak der gasindustrie en deze staat gemid
deld daaraan slechts een tiende gedeelte van de geheele 
bruikbare hoeveelheid geproduceerd gas af. 

Men ziet dus, dat niet alleen de electriciteit, maar ook 
het gas zeer aanzienleken vooruitgang kan aanwijzen en 
van verdringen van het laatste bezwaarlijk mag gesproken 
worden. Daarby mag men gaarne erkennen, dat de wedstryd 
met de electriciteit aan de ontwikkeling van het gasverbruik 
in meer dan een opzicht zeer bevorderlijk is geweest, in 
het byzonder door den opvoer van de beboette aan licht by 
het publiek. 

De uitzichten der gasindustrie zyn zeer gunstig. Men 
mag vry beweren, dat voor den wedkamp tusschen gas eu 
electriciteit de wapenen nu zoodanig verdeeld zyn, dat in 
meer dan een opzicht nit de offensieve stelling, waarin 
zich de electriciteit iu den aanvang bevond, eene defensieve 
moet worden. 

De verhouding der concurrentie tusschen gas en electriciteit 
is dikwijls en van zeer verschillend standpunt uit besproken 
geworden. De electrikers houden ervan by het vergelijken 
Bteeds de technische verhoudingen op den voorgrond te 
stellen en daarby op al de voordeden te wyzeu, die zich 
feitelyk of verineend uit den onstoffelyken aard van deu 
electrischen stroom laten afleiden. Zoolang dit zonder over
drijving geschiedt, kan ineu het zich laten welgevallen; 

http://eiectricte.it
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maar toch mag zich de heer W . vox ORCHELHAUSER het 
zich als een groote verdienste toerekenen, in zijn voordracht 
„ D e steenkoolgasfabrieken als licht-, warmte- en kracht-
centraler." deu 7 November 1892 in den „Vere in zur Be-
fürderuug des Gewerb-fleisses" te Berlijn aangetoond te hebben, 
dat het gas juist door zijn stoffelijken aard op een technisch 
veel eenvoediger en volmaakter wijze kan verzameld, voort-
geschaft eu verdeeld kan worden. 

Mij is tot taak gesteld, van het maatschappelijk stand
punt uit de verhouding: tusschen gas en electriciteit toe te 
lichten. Daar de gasfabrieken evenals de electriciteitswerken 
licht, kracht en warmte leveren of althans willen leveren, 
dien ik alle drie de afdeelingen in het oog te houden ; ik 
leg echter den meesten nadruk op de lichtvoorziening. Op 
den voorgrond stellen moet ik, in elk geval op zich zelf, 
een vergelijkende waardeering der eenheden, waarnaar gas 
en electrische stroom plegen verkocht te worden, dus van 
den M 3 . inet betrekking tot het kilowattuur. Bij de licht
voorziening is het weliswaar moeielijk een onbetwijfelbaren 
grondslag te vinden voor eeu dergelijke waardeering, daar 
er by het gas, zoowel als bij de electriciteit verscheiden, 
in hun nuttig effect zeer verschillende soorten van licht zijn. 
Men heeft vroeger wel de 16 kaars normale gloeilamp met 
den spleetbrander vergeleken en heeft gerekend: „een kilo
wattuur voedt 18 normale gloeilampen, levert dus 18 X 16 
= 228 kaarsbranduren; een M : i . gas voedt 7 spleetbranders 
elk van 16 kaarsen lichtkracht, levert dus 7 X 16 = 112 
kaarsbranduren. Een kilowattuur is dus 2 ' / 2 maal zooveel 
waard als 1 M 3 . gas". Deze wjjze van vergelijking wordt 
tegenwoordig door electrikers nog gaarne benuttigd, maar 
zij is verouderd en niet meer betrouwbaar te achten, daar 
de spleetbrander feitelijk op de uitsterfiijst staat en de gloei-
lichtbrander reeds de normale soort gaslicht is of spoedig 
zal zijn (1). E n door deze uitvinding is de verhouding zeer 
ten gunste der gasverlichting verschoven geworden, daar 
een M : ! . gas gemakkelijk 9 gloeilichtbranders elk van 60 
kaarsen lichtkracht voedt, dus 9 X 60 = 540 kaarsbrand 
uren levert. Dienovereenkomstig is bij gebruik van de mo
dernste soort van gaslicht een M 3 . gas nagenoeg dubbel 
zooveel waard als een kilowattuur electrischen stroom bij 
gebruik van electrische gloeilampen. Met betrekking echter 
tot het electrische booglicht, waarvan de verspreiding volgens 
de statistiek der Duitsche centrale werkplaatsen zoodanig is, 
dat 2.4 ° / 0 van het aantal, maar 30 ° / 0 van de aansluit-
waarde op booglampen neerkomen, en verder met betrekking 
tot het altijd door in vele gevallen nog heerschende en nood
zakelijk gebruik van oude systemen van gasbranders, geloof 
ik de waarheid het meest nabij te komen door te zeggen: 
zoo als de zaken nu staan, is op het punt van lichtlevering 
1 M 3 . gas ten minste gelijk in waarde met 1 kilowattuur 
electrischen stroom. 

Beschouwen wy nu op dezen grondslag de financieele 
verhouding der concurrentie, vooreerst van het standpunt 
van den producent en wel met betrekking tot de aanleg-
kosten, dan kunnen wij met behulp van rijkelijk voorhanden 
statistieken gemakkelijk aantoonen, dat voor een electrici-
teitswerk een grooter kapitaal noodig is dan voor een 
gasfabriek van geljjk voortbrengingsvermogen. De gezamen
lijke aanlegkosten (alleen met uitzondering der blusleidingen) 
bedragen namelyk bjj alle electrische centralen, waarvan ik 
de hierop betrekking hebbende cjjfers kon bekomen, meer 
dan 100 Mark per kilowattuur productievermogen, gemiddeld 
120 tot 130 Mark, in enkele gevallen 200 Mark en daar
boven. Daarentegen bedragen de aanlegkosten bij gasfabrieken 
in den regel minder dan 100 Mark, meest 85 tot 90 Mark. 

(l) Kinnen het gebied der Duitsche „Kontinental-Geaellsohaft" 
zijn in het jaar 1895 15969 gaagloeilichtbranders geplaatst, doch 
slechts enkele dozijnen spleetbranders, 

Daarbij heeft in beide gevallen het productievermogen per 
dag vau 24 nren tot grondslag gediend, zoodat de electri
citeitswerken .iets vóór hebben gekregen. Wilde men de 
feitelyk bereikte jaarproductie tot maatstaf nemen, dan zou 
uit vele voorhanden berichten blijken, dat het aanlegkapitaal 
bij gasfabrieken gemiddeld 0.60 Mark per M 3 . , bij electrische 
centralen 3 tot 4 Mark per kilowattuur jaarproductie be
draagt. Van het aantal vlammen uitgaande, laat zich het 
aanlegkapitaal bij gasfabrieken op gemiddeld 60 tot 70, 
bjj electriciteitswerken op gemiddeld 900 tot 100 Mark 
per aangesloten normaalvlam berekenen. 

Vervolgens interesseeren den producenten de bedryfs- of 
productiekosten. Deze zyn aan beide kanten voor elk bij
zonder geval verschillend, bij gasfabrieken meest nog meer 
dan hy electrische centralen. Berekend naar het nuttig 
afgeleverde kilowattuur, heeft de zuivere kostende prijs 
(dus rente en aflossing, alsmede herstellingen, poetsmateriaal 
en dergelyke niet medegerekend) in het laatste bedryfsjaar 
bedragen: 

By de electrische centrale te: 
Altona 13.7 Pfennig. 
Barmen 18 87 „ 
Breslau 14.75 „ 
Kassei 15.69 „ 
Elberfeld 18.73 
Greifenhagen 21.00 „ 
Hannover 13.09 „ 
K ö n i g s b e r g 19.79 „ 
Neuhaldensleben. . . . 22.2 „ 

Deze tabel doet gemakkelijk zien dat de zuivere kostende 
prijs per nuttig afgegeven kilowattuur (zonder aflossing en 
onderhoud^ bij de Duitsche electriciteitswerken dikwyls 
hooger sty'gen dan de verkoopprijs van den M 3 . lichtgas, 
die overal naast rykelyke aflossingen nog aanzienlijke winsten 
overlaat. De kostende prijs van het gas is dus zeer aan
zienlijk lager dan die van den electrischen stroom. 

Over dezen heb ik mij in dezen kring wel niet uitvoerig 
uit te laten. 

Men is tegenwoordig nog vrij algemeen geneigd aan te 
nemen, dat bjj electriciteitswerken de soort der drijfkracht 
aanzienlijken invloed heeft op den kostenden prijs van den 
stroom en dat in het bijzonder met waterkracht de electri
sche energie zeer goedkoop te staan komt. Daartegenover 
wensch ik te dezer plaatse te constateeren, dat die Duitsche 
centralen, welke met waterkracht werken, den stroom met 
goedkooper, j a meestal niet eens zoo goedkoop kunnen 
verkoopen, als de stoomcentrale en dat de het best reu-
deerende werken alle met stoommachines werken. 

Men heeft erop gewezen dat voor het voortbrengen van 
een M 3 . gas gemiddeld 3.5 K G . steenkool noodig is, voor 
bet voortbrengen van een kilowattuur electrischen stroom 
daarentegen slechts 3, 2.5 of zelfs maar 2 K G . , bovendien 
nog goedkoopere kolen, en daaruit het besluit willen trekken, 
dat van het volkshuishoudkundig standpunt de omzetting 
van onze voorraden steenkool in electrischen stroom de voor
keur verdient. Daarbjj is echter buiten rekening gelaten, 
dat bjj de gasfabrikatie niet enkel gas, maar ook nog 
andere producten van waarde uit de steenkool worden ge
wonnen. De opbrengst dezer nevenproducten is, per M 3 . gas 
berekend, niet zelden hooger dan de door electriciteitswerken 
uit te geven bedragen aan steenkool per voortgebracht kilo
wattuur. Bij voorbeeld heeft men in het bedryfsjaar 1894/95 
te Düsseldorf 3'.391 Pf. per M 3 . gas aan nevenproducten 
ontvangen en 2 414 Pf. per kilowattuur stroom aan kolen 
uitgegeven. In electrische centralen komen er tot dusver 
geen nevenproducten van geldely'ke. waarde voor. 

Gaan wij er nu toe over om van het standpunt van den 
verbruiker de verhouding tusschen gaslicht en electrisch 

licht te verduidelijken. Zooals vermeld werd, heeft vóór het 
optreden van AUKR'S gasgloeilicht de stelling kunnen gelden 
dat een kilowattuur 2 1 / , maal zooveel waard is (met 
betrekking tot lichtlevering) als een M 3 . gas. Met het oog 
daarop werd toentertijd de verkoopprys van den electrischen 
stroom overal zoo bepaald, dat hy tenminste het 2 l / s vond, 
in den regel het 3 ' / g tot 4 voud van den gasprijs bedroeg. 
E n deze prijsverhouding dient ook nu nog in Duitschland 
zeer . algemeen tot maatstaf en moet in stand gehouden 
worden, zal geen inbreuk gemaakt worden op de rentege-
vendheid der electrische centralen. De verkoopprys van den 
electrischen stroom tot verlichting bedraagt in Duitschland 
b.v. meest 70 tot 80 Pf. per kilowattuur; in sommige 
gevallen is hy hooger, in weinige anderen lager (Herlyn, 
Hannover, Straatsburg 60 Pf.). Daarentegen bedraagt de 
prijs van het lichtgas in den regel 18 tot 20 Pf. per M 8 . , 
slechts in weinig steden is hy hooger, daarentegen in ta
melyk vele lager (Berlijn, Keulen, Elberfeld. Chaiiottenburg, 
Straatsburg, Hannover, Dusseldorp euz. 16 P f . . En daar nu, 
dank zy' het gasgloeilicht, heden ten dage in de practyk 
1 M 3 . gas ten minste gelyke licht waarde heeft als eeu kilo
wattuur, volgt daaruit, dat voor den lichtverbruiker het 
gas financieel veel gunstiger voorwaarden aanbiedt dan de 
electrische stroom. 

Financieele overwegingen, d. w. z. de vraag naar den 
prijs, staan bij de groote meerderheid der lichtverbruikers 
noodzakely'kerwys op den voorgrond hunner belangen. De 
goedkoopste soort van licht zal steeds de grootste kans op 
succes in den wedstrijd hebben, zal overal een sneller en 
grooter versprei ling bet eiken dan de meer weelderige stelsels 
van verlichting. Het is in dit opzicht belangwekkend de 
verspreiding van het electrische licht iu eenige kleine 
Duitsche steden zonder gasfabrieken met de uitbreiding van 
het gaslicht in dergelyke steden te vergelijken Blankenburg 
a. d. H . b.v., eeu stad van 8500 inwoners, bezit sedert 
1891 een electriciteitswerk, waaraan, blykens de laatste 
statistiek, een bedrag van ongeveer 2500 noriuaalgloeilampen 
was aangesloten, waaronder eenige electromotoren met te 
zanten 8 paardekrachten. Er komt dus een normaallamp 
op 3.4, een electrische paardekracht op 10b'0 inwoners. 
Daarentegen zyu aan de stedelijke gasfabriek te Quedlinburg 
a. d. H . (20000 inwoners 10241 gasmetervlammen aange
sloten (op 1 Juli 1895), de 370 straatlantaarns niet mee
gerekend. E r komt dus een gasinetervlam reeds op minder 
dan 2 inwoners. In het bedrag der aansluitingen zyn 279 
gaspaardekracliten begrepen, d. i . een paardekracht reeds 
op 75 inwoners. Nog sprekender wordt de vergelyking der 
productie: 8 tot 10 kilowatturen per inwoner en jaar is 
voor electriciteitswerken in kleine steden een gunstig resul
taat en zal te Blankenburg wel te nauwernood bereikt zjjn; 
daarentegen bereiken gasfabrieken in zulke kleine steden 
gemiddeld 30 tot 40 M' 1 . gasverkoop per inwoner en jaar; 
Quedlinburg kwam in 1894/95 op 58 M 3 . , dank zij het 
zeer levendig verbruik van kook- en warmtegas (462 kook
inrichtingen, 115 gas-strykkachels, 55 gas-badkachels, 212 
gas-soldeer v uren). 

Een verbruiker, die zich in bjjzondere mate moet laten 
leiden door financieele overwegingen, is het gemeentebestuur 
met betrekking tot de straatverlichting. Deze geschiedt in 
het Duitsche ryk, met uitzondering van weinige groote 
.steil :n en een aantal kleinere plaatsen zonder gasfabriek, 
uitsluitend of by'na alleen door middel van gas. Onder de 
leeken heeft het dikwyls verwondering gewekt, dat zelfs 
steden met eigen electriciteitswerken weinig of in het 
geheel geen electrisch licht tot straatverlichting aanwenden. 
In de hoofdstad van het Duitsche ryk b.v. waren er 
volgens het laatste jaarverslag den 31 Maart 1895 voor 
de openbare verlichting 24366 gasvlammen, benevens 185 

electrische booglampen, eenige gloeilampen en 1141 petroleum-
lantaarns. Sedert is men te Berlyn ertoe overgegaan in 
verscheiden straten, in plaats der spleetbranders, gasgloeilicht-
vlaramen in de lantaarns .aan te brengen en wel met zulk 
succes, dat noemenswaardige verdere uitbreiding der electri
sche straatverlichting in de naaste toekomst uitgesloten is. 
In het algemeen verovert zich het gasgloeilicht tegen
woordig met reuzenschreden het gebied der straatverlichting. 
Reeds is er in Duitschland een groot aantal steden, die geheel 
tot de gloeilichtlantaarns zijn overgegaan (Nixdorf, Rosslau, 
Koburg, T h irn, Weissensee, Wiesbaden, Weimar e.a.); ve lé 
andere steden zijn begonnen het gasgloeilicht op de straat 
in te voeren of er althans toe besloten. In al deze ge
vallen is de heerschappy' van het gaslicht over de openbare 
verlichting voor onbepaalden tyd verzekerd en dit feit is 
alweder een teeken, dat er niet de minste kans is voor het 
van de baan dringen van het gaslicht. Want dio lichtsoort, 
welke over de straat heerscht, zal van zelf ook in dé 
particuliere verlichting een grooten afzet behouden. 

Alsnu tot de krachtvoorziening overgaand, begin ik weder 
met een vergelijkende waarde vast te stellen, wat hier 
gemakkelijker is dan by' de verlichting. 736 Volt-Arapêre 
(VA.) electrische energie zyn gelyk in waarde met een 
mechanische paardekracht; een kilowattuur vormt dus 

I theoretisch _ = 1.36 P.K. Feitelyk geeft zy' by kleinere 

| motoren (van 80 ° / 0 nuttig effect) nagenoeg 1.1 P.K., bij 
j grootere (van 90 ° / 0 nuttig effect) rond 1 '/. P.K. Daar-
; entegeu hebben, zooals uit talryke remproeven is gebleken 

kleinere gasmotoren van de nieuwste constructie hoogstens' 
800, grootere slechts 650 L. gas (en nog minder tot 
beueden 500) voor het werkelijke paardekracht-nnr. Een 
M 8 . gas geeft dus in de practyk 1 l / 4 tot 1 ' / , paardekracht-
uren, bjj zeer groote motoren in den laatsten tyd volle 
twee. Wanneer men dus de stelling geeft „Met betrekking 
tot krachtvoorziening is een M : ' . gas ten minste gelyk in 
waarde met een kilowattuur electrischen stroom", dan is 
daarbjj de electriciteit gunstiger behandeld dan het gas. 

Met het oog op deze waarde-veiiioudiug wa-en en zyn 
de producenten van electrischen stroom gedwongen dezen 
voor krachtdoeleinden met een zeer ongewone prijsverlaging 
te verkoopen. De gasfabrieken geven in Duitschland het 
krachtgas in den regel 25 tot 33' / , « / 0 goedkooper at 
dan het lichtgas; bij de electriciteitswerken is een korting 
van 60 tot 70 % en meer gewoon, d. w. z. noodzakelijk. 
De pry's van den krachtstroom bedraagt tegenwoordig 
meest 20 tot 25 Pf. per kilowattuur, iu sommige steden 
meer, in eenige minder (Herlijn lij Pf., de laagste mij 
bekende piys). De gemiddelde prijs van liet krachtgas in 
Duitschland heb ik twee jaren geleden i , .I)i e Kraftversor-
gung der deutsclieii Stadte durcli Leuchtgas") op l a 1 / p f 
opgegeven. Sedert zijn echter in vele steden, vooral te 
Berlijn, de prijzen verlaagd, zoodat men tegenwoordig den 
gemiddelden pry's ongetwijfeld op 12 Pf. m .ag schatten. 
Voor verscheiden duizenden der in Duitschland werkende 
gasmotoren geldt een pry's van 10 1'f. 0 f nog minder 
Meer dan 15 Pf. voor den E 8 . krachtgas rekenen alleen 
nog eenige kleine of t betrekking tot den kolenaanvoer 
ongunstig gelegen gasfabrieken. 

De vergelyking der gemiddelde prijzen voor krachtstroom 
en krachtgas doet zien, dat de electrische drijfkracht in het 
algemeen duurder is dan de gaskracht, dat dus de ver
bruiker daarmede niet beter uitkomt. Vergelijkt men de 
mededeelingen omtrent de productiekosten der electrische 
energie, dan vindt men, dat de verkoopprijs dikwyls slechts 
zeer weinig hooger is dan de zuivere kostende prijs zonder 
onderhoud en aflossing. Als daarentegen een gasfabriek het 
krachtgas voor 12 Pf. aflevert, dan behaalt zij daarmede 
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altijd nog1 een behoorlijke winst. Van het standpunt van 
den producent is dus de levering vau krachtgas in de 
tegenwoordige omstandigheden voordeeliger dan die van 
krachtstroom. 

Wat in het begin van deze voordracht is gezegd over 
de sterke verspreiding der gasmotoren iu Duitschiand, kan 
als bewijs dienen, dat de voordeden der krachtvoorziening 
door lichtgas heinde en ver worden erkend en benuttigd. 
E r behoort eeu goede hoeveelheid vooringenomenheid toe 
om, zooals dit-zoo dikwyls plaats heeft, de beteekenis der 
gasindustrie op het punt van krachtlevering buiten be
schouwing te lateu eu te beweren, dat alleen vau de 
electrische krachtverdeeling uitkomst voor de kleine industrie 
te verwachten zou zijn. De liedeu, die heden teu dage 
zich zelf en anderen wijs maken dat de electromotor het 
eenige heilmiddel is voor alle sociale misstanden van onzen 
tyd, moesten maar eens in eenige Duitsche steden inspectie 
houden en zien in hoe hooge mate de gasmotor in alle 
stilte sedert jaren reeds al datgene bezorgt, wat naar 
hunne meeniug de electromotor geroepeu is in de eerst
volgende eeuw tot stand te brengen. 

Ik heb zoo straks van Quedlinburg meedegedeeld, dat 
daar reeds op 75 inwoners een gaspaardekracht komt; 
wij hebben veel van die industrie steden en in eenige 
districten van huisindustrie zyn er plaatsen, waar reeds op 
50 tot 60 inwoners een gaspaardekrackt voorhanden is. 
Te Plauen in Beieren b.v. wareu in het voorjaar (van 1895), 
meest voor het dry ven van scheepjes-stikmachines 180 
gasmotoren met 5 7 3 l / g paardekrachteu, dus betrekkelijk 
enkel kleine motoren, iu bedryf. 

Ook in steden, waar sedert korter of langer tyd elec-
triciteitswerken voorhanden zyu, neemt het aantal gasmotoren 
ongehinderd toe, b.v. te Keulen, Dusseldorp, Leipzig, Breslau 
e. a.) te Pforzheim, welke stad van electrotechnischen kant 
zoo gaarne als voorbeeld voor de voortreffelijkheid der 
electrische krachtvoorziening wordt aangevoerd, zyn volgens 
de laatste opgaven 140 paardekrachteu aan het electri-
citeitswerk, 518 aan de gasfabriek aangesloten. 

De krachtsvoorziening door lichtgas breidt zich overigens 
niet alleen over haar tegenwoordig gebied zeer levendig 
uit, maar heeft zich iu den laatsten tyd verscheiden andere 
ontsloten, waarvan ik als bijzonder belangrijk aanduid het 
dryven van electrische centraleo, waterwerken, trams- en 
werkspoorwegen. (2) 

De eerste door groote gasmotoren gedreven electrische 
centrale is die te Dessau, die voor 10 jaren werd opgericht. 

De wyze van bedryf bleef iu alle opzichten voortreffelijk 
voldoen, doch vond, ik weet niet om welke reden, toch 
langen tyd weinig navolging. Iu den laatsten tyd schijnt, 
echter een ommekeer ingetreden te zyn, want een geheele 
reeks van electriciteitswerken is reeds in bedryf gekomen, 
of in aanbouw, of definitief ontworpen, waarbij gasmotoren 
de kracht leveren. Ik noem uit den laatsten tyd Greiz, 
Bodmin, Neuwied. Het is opmerkenswaard dat de vooruit
gang iu den bouw der gasmotoren zulke groote diensten 
zelfs voor het nauwlettend bedryf der electrische werken 
bewijst, tegenwoordig zelfs met één arbeidscylinder. 

Ook by' het bedryf van water- en ontwateringswerken is het 
in den regel te doen om machine-diensten, die men een tiental 
jaren geleden nog alleen door stoom bereikbaar achtte. Het 
gasbedrijf biedt daartegenover echter zooveel voordeelen aan, 
dat in de laatste jaren in vele Duitsche steden gaskracht 
voor pompwerken werd ingevoerd. Als bijzonder schitterend 
voorbeeld noem ik Meissen in Saksen en Calbe a. d. Saaie. 
Volgens een bericht uit Havelberg bedragen de bedrijfs

kosten voor het opheffen van 1 M 3 . water 45 M. hoog 
3 1 / , Pfeunig. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

Onder den titel van „Model van een liggende stoomma
chine met Mey'ezs expansie" hebben de heeren C. K UK DIKT, 
leeraar in de wis- en natuurkunde a. d. militaire Academie 
en G. UK VOOGD, werktk. ingenieur, by KLUWBR & Co. te 
Deventer een zeer aantrekkelijk werkje uitgegeven, dat in 
zeer beknopten vorm een geschiedkundig overzicht en ver
klarende tekst bevat van het stoomwerktuig iu de aan
gegeven gedaante. Doet dit boekje door ziju innemend uiter
lijk het oog aangenaam aan, bij nadere kennismaking wordt 
de goede indruk nog zeer verhoogd, het munt namelijk uit 
door bijzondere duidelijkheid. De figuren, hoewel op kleine 
schaal, zyn — voor het meerendeel gekleurd — uitmuntend 
uitgevoerd en het raag, naar het my voorkomt, een zeer 
oorspronkelijk denkbeeld genoemd worden, aanzicht en door
sneden door opplakken van losse stukjes op elkaar voor te 
stellen, zoodat meu slechts een klepje op te lichten heeft 
om het inwendige samenstel van stooracylhider en schuiven-
kast, koppelingen, onmiddellijk te kunnen gadeslaan. Dit 
maakt het bestudeeren der constructie bijzonder gemakkelijk. 

Een nadeel aan deze wyze van uitvoering zou genoemd 
kunnen worden de teerheid. Machinist-leerlingen en ook leer
lingen in het algemeen zyu nog al eens hardhandig en als 
het boekje veel in hun handen is, zullen de plaatjes weldra 

: beduimeld en beschadigd worden. Doch dan heeft het ook 
| aan zyn roeping voldaan, zal men mij tegenwerpen. 
I Daar heb ik niets tegen in te brengen, maar ik zou toch 

den uitgever wel in overweging willen geven by' een herdruk 
• het papier der plaat niet aan twee kanten te bedrukken. 

Als de plaat bij ongeluk scheurt, is herstel zoo goed als 
' onmogelyk. Maar dit zyn punten vau ondergeschikt belang. 

Ik beveel het boekje allen toekomstigen machinisten en be-
; oefenaren van het raachinevak met aandrang aait. Vooral 

by' het onderwijs op ambacht- en andere vakscholen zal het 
uitstekende diensten kunnen bewijzen. v. D. K . 

E E N R E Ü Z E N S C H O O R S Ï E E N . 

('-) De spreker bad hier met het oog op ons land vooral ook 
dc gasboolen moeten noemen. 

De grootste schoorsteen der wereld is die der zilvermijn 
Cassiano de Prado in Spanje. Daar heeft een Duitsche firma 
het door water vernielde Oud-Romeinsche zil verberg wei k 
met goed gevolg op nieuw in bedryf gebracht. De schoor
steen van het daarby behoorende pompwerk heeft 350 M. 
hoogte. Het opgepompte water wordt door gepaste afleiding 
beuuttigd, om het tot dusver dorre dal groen eu vruchtbaar 
te maken, en de geheele kolonie, met nette huizen en bloeiende 
tuinen, moet midden in de Andalnsische wildernis een zeer 
vriendelyken aanblik opleveren en een vereerend getuigenis 
afleggen voor de vlijt en den ondernemingsgeest der inijn-
ontginners. 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen «orden slechts eenmaal in deie rubriek opgenomen. 

I I U M U I . 28 N O V E M B E R . 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur-, het verlengen van 

de beschoeiing langs de Noordzijde van de Spoorweghavei; in de 
11 • >n t ::Hven eu bet met koo'.asch verbarileu van het terrein achter 
die beschoeiing. 

Maastricht, l ü uur. Met ministerie van biunenlandscbe zaken, 
aan het gebouw van het prov. bestuur : het inricbteu van het voormalig 
Kruisbeereoklooster te Maastricht tot Rijkslaudbouwproefstation, 
begr. f 22.500. 

DINSDAti 24 N O V E M B E R . 
Neede (Geld.) 12 uur. Het gemeentebestuur: de geheele vernieu

wing vnu de Breêvoortsbrug ia den weg Neede—Borculo. 
WOENSUAti 25 N O V E M B E R . 

tiorssel (Geld.) 3 uur. De architect J . M . Vreeswijk te Eefde, 
aan de Roskam te Gorssel: bet bouwen van eeu paviljoen voor 
zenuwlijderesseu op den Oldenhof te Gorssel. 

UONDERUAU 26 N O V E M B E R . 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van biunenlandscbe zaken, aan 

bet gebouw van bet prov. bestuur: bet uitvoeren van eenige werken 
aan bet rijks-krankzinnigengesticht te Medemblik, begr. f 3274. 

MAANDAti 30 N O V E M B E R . 
Enschede. 12 uur. De architect H. Reijgers, voor den weled. 

heer J . Scholten te Zutphen, in bet hotel de Klomp : bet bouwen 
van een hoerenhuis op een terrein gelegen aan den Hengeloscben 
straatweg le Enschede, aanw. 's morg 9 uur. 

DINSDAti 1 D E C E M B E R . 
Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van eene 

school aan de Gaffeldwarsstraat, naast en in aansluiting inet de 
bestaande, aanw. op 27 Nov. '» moig 11 uur. 

WOENSDAti 2 D E C E M B E R . 
Leeuwarden. 3 uur. Het gemeentebestuur : bet vernieuwen van 

de Prins üendriksbrug, in 2 pero. 
VRIJDAti 4 D E C E M B E R . 

's-Uraveuhugo. 1 uur. Het minislerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het herstellen eu verbeteren van telegraaflijnen 
tusschen Haarlem en Rotterdam, begr. I 1800 

's-tiravenhuge. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid; hel herstellen en verbeteren van rijkstelegraaflijnen 
in de prov. Friesland en Overijssel, oegr. f 710. 

's-tiraveuhage. 1 uur. het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: bet bijspannen van een draal aan de paleu der 
intercommunale telepboonlijn tusacben Leimuiden en Nieuwerkerk, 
begr. f 590. 

's-tiravenhuge. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: bet herstellen en verbeteren tan rijkstelegraaflijnen 
in de prov. Noord-Brabant, begr. f 760. 

's-tiraveuhage. 1 uur. Het miuisterie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het berstelleu en veroeteren van de rijkstelegraaflijnen 
in de prov. Friesland, Overijssel en Drenthe, begr. f 620. 

's-tiraveuhage. 1 uur. Hel ministerie van waterstaat, bandel 
en uijverheid: bet herstellen en verbeteren van de rijkstelegraaflijnen 
langs deu Ooslerspoorweg van Amsterdam over Hilversum tot 
Blauwkapel, begr. f 1960. 

Groningen. 12 uur. Het miuisterie van waterstaat, handel eu 
nijverheid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: het driejarig 
onderhoud van den rijkswatermolen, staaude aan de Biunen Aa bij 
Nieuwe Schans, in de prov. Groningen, begr. f 500 per jaar. 

Middelburg. 11 uur. Het ministerie vau waterstaat, bandel en 
nijverheid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: het verrichten 
van vernieuwingen aan de bovendekken op het bordes en op a>n 
zuidelijkeu aaulegponton met toeleideude brug aan de westzijde vau 
de buitenhaven van bel kanaal Ouor Walcheren te Vlissingeu, 
begr. f 4C00. 

Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel eu 
nijverheid, aau bet gebouw van bet prov. bestuur; bet verbeteren 
van de rijkswaterleidiug beoosten het kanaal van Ter-Neuzen, 
tusschen deu Butb- en den Spuiduiker, begr. f 10.600. 

Zwolle. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, nandel en 
nijverheid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur : het onderhoud 
van de rijkshaveowerken te Blokzijl, prov. Overijssel, in 1S97, 
1898 en 1899, begr. f 2750 per jaar. 

Z A T E R D A G 5 D E C E M B E R . 
Utrecht. 9 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur : het onderhoud 
van de schipbrug over de rivier de Lek tusschen Vreeswijk en 
Vianeu, met bijbeboorende werkeu, gedurende de jareu 1897, 1898 
en 1899, begr. f 5500 per jaar. 

MAANDAti 7 D E C E M B E R . 
Amsterdam. 1.30 uur. De directie der Uoll. IJz. Spoorweg-

Maatsc'iappij, in het centraal personenstation, in bet lokaal naast 
de wachtkamer 3e klasse (ingang Vestibule), bestek no. 073/ > : 
bet maken vau grondwerken, spoorwerken en bijbehooreude werken 
voor het leggen van een tweede spoor tusschen de stations Alkmaar 
en Heerhugowaard, begr. f 40.000. 

Amsterdam. 1.30 uur. De directie der Holl. IJz. Spoorweg» 
Maatschappij, ia het centraal personenstatioi, in bet lokaal naast 
de wachtkamer 3e klasse (ingang Vestibule): het uitvoeren van 
eenige werken aan de werkplaatsen te Haarlem, begr. f 7600. 

DINSDAti 8 D E C E M B E R . 

Asxeu. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel eu 
nijverheid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur : het onderhoud 
van het Meppelerdiep en de daartoe beboorende werken in de prov. 
Drenthe, in de jaren 1897, 1898 en 1899, begr. f 2300 per jaar. 

Assen. 11.30 uur. Het ministerie van waters'aat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet uitvoeren 
van buitengewone bestratingen op de Rijkswegen in de prov. Drenthe, 
begr. f 2450. 

WOENSDAti 9 D E C E M B E R , 
's-tiraveuhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid • bet bouwen van eene uitwateringssluis met grond-
duiker aan den beuedenmood van het kanaal van '» Hertogenbosch 
naar Drongelen, een stoorowaterrooleu, dienstwoningen, duikers enz., 
behoorende tot de werkeu voor de verlegghg van den Maasmond, 
begr. f 287.800. 

DONDERDAG 10 D E C E M B E R . 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het driejarig 
onderhoud der Rijks-havenwerken te Medemblik, prov. N.-Holland, 
begr. f 1120 per jaar. 

VRIJDAti 11 D E C E M B E R . 

tirouingen. 12 uur. H-t ministerie van waterstaat, bandel en 
nijverheid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: bet driejarig 
onderhond, gedurende de jaren 1897—1899, van het jaagpad langs 
de Aa, van" Nieuwe Statenzijl tot Nieuwe Schans, behoorende tot 
de werkeu van Biunen- en Huilen At in de prov. Groningen, begr. 
f 850 per jaar. 

WOENSDAti 23 D E C E M B E R . 
Dordrecht. 2 uur. De directeuren der levensverzekering-maatsch. 

„Dordrecht", in het lokaal van den beer vau der Horst: het bouweu 
van 34 heereuhuizen, 68 beneden- en bovenhuizen en 7 dubbele 
arbeiderswoningen, benevens opbongiug van het bouwterrein, aanleg 
van straten, rioleeriugen enz., met alie daarbij beboorende leveran-
tiën en werkzaauihedeu op eeu ter.-ein genaamd Kozeubof te 
Dordrecht. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het bouweu van een afdeelingsbuieau voor de 

politie der 2e afdeeling, 6e sectie, op een terrein aau de le 
Spaarudammerstraat. Laagste J . F . Prenzler aldaar voor f31.992. 

Amsterdam. Het vergrooten van het haltegebouw te Zwaag. 
Laagste J . Wajer te Medemblik voor f 1253.50. 

Amsterdam. Het maken vau grondwerken, spoorwerken, bestra
tingen enz., tot uitbreiding der los- en laadir.richtiugeu te Holten. 
Laagste H . Visscher te Deventer voor f 3642. 

Amsterdam. Het maken van grondwerken, kuust- en ovetgangs-
werken voor het gedeelte van de verbiudiugsbaau tusscheu de 
Schie en de Rotte. Langste A. Terwindt te Utrecht voor f 315.000. 

Amsterdam. Het verbouwen van de perc. 10 en 12 aan de 
Leliegracht aldaar. Laa.-ste H. v. d. Coolwijk voor f 15.795. 

Amsterdam. Het leveren en opleggen van brugmaterieel bij bet 
fort Wa ver-A instel. Laagste G. S. Bos te Utrecht voor f 980. 

Apeldoorn. Het bouwen eener machinale breifabriek met kantoren, 
magazijnen enz. aan de Briuklaau te Apeldoorn. Laagste ('. Schiere 
te Boornbergum en S. VV. de boer te Lippenbuizen voor f 54.154, 
volgens bestek 8 dagen beruad. 

Breda. Het makeu van rakkeu en staanders voor het opstellen 
van nachtlegergoederen in het nachtlegermagaziju te Breda. Laagste 
A. Dielen aldaar voor f 1220. 

Lochum. Het vernieuwen van twee straten, met bijlevering van 
grèskeien. Laagste H. van Kan te Venlo voor f 3078, nog in beraad. 

Middelburg. Het onderhoud van de Rijkswaterleidiug bewesten 
en beoosten bet kanaal van Ter-Neuzen, gedurende de jareu 1S97, 
1898 en 1899. Laagste A. Tboleus Dz. te Ter-Neuzen voor I 1660. 

Middelburg. Het op diepte houden van de buitenhavens van 
bet kanaal door Walcheren te Vlissingeu en te Veere en vau de 
haven te Breskecs, gedurende 1897 tot 1902. Laagste voor perc. 
1, K. L . Kalis Wz. te Sliedrecbt voor f 100.000; voor perc. 2, 
K. Bos Az. te Dordrecht voor f 48.200 ; vo ir massa, 1/. van de 
Velde Iz. te Papeudrecht voor f 132.200. 

/.wyudrt'cllt. 1. Het leveren en 'eggen van het gegoten ijzeren 
buizennet met afsluiters, brandkraneu enz. Laagste Q. WiUou te 
deu Haag vuur f 21.545; 2. het bouwen vun deu watertoren, maken 
van filters euz. Laagste P. U. deu Dunne te Drimmelen voer f 62.200. 
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A D V E K T E N T I E N . 

Aanzienlijke Prijsvermindering der 

LINCRUSTA WALTON, 
ondoordringbaar voor vocht, onverslijtbaar, artistiek, hygiënisch, 
décoratief' voor Lanibritiecriiigcii, ItelianK->«'I, Friezen en Plafond**; 
verkrijgbaar bjj 

J. WIJDOOGEN Jz., 
Hofleverancier. 

A in B t c r d a ui, Leliegracht 10. 

E EU LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

P o i * t l a n d - C e m « » n t , 
Engelsclie en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 
Franco levering door het qeheele Rijk. 

II. L I JM. E i i 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

LEKKERKERK. (97) en 

S t o o m J a l o ü s i ë o 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. 

LAGE PRIJZEN. 73, 

S. B R U I G O M , Arnhem. 

1 OVERKAPPINGEN X 

en LOODSEN 
can gegoljd ijzer, " ^ k j t w * ^ 

LIFTEN, (90> 
\ > KRANEN, 

v en 

LIEREN, 
'O 'V GRANIET, ZANDSTEEN, 

T Weibern Tufsteen. 

T G . TISSOT J" . 
1 M S T E R D A M , s i x ; i i , tv.) 

F 
i . 1: 1 1 > 1 . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHKKPÖ BOUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- eu 
Spoorwegraateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

[ware eo lichte Smeêwerken, 
A N l i E K S, 

IJZEREN CN STALEN KETTINGEN, 
met oertiflonat van I j l o y d ' s 

en liareau Veritas. 

S P I E G E L - en VENSTERGLAS 
I. M. SCHAAF. 

Hotersloot 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg " 
AGKNT te Amsterdam den Heer G. L Ö E W , 

N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

Vloeren in elke grootte nit één 
stuk (dus zonder Voegen) van P A P I E R -
S T K E N , zyn b r a n d v r i j en v o e t w a r m . 

Zijn overal toe te passen. 

Prijzen zeer billijk. 
Nadere i n l i c h t i n g e n verstrekt de 

vertegenwoordiger 

T. G. TISSOT Jr., 
AMSTERDAM. 

R O T T E R D A M , 
Kantoor: Boompjes No. 82. 
Levert SCORIAE PAVERS voor 

Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

By de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die by de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar-

TROTTOIRBESTRATING. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

#T. .A., v a n d © x - K . l o e 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

Pit IJS: Compleet ingenaaid /IS.—. 
» » gebonden „ 21.50. 

VOOR 

M O N I E R - W E R K E N 
U AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N . L A N D R É. 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen M O N I E R , R A B I T Z 

eh aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN, 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewt 1 ven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 
BRANDVRIJE KELDERS. 

KANTOOR: 
3e Weterlnatlwarsstraat 36, 

WERKPLAATS: (96) 
JAAUPAD DU den Omval (WeespenUde) 

Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Oement-Fabriek 
Dyckerhoff & Sonne 

Cassel 1870. 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn, M e d a i | | e v a n v e r d i e n $ t e 

— , 

Offenbach 1879. 

Gouden Staats-Medaille 

D ü s s e l d o r f 1880. 
levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie Hoogste onderscheiding 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid, in den 
Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. Internationalen Wedstrijd 

Magazynhouders in de voornaamste steden. Arnnem i a / » . 

l».D0Lk*Z00.Y 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSEUNr^GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BROKI en M K L K - « 

G t 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 . 

GKBOÖKN 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 

(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

ROTTERDAM, 
Nieuwe HavenllS 

AMSTERDAM, 
Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

Houtbereiding tegen bederf. 
KYANISEERIMRICHTING. 

I I . L K X S I X K , 

A R N H E M , 
levert pasklaar gekyaniseerd 

(rot- en zwamvrij) (81) 
Rasterwerken, schuttingen, 

BROEIDAKKEN, VLOEREN, 
VLOERRIHREN, enz. enz. 

W . J . Y V E I S S E N O , 
Nieuwendfjk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte D U I M S T O K K E N , twee 
en vijf M E T E R L A T T E N , Stalen M E E T -
K E T T 1 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 , P E I L -
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (105) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN. 

I re l , i li l i e l H i r l ï ('li U p l i - . l ie I l l - l 1 II 111 e II t e 11 

E Q U E R R E S . P R I S M A ' S E N Z . 

LEONARD SLIGGBER, Monnickendam. 

I) l'U 

JOSSOJX-CFME1XT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le soort AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V . met 7 1 / , ° / 0 

gloeiverlies). 

( 9 9 ) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 
AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 

uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 
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C a r b o l i n e u m „ K R I M P E N ' 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen ajd._ Ussel, 

onover t ro f fen wegens zijn sterk 

bederfwerende eigenschappen. 
Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

6 r . M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

By den Uitgever JOH. G . STEMLKR'CZN., 
Amsterdam, verscheen: 

O n t w e r p e n van O r n a m e n t , 
voor Zelfstudie en voor Scholen, door 

J . H . en J . M. DK GROOT. 
53platen met 300figuren, in geilluslr. omslag 

Prijs ƒ 2.-. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
WERKTUIGEN 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in ie fijnste qualiteiten tot. billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D . D O M I N I C U S & S ö H N E 
te R e m s c h e ï d - V i e r j n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

Gevestigd i» 1822. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
• • t ^ V r a a g de g e ï l l u s t r e e r d e Prgscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

(103) 

C e m e n t - en K u n s t z a n d s t e e n f a b r i e k 

L. H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, Rot terdam. 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 

Putten en Kolken. 

Nieuw! Alles Beweegbaar! 
Zooeven kwam van de pers: 

M O D E L EENER L I G G E N D E S T O O M M A C H I N E , 
DOOR 

C . K R E D I E T , 
Leeraar in de Wis- en Natuurk. a. d. Kon. Mil. Academie, 

BN 

G r . D E V O O G T , 

Werktuigkundig Ingenieur. 

Prys, gecartonneerd in fraai gesteendrukt omslag, f 1.-. 

In dit werk is de geschiedenis van het stoomwezen en de inrich
ting der tegenwoordige liggende stoommachine degelgk beschreven en 
door tal van illustraties in den text toegelicht. Bovendien wordt door 
ncht gekleurde, beweegbare pinten de inrichting der liggende 
stoommachine tot in de kleinste bijzonderheden aanschouwelijk voorgesteld. 

Verkrügbaar by iederen solieden Boekhandelaar, alsmede, na ont
vangst van 't bedrag, franco toezending door de uitgevers 

KLUWER & Co., te Deventer. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, by de ütrechtschestraat, 

AMSTERDAM. 

ZIFTEN. - KRANEN. 

Transporteurs. - Elevate nrs. 
T A K E L S (68) 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS. 

1 
F i r m a G . G R E V E , - Utrecht. 

(Holland). 

Stationnaire en Transportabele Accumulatoren, 
(Systeem VAN KAMPEN). 

voor E l e c t r i s c h e v e r l i c h t i n g en k r a c h t o v e r b r e n g i n g . 
A CCUMULA TOREN A CCUMULA TOREN 

voor 

Centrnlen, 
Fabrieken en Woonhuizen, 

Villa's, Hotels, enz. 
Voor het Draven en Verlichten 

van 

Spoorweg- en Tramrijtuigen, 
Rij. en Vaartuigen. 

voor 

Telegraphic, Telephonic, 
(•alvniioplnstiek, 

Laboratoria, 
Electro Medische Apparaten, 

Velocipedes, 
Trapverlichting, 

Mijn- en llaudlampen, 
(93) enz. enz. 

L o o d w e r k v o o r C h e m i s c h e F a b r i e k e n . 

Tierde Jaargang No. 48. Zaterdag 28 November 18%. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Arcliitectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentlën in dit blad kosten ran 1—6 regelt 
60 eend. iedere regel meer 10 cents. Groote lettert naar 
pluteruiiiite. Driemui plaatting wordt alechtt tweemaal 
kwekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers t 

j , VAN DER ENOT A ZOON, 
MAASSLUIS . 

Alle advertentlën in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia geplaattt ia DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Mattelaara, 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 . 

D E T R A N S P O R T K A B E L . 

By het lezen der beschrijving van de wyze van ontstaan 
en bedryf der „Draht se i l r i e sen" in Zwitserland (vergeiyk 
onze Nos. van 26 September, 3 en 10 October jl.) rijst 
onwillekeurig het vermoeden, dat daarin de oorsprong te 
zoeken is van de transportkabels (Drahtseübahnen), die in 
het buitenland tegenwoordig als vervoermiddel voor grondstof 
en materiaal in vele takken van nijverheid een zoo hoogst 
belangryke rol spelen. 

Het onderwerp is alles behalve nieuw meer. Om bjj de 
Nederlandsche literatuur van den lateien tyd te beginnen, 
vinden wy vooreerst een zeer uitvoerig rapport van de 
Ingeuieurs J . A . KOOL en P. J . SUDENBURG, op last van 
den toenmaligen Minister van Koloniën, in 1871 uitgegeven 
by NIJOH & V A N DITMAR te Rotterdam; vervolgens een 
kort inaar duidelijk opstel getiteld: „ E e n nieuw middel van 
vervoer" van Dr . C. J . E . BRUTKL UK LA RIVIERK in het 
Album der natuur van 1872, hoofdzakeiyk aan het eerst
genoemde geschrift ontleend; dan een opstel geschreven 

Fig . I. 

NovTlnve nti 
MACHIN/C ARriFICIOSvfe . 

_ U*r»m r< tmf'b Mxtt* ASêmA 

" *\ Obrrat 
ïi-aT. -\j\i-tjjlur3w* JaUavSju JAniranMta reytritt tién, 

fist rverïuj. "jPuhlia lom mikte ncli. 

. ,«*et Ami 
Inclyte Civil1 
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nen* 

D a n l z i ( 

E Otic 

r or,t 

G Per* 

H Pcrï, 

StetUnMam emtjin . 
•Sihtltt ttrrl luwtfar • 
S'ttjm fm*mt*+*hxr • 

rat lrt.UetU At-U, *m*jL* 
•m wr/n, livtWeiirm JLjlmtanmi. 
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mi» uA. £y~ri. U t ~1» « J . 

A u f d e r Stadt D a n t z i g 
" W a p p e n 

^DuXron. in Mnem^iVappen. wist. 
DaJS Jü iie Xron in Jhuffen Jèijft. 

I fc-i/m ht'Ji.Jf ...r.lf Mht.i —thl. 
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{Die XreuXze aehen uns zu 0un 
Daft Au ley ChrLfio wptesljkkib 
WAS hilden dann iie Jsjuen jurr t 

Der J^P-en. art uni. Muth an iülep. 

Kabelbaan der stad Dantzig, anno 1641. 
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door den toeumaligen luitenant der artillerie J . SLUITER 
(thans hoofdambtenaar by' de exploitatie der spoorwegen op 
Java) in het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië van Ja
nuari 1873, na zgn terugkeer van een reis naar Java en 
Sumatra, die ten doel had de invoering van het nieuwe 
middel van vervoer in Indië voor te bereiden. 

Doch er zjjn niet alleen veel oudere Nederlandsche ge
schriften over hetzelfde vervoermiddel bekend, een Neder
landtch ingenieur heett reeds twee en een halve eeuw 
geleden een transportkabel gebouwd en in bedrijf gehad. 
In een beschrijving van de stad Dantzig door R. CUKICKKN, 
in 1645 geschreven en in 1688 bij de Boekhandelaars 
J . & G. JANSSONS VAN WAKSBKRGK te Amsterdam en te 
Dantzig uitgegeven, komt reeds de afbeelding voor, waarvan 
ommestaande een reproductie is te zien. De bouwmeester 
heette ADAM W IJBE en was te Harlingen geboren. Ken 
rondeel der vesting werd naar hem Wijben-liundell genoemd. (') 

Voor zoover my bekend is, heeft noch de reis van den 
heer SLUITKR, noch het hiervoreu genoemde rapport tot 
eenig onmiddellijk resultaat aanleiding gegeven; zelfs op dit 
oogenblik schijnt de transportkabel in Nederland en zijn 
koloniën nog niet zeer bekend te zijn. Althans onder de 
tal looze, ia de prospectussen van twee groote Duitsche 
firma's opgegeven, in alle oorden der wereld uitgevoerde 
construction van dezen aard vond ik er slechts drie in 
Nederland ( s) en geen enkele in Indië. Daar zgn echter 
thans, naar ik dezer dagen vernam, vry uitgebreide werken 
van dezen aard in vooibereiding. In Duitschland legt men 
tegenwoordig geen eenigszins langer traject per spoor af, 
of men ziet rechts en links transportkabels in bedrijf. 

Zooals ik boven zeide, vestigde het schrijven, over draad-
riesen m(jtie aandacht op de transportkabels en, ook met het 
plan ze niet een enkel woord te vermelden in het onder
handen werk over „het bouwen in overzeesche gewesten", 
vroeg ik aan de twee hiervoren bedoelde Duitsche firma's 
J . POHLIG te Keulen en Brussel, en ADOLF BLKKHKRT & Co 
te Leipzig-Gohlis en Weenen om prospectussen en inlich
tingen, die mij door beide met de meeste welwillendheid 
werden verstrekt. Van den heer POHLIG ontving ik bovendien 
een afdruk van Olasers Annalen filr Gewerbe und Bauwesen 
jaargang 1894, aflevering No. 9, bevattende een voordracht 
door hem den 13 Februari van dat jaar in den Verein fur 
Eisenbahnkunde te Berlijn gehouden. Aan deze laatste is 
het onderstaande hoofdzakelijk ontleend. 

De heer POHLIO vermeldt behalve den transportkabel van 
W IJBK , waarvan een afbeelding op zeer toevallige wijze in 
zjjn handen kwam, uog een oudere, beschreven in een 
Codex van het jaar 1411, door Prof. RZIHA te Weenen 
in het Wochenschrift des österre'tchisen Ingenieur- und 
Architecten-vereins vau 1877 besproken. 

Het spreekt van zelf, dat die oude werken van zeer 
onbeholpen aard waren, hoofdzakelijk doordien het deel, dat 
het meest te lijden had, de kabel uit hennip of bast, te 
geringe vastheid en duurzaamheid bezat om aan hoogere 
eischen te kunnen voldoen. Eerst met de uitvinding en de 
uitvoering van den ijzeren kabel door Ober-Bergrath ALBBBT 
te Klaus thai iu 1834, was de eerste stoot gegeven om den 
transportkabel tot een gewichtig middel van vervoer te 
maken. In de jaren tusschen 1850 en 60 ontstonden in 
Kar inth ië , Tyrol en I ta l i ë de meergemelde Bergriesen, om 
hout, steenen, enz. over rivieren en kloven te vervoeren. 
Meer uitgestrekte beteekenis kregen de transportkabels 

(*) Het boek moet ten onzent niet onbekend zijp. De heeren 
KOOL en SIEDENBURG geven bij huu rapport een gedeeltelijke 
reproductie vau de hier ia baar geheel overgenomen kopergravure. 

(*) VAN H U K & CM., Enschede; Wester-Suikerraffinaderij, Am 
sterdam; bouw van een fort te Hondswijk. 

echter eerst door Bergrath Freiherr FRANZ VON DÜCKKR 
(1861) en den Engelschmau HODGSON (1867). Van daar maakt 
men ook algemeen onderscheid tusschen het Duitsche en 
het Engelsche stelsel. Dit onderscheid springt elkeen dadelijk 
in het oog, die, na eerst de hiervoren opgegeven oudere Ne
derlandsche geschriften nog eens doorgebladerd te hebben, 
kennis maakt met de ge ï l lus treerde albums der hedendaagsche 
speciale fabrieken van transport-kabelinrichtingen. Bij beide 
stelsel rusten de draagkabels op houten jukken en wel ge
woonlijk twee evenwijdige kabels — de eene voor de heen-
de andere voor de terugreis — eik op een eind van een 
dwarsbalk. 

Bij het systeem van HODGSON, het Engelsche, liggen 
de kabels op rollen, bij dat van DÜCKEB , het Duitsche, 
in gegoten ijzeren schoenen. In fig. 2 zjjn beide stelsels met 
betrekking tot dit verschil aangegeven, links het Engelsche, 
rechts het Duitsche. In beide gevallen zijn de bakken voor 
het vervoer bij wyze van slingers opgehangen. De construc
tie van het hangwerk is zoodanig, dat het vry over de steun-
sels heenglijdt. By het Engelsche stelsel doet de draagkabel 
tegelijkertijd dienst als trekkabel voor de bakken. Als snoer 
zonder eind op de eind-stations over snoerwielen gespannen, 
wordt hy op het eene station door de eene of andere be
weegkracht in beweging gebracht en gehouden, terwyl op 
het andere station de spil van het wiel op een slede rust, 
die met een zelfwerkend spantoestel is voorzien, in dien zin 
dat de kabel voortdurend geljjk gespannen wordt gehouden. 
Is er genoeg verhang, dan kan het overwicht der geladen 
bakken in de beweegkracht voorzien. De bakken worden 
door den kabel meegenomen, tengevolge der wrijving tusschen 
den kabel en het zadel, waaraan de bak hangt. 

Het laatste is van binnen met een kussen van kaoetsjoek 
voorzien om de wrijving te vergrooten; de aan weerszijden 
van het zadel aangebrachte looprollen dienen alleen voor 
het voortbewegen der bakken op de stations, waar haug-
sporen zyn aangebracht tot gemeenschap tusschen de beide 
einden van den kabel, evenals by het Duitsche stelsel. 

Te dezer plaatse zy ook nog het Amerikaansche stelsel 
vermeld, van dat van HODGSON alleen in zoover ver
schillende, dat de bakken vast met den kabel zyn verbonden, 

F ig . 2. 

Ondersteuning der transportkabels. 
Engelsch systeem. Duitsch systeem. 

zooals dit ook reeds op de afbeelding der Danziger baan 
is aangeduid. 

Deze inrichtingen maken op het eerste gezicht een goeden 
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indruk door haar eenvoud: zij zyn ook goedkooper in aanleg, 
maar niettemin hebben zij over het algemeen weinig ingang 
gevonden. De grootste uitbreiding heeft het stelsel van 
HODGSON in de myndristricten van Soraorostro by Bilbao 
gevonden; men ziet ze daar in groot aantal, hier en daar 
twee banen boven elkaar en drie naast elkaar op dezelfde 
jukken of steunsels der kabels, maar de ongemakken in het 
bedryf zyn zoo groot, dat het Engelsche stelsel tegenwoordig 
byna geheel door het Duitsche is verdrongen, in weerwil 
van de in de laatste jaren door een Engelsch ingenieur 
in het werk gestelde pogingen om aan de gebreken in de 
banen van HODGSON zooveel mogelyk tegemoet te komen. 
Deze gebreken zyn: 

1°. Het verschuiven van de bakken by regen en vorst; 
2". De onmogelijkheid om groote stygingen te overwinnen ; 

3°. De groote slytaadje ; 
4°. De onveiligheid van het bedryf, het telkens eraf 

vallen van de wagens by' den overgang over de draagrollen 
By het Duitsche transportkabelstelsel vormen de draag

kabels, die op hei eene station vast verankerd en op het 
andere met een zelfwerkenden spantoestel met tegen
wichten voorzien zyn, voor de wagens een vaste rustige 
loopbaan en door een afzonderlijken kabel zonder eind 
worden de wagens getrokken, op de eene zyde de ledige, 
op de andere de geladen wagens. Voor de vasthechting 
van den wagen aan den trekkabel is elke wageu van een 
by'zondere koppeling voorzien. 

Zooals het met nieuwigheden gewoonlyk gaat, heeft ook 
VON DÜCKKR, met zyne eerste uitgevoerde werken gee 
succes gehad, doordien zyn details te onbeholpen, te weinig 
constructief waren, vooral de koppelingen. Om deze reden 
koesterde men ook in Duitschland nog tot voor 20 jaren 
een zeker wantrouwen tegen de transport kabels, zoowel op 
het punt van de veiligheid in het bedryf als van het arbeids
vermogen. Eerst kort na 1870 gelukte het den ingenieurs 
OTTO & BLKICHKRT te Schkeuditz-Leipzig, het transportkabel
systeem van DÜCKKR met twee vaste draagkabels als loop
baan en een bewegely'ken trekkabel tot iu zyn onderdeeleu 
constructief en soliede uit te werken en zulks met steeds 
toenemend succes, zoodat hun denkbeelden zich spoedig 
baan braken. In het jaar 1876 gingen de. beide heeren 
uit elkander en trachtte elk op zich zelf op den reeds 
geëffenden weg rustig voort te arbeiden en door telkens 
nieuwe verbeteringen den ander de loef af te steken. Aan 
dezen wedstryd nam intusschen ook de firma J . POHLIG te 
Keulen (vroeger te Siegen) deel, die aanvankelijk als alge
meen vertegenwoordiger van T H . OTTO en later door aan
koop van al de binnen- eu buitenlandsche octrooien, als 
eenig concessionaris optredende, nu sedert byna 16 jaren 
zelfstandig de Otto's kabelbanen en daaronder mede de 
belangrijkste der tot dusver bestaande heeft uitgevoerd 
De beide firma's schrijden steeds voorwaarts en breiden den 
kring barer werkzaamheid altyd verder uit, terwyl hare 
kabelbanen altijd door aan hoogere eischen voldoen, wat 
alleen door zaakkundige verbeteringen en soliede uitvoering 
te bereiken is. Terwyl men zich voor 10 jaren nauwelijks 
durfde te wagen aan grootere belastingen per bak dan 250 
tot .'S00 K G . , rekent men nu tegenwoordig reeds menig
maal met netto belastingen van 400 tot 600 en zelfs tot 
1000 K G . per bak, zoodat nu transportkabels in tien uren 
tijds 600 tot 800 ton kunnen verplaatsen. Evenzoo be
langrijk als de toename in de grootte der vervoerde lasten 
is ook die van de lengte der transportkabels E r zyn er 
tegenwoordig uitgevoerd van 10. 13, 15.6 en zelfs van 
32 K M lengte. Ken en ander opent de mogelykheid om 
de transportkabels altyd door op grooter gebied toe te passen 
en onder de mannen van het vak heeft zich dan tegen
woordig ook algemeen de overtuiging gevestigd dat de 

transportkabels op bet punt van veiligheid in het bedrijf 
geenszins achterstaan bij andere middelen van vervoer, die, 
zooals b.v. het klein-spoor, hetzelfde doel beoogen, van 
namelyk met de geringste hulpmiddelen op de eenvoudigste 
manier in de behoefte van het verkeer te voorzien; en dat 
zy, wat gemak eu g edkoophei i in het bedryf betreft, in 
vele gevallen de voorkeur boven de andere verdienen, vooral 
als men te doen heeft met bergachtig terrein en ongunstige 
plaatselijke omstandigheden. 

Overigens getuigt het feit dat er sedert 1873 ongeveer 
1500 transportkabels in Duitschland, Oostenrijk en de 
overige landen van Europa voor alle mogelijke takken van 
industrie zijn aangelegd het best voor hunne bruikbaarheid. 

(Wordt vervolgd.) 

M A D E IN G E R M A N Y . 

Onder dit opschrift werd in ons No. van 10 October j l . 
een berichtje opgenomen uit ik weet niet meer welk Duitsch 
blad. Later werd mij gevraagd, waaraan deze uitdrukking, 
die men telkens en telkens weer in de Engelsche eu Duit
sche vakliteratuur ontmoet, eigenlijk haar oorsprong te 
danken heeft? 

De zaak is deze: Reeds sedert jaren is de Duitsche 
metaal-industrie in verreweg de meeste artikelen de Engel
sche op zijde en in sommige voorby' gestreefd, 't Is nu 
reeds 13 jaren geleden, dat ik zelf in een Duitsche fabriek 
tot myn groote verbazing gietstaal zag gereed liggen voor 
Sheffield, den hoofdzetel der Engelsche gietstaal-njj verheid. 
Het spreekt van zelf, dat dit niet het eenige artikel is; 
in dezelfde centra van industrie treft men daar, zoowel 
als elders fabrikanten aan, die er zich op toeleggen om 
niet anders dan „ I a " waren aan de markt te brengen, 
naast andere, die het hoofdzakelijk te doen is oin geld te 
verdienen door productie in het groot van geringer goed, 
dat voor lage prijzen van de hand kan worden gezet. De 
laatste hebben hier en daar zelfs zoozeer de overhand, dat 
zij den goeden naam hunner omgeving in gevaar brengen. 
In Rynpruisen zijn er onlangs eeu paar achter slot en 
grendel gezet, die zich van de fabrieksmerken van soliede 
conlraters bedienden om aan huu eigen prullegoed den 
stempel van prima qualiteit te geven. Waar men nu in 
Engeland het meest bang voor is geworden, voor de bui
tenlandsche I 1 1 waren of voor het buitenlandsche prullegoed, 
zal ik niet trachten uit te maken, maar er is daar een 
wet uitgevaardigd, volgens welke alle uit het buitenland 
komende voortbrengselen van een bepaald teeken van her
komst moeten voorzien zyn. Vandaar het „Made in Germany". 
De wet schynt hoofdzakelijk tegen de Duitsche concurrenten 
gericht te zyn, maar geldt eveneens voor de producten uit 
andere landen, niet enkel voor degene, die voor Engeland 
zelf zyn bestemd, maar ook voor die daardoor gevoerd worden. 
Zoo vond ik onlangs op blikken petroleumbnssen. die inet 
steenklei gevuld van Java kwamen, het „Made in Russia''. 

Nu is de bom echter verkeerd gesprongen. In plaats van 
de prul-fabrieken te treffen, die, naar men zeide. den 
goe 'en naam der betere Engelsche producten schaadden, 
heeft de wet in hare gevolgen ten duidelijkste aangetoond, 
dat Engeland, ook in de oogen van onze landslieden nog 
altijd het land der industrie by uitnemendheid, in verst.bil
lende opzichten by zyn mededingers op de wereldmarkt is 
ten achter geraakt; dat men dus niet uitsluitend daar ter 
markt heeft te gaan om I» .waar te bekomen. Dat het velen 
Engelschen bezwaarlijk is dit feit te erkennen ligt voor de 
hand, doch de onpartydigen loochenen het niet en de schrijver 
in de New Review heeft niet geschroomd de oorzaak te 
noemen: „Inter ior workmanship", Minder solver werk. Zeker 
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is het dat de bedoelde wet financieel meer aan de Duitsche 
dau aan de Engelsche industrie ten goede gekomen is. 

Of men daarom in Engeland eeni^er mate berouw krijgt 
over de uitvaardiging daarvan, of wel dat de/.e iu hare 
toepassing wat al te lastig is geworden, hoe dit zij, men 
begint er een weinig van terug te komen. Althans, naar 
Wiek's Gewerbezeitung bericht, heeft de Engelsche regeering 
zekere bepalingen uit de wet voor den doorvoer vau waren 
van het Vasteland naar andere landen, als zijnde te lastig 
en te omslachtig, opgeheven. Volgens een bekendmaking van 
het Engelsche belasting-beheer zullen voortaan vreemde 
waren bij den doorvoer en de overlading iu Engeland alleen 
aangehouden worden als zij merken dragen, die het doeu 
voorkomen of zij van Engelsche herkomst waren. De ware 
struisvogel-politiek dus! 

Voortaan kunnen dus buitenlandsche goederen in Engeland 
doorgevoerd worden zonder de opgaaf van herkomst, die de 
Engelsche wet op de handelsmerken, zooals zij tot dusver 
werd uitgelegd, eischte. 

Maar het mooiste komt nog! Wie-k's Gewerbezeitung 
beveelt haren landslieden ten dringendste aan van deze 
tegemoetkoming geen gebruik te maken, daar de opgaaf van 
het land van herkomst op elk stuk de goedkoopste en 
meest afdoende reclame voor den fabrikant is en als zoodanig 
het onmiddellijk zaken doen tusschen hem en zijn afnemers 
bevordert en middellijk ook aan de nationale scheepvaart 
ten goede komt. „ A l s men in aanmerking neemt", zoo gaat 
het blad voort, „ w e l k e inspanning en offers het sedert jaren 
gekost heeft, aan alle eischen vau de tolbeamten iu Engeland 
en koloniën te voldoen, dan is het ongetwijfeld in het 
belang der Duitsche Nijverheid, alle goederen, verpakkingen 
en kisten, evenals tot dusver, met de opgaaf van herkomst 
made of manufactured of produced in Germany te voorzien. 

Juist deze week kreeg ik uit ons leesgezelschap de New 
Revieuw van Januari 1896 thuis, waarin het eerste gedeelt 
van het opstel „Made in Germany" voorkomt. Dit stuk is 
zóó opmerkelijk en daarenboven zóó voortreffelijk geschreven; 
den Engelschen wordt daarin door hun eigen, tot dusver 
ongenoemden landsman op zoo uiterst degelijke en zaakkun
dige manier de les gelezen, dat de verzoeking groot is het 
voor dit weekblad te bewerken. Niet enkel onze Duitsche 
lezers, maar ook hunne vertegenwoordigers in Nederland en 
zijne koloniën en in de Zuid-Afrikaansclie Republiek zouden 
met zulk eene bewerking zeer zeker hun voordeel kunnen doen. 

E r zijn daarentegen echter eenige practische bezwaren. 
De New Revieuw is namelijk een maandschrift. Nu vrees 
ik dat alvorens ik de verschillende Nos. bijeen kan hebben, 
de questie alweer oud zal zijn. Ten tweede zal zulk een, 
zij het ook verkorte, bewerking vrij wat ruimte in ons 
blad innemen en ik weet niet of de zaak voor het gros 
der lezers daartoe genoeg van belang is. 

In elk geval beveel ik den belanghebbenden de lezing 
van het oorspronkelijk artikel in de New Revieuw (Januari 
1896 e. v.) ten dringendste aan. 

v. D. K. 

STÜKGEHAGELD PLAATIJZER. 

Met recht haalt men wel eens zijn schouders op bij het 
lezen van berichten over hagelsteenen van buitengewone af
metingen, doch ik zelf ben tweemaal getuige geweest van 
hagelbuien, zooals ik vroeger nooit gedacht ha l dat er kon
den voorkomen. De eerste maal zat ik in den spoortrein 
niet ver van het station Neuss in Rijnpruisen, toen deze 
plotseling midden in het veid stilhield, waarschijnlijk om 
den passagiers en het treinpersoneel beter gelegenheid te 
geven <ra buiten bereik te blijven van de hagelsteenen. 

Plotseling hoorden wij slagen als of de trein met groote 
keisteenen gebombardeerd werd. De passagiers staken naar 
die zijde hun parapluies op, vreezende dat de glasruiten zouden 
inhagelen. Zonderling genoeg heb ik daar echter niets van 
van bemerkt, zeker doordien de hagelsteenen wijd uiteen 
vielen. Ik zat veilig voor het tegenovergestelde venster en 
kon duidelijk gedurende eenige oogenblikken een bui van 
hagelsteenen waarnemen, zoo groot als kievitseieren, vallende 
onderlinge afstanden vau omstreeks 3 / 4 M. E r kwamen er 
vervolgens al kleiner en kleiner en met de grootte der 
steenen nam ook hun onderlinge afstand af. Toen de bui 
ophield, zag ik een conducteur, die een handvol van de 
eerste grootte had opgeraapt. 

Een dergelijke bui, gepaard met hevig onweder, woonde 
ik op een avond te Echternach in Luxemburg bij. Daar 
hagelden b. v. in den tuin vau het hotel al de peren der 
electrische booglampjes stuk; den volgenden dag vonden 
wg doode vogeltjes. Ook toen werden na atloop der bui 
handenvol hagelsteenen van de grootte van walnoten opge
raapt. 

Ik herrinnnrde mij deze beide hagelbuien bij het lezen 
van een bericht in de Scientific American, waarbij een 
photographic gevoegd is vau stuk gehageld gegolfd plaat
ijzer, door een correspondent te Behar ingezonden aan 
de St. James Budget. De storm trok over een groot deel 
van de districten Mozufferpore en Durbungah heen, maar hij 
schijnt, zijn grootste woede gekoeld te hebben aan de indigo-
factory Dholi. Daar was hij vreeselijk zelfs voor tropische 
streken; de hagelsteenen wogen vijf ons. Gemiddeld waren 
zij even groot als, zoo niet grooter dan cricketballen. Het 
is te begrijpen, dat de schade groot was. E r was geen 
heele pan meer op de daken te vinden, boomen werden ont
worteld, vogels gedood en rondom verwoesting aangericht. 
Het gegolfde plaatijzer op de daken van verscheiden ge
bouwen der factory werd met gaten doorboord, alsof er een 
kanon met schroot op was gericht geworden. Een storm als 
deze had, voor zoover menschen heugenis reikte, in dit 
district nooit plaats gehad. Doch er zijn in Londen ook 
stukken plaatijzer vertoond geworden, die op gelijke wijze 
door hagel waren getroffen bij zulk een onweder ergens in 
Afrika. v. D. K. 

SCHEUREN IN ZAAGBLADEN. 

Wanneer in een zaagblad een sprong is ontstaan, plant 
deze zich, evenals in een spiegelruit, langzamerhand voort, 
wat ten slotte den ondergang van het gereedschap tenge
volge heeft. In sommige gevallen kan dit gevaarlijk worden, 
b.v. als een sneldraaiende cirkelzaag onder het werk stuk 
springt. Om aan het doorscheuren paal en perk te stellen, 
boort men aan het eind van de barst een gat, eeu oud 
raiddel dat altijd helpt. Maar het kan moeielijk zijn het eind 
van de barst duidelijk in het oog te krijgen; loopt zij aan 
den anderen kant van het gat door, dan geeft de maatregel 
niets. Daarom is het goed, voordat men gaat boren, de plek 
met petroleum in te wrijven. Deze zuigt over de geheele 
lengte der barst in en na afwrijven met een doek weet 
men waar men heeft te boren. (iViec.k's Gew. Ztg.) 

VRAGEN EN ANTWOORDEN. 

B. DB JAGER te E n k h u i z e n . 1°. In 't boek met atlas 
„Handleiding tot onderwijs en zelfoefening in de eerste be-
ginselen van het rechtlijnig, bouwkundig en werktuigkundig 
teekenen", bewerkt door H . SPHINGKB, wordt, bü de behande
ling der axonometrie of assenstelsel-meting genoemd een werk 
van BAUDKT. Hiervan wenschte ik den titel wel te weten en 
waar dit is te verkrijgen? 
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2 ° . Welke werken zijn voor isometrische perspectief en 
hare wiskundige gronden 't meest aan te bevelen ? 

3". Wordt de isometrische perspectief veel gebruikt en 
door wien? 

1°. Het door u bedoelde werkje, waarvan de heer H. 
SPRINGER melding maakt, zal zijn: „Gronden der axonometrie", 
door P. J H . BAUDKT, directeur der Technische School te 
Utrecht, uitgegeven in 1864 bij J . TAN BOEKHOVEN aldaar. 

2". Voor de studie der isometrische perspectief of juister 
gezegd isometrische projectie, is het bovenbedoelde werkje 
van BAUDKT zeer voldoende. Ook de Isometrische projectiën 
worden daarin behandeld als onderdeel der Axonometrie. 

Ook de heer J . VKBSLUIJS behandelt in zijn „ P e r s p e c t i e f , 
te Groningen bij W . VKBSLUIJS uitgegeven, 1881, in afzon
derlijke hoofdstukken de Isometrie en de Axonometrie, even
wel beknopt, zonder formules of algebra, voldoende voor 
den teekenaar om de constructies te begrijpen. 

3 ° . Axonoraetri8che en isometrische projectiën worden, voor 
zoover mij bekend is, voornamelijk gebruikt voor onderwijs
doeleinden, b.v. in leerboeken over bouw- en werktuigkunde, 
natuurkunde, mechanica enz., waar de axouometrische pro
jectie het voorstellingsvermogen te hulp moet komen, voor 
hen, die niet gewoon zijn uit de gebruikelijke horizontale en 
verticale project iën de teekening te lezen. 

Boven perspectievische afbeeldingen hebben de axouome
trische en isometrische projectiën dit voordeel, dat men de 
onderlinge verhoudingen van lengte, breedte en diepte uit 
de teekening nauwkeurig kan bepalen, zonder omslachtige 
-constructies. 

A . F . G I P S . 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbettedingen Korden tlechti eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 30 NOVEMBER, 
Schoonhoven (Z.H.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het bouweu 

van '-ene school op een terrein in deu Dceleuluin aldaar. 
Teteriugen (NBr.) 10 uur. De arrhitect A. Verlegb te Breda, 

namens Mej. de Wed. C. Oomen te Teteringeu, in bet koffiehuis 
van de Wed. Ij. Verdaasdouk aldaar ; bet bouwen vau een beereubuis 
op een perceel grond, uabij de R. K. kerk. 

DONDERDAG 8 DECEMBER. 
Bergen (N.H.) 1 uur. Het bestuur vau den Philisteiuschen 

polder, iu bet koffiehuis van VV. Veeuhuijsen : bet bouwen van een 
nieuweu achtkanten vijzel-watermolen met steenen onderbouw. 

's-Gravenhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: 1. het leveren 
van meubelen ten dieustejvae de sobolen bij de Uegeatesselaan en 
bij den Scheukweg; 2. het leveren van verschillende boutwaren 
gedureade bet jaar 1897. 

Haarlem. 10 uur. De geuie, op bet bureel Kiuderbnisvest 17 : 
1. het maken van eeu verbindingswal tusschen het fort te Haarlem, 
begr. f 29.1'ÜO; 2. het leveren en opleggen van bruginaterieel, ten 
behoeve van de stelling vau Amsterdam, begr. f 13.400, alles onder 
bet beheer der genie aldaar. 

Resteren (Geld.) 4 uur. De weled. heer W. A. van den Berg, 
bij G. vau Ommeren: het amoveeren van een bestaand buis en het 
bouwen van een nieuwe villa aldaar. 

VRIJDAG 4 DECEMBER. 
's-Graieubage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel 

en uijverheid: bet bijspannen van een draad aan de paleu van 
Amsterdam over Utrecht tot 's Hertogeuboscb, bepr. f 1075. 

'g-Hraveuhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel 
en nijverheid: bet legcen en ingraven van kabels in den grond 
te Rotterdam, begr f 80". 

's-Uraveahage. 1 uur Het ministerie vau waterstaat, bandel 
en nijverheid: bet leggen en inhangen van kabels te Utrecht, 
begr. f 1015. 

's-Gravenhage. 1 uur Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het herstellen en verbeteren van lijkstelegraauijnen 
in de prov. Noordbollaud, begr f 664. 

's-UruTcuhnge. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel 

en nijverheid-, hel herstellen en verbeteren van rijkstelegraaflijoen 
ie de prov. Zuidiiolland eu Utrecht, begr. f 2360. 

's-b raveuhage. I uur. Hel ministerie van waterstaat, bandel 
en nijverheid: bet herstellen en verbeteren van rijkstelegraaflijnen 
tusschen Utrecht en Zwolle, begr. f 1975. 

's-Wraveuhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
ec nijverheid: bet herstellen en verbeteren vau rijksteh graaflijnea 
in de provincie Zuidhollaud, begr I 990. 

's-Uraveuhage. 1 uu>. Hel ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid : het bijspannsn vnu twee draden aan de palen der 
internationale telepbooulijn tusschen Rotterdam en bet Hollaudsch 
Diep, begr. f 800. 

Groningen. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, uat.cl-1 eu 
nijverheid, aan bet tebouw van bet prov. bestuur : bet driejarig 
onderhoud van den rijks Dollardsdijk en de landpunt Reide, beboo
rende tot de zeewerken in de prov Groningen, begr f 2535 p»-r jaar. 

's-HertOgeubosch. IC.30 uur. Het ministerie van binnenlandsche 
zakeu, aau bet gebouw van het prov. bestuur • bet herstellen en 
iuriculeu tol gesticht voor rustige krankzinnigen van bet voormalig 
Groot Arsenaal en bijbehooren ie gebouwen te Grave, begr 137.210. 

Zondert (N.Br.) '1 uur. Het gemeentebestuur: bet verbouwen 
eu uitbreiden van het schoolgebouw en de onderwijzerswoning in 
de kom der gemeente, begr i 7700. 

MAANDAG 7 D E C E M B E R . 

Amsterdam. 3 uur. ln bet gebouw der Maatschappij tot 
Bevorderiug van Bouwkunst, Marnixslraat: het bouwen van een 
pakhuis voor de naamlooze vennootschap „Het Nederlandsche Veem", 
op een terrein aan de Barendzkade aldaar. 

's-Gravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van binnenlandsche 
zakeu, aau bet gebuuw van bet prov. bestuur: het maken en stellen 
vin eeue brug met bekken, tuinmuur, afrastering en afsluithekje, 
op net terrein van het bacteriologisch Laboratorium, gelegen aan 
de N Laan te Delft, begr. f 4730. 

DINSDAti 8 D E C E M B E R . 

Asseu. 11.30 uur. Het miuisterie van waterstaat, bandel en 
nijverheid, aau bet gebouw vau net prov. bestuur: h*t onderhoud 
enz. van de Rijksstoomgemalen bij de sluizen van bet Noord-
Willemskanaal, prov. Drenthe, iu de jaren 1897, 1898 en 1899, 
begr. f 2880 per jaar. 

DONDERDAG 10 D E C E M B E R . 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov bestuur - bet driejarig 
onderluud der Kijks zee- ea havenwerken op het eiland Marken, 
beboorende tot de zeewerken iu Noordbolland, begr. f9200 per jaar. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel en 
nijverheid, aan hel gebouw van het prov. bestuur: bet leveren en 
plaatsen van meerpalen langs het Noordbollandscb kanaal, begr. 
f 1400 

Oud-Vroonhoven (Lnnb.) 3 uur. Het R. - \ . kerkbestuur, op bet 
raadhuis : hetj bouwen eener nieuwe kerk met toren. 

VRIJDAti 11 D E C E M B E R . 

Middelbnrg. 11 uur. Het miuisterie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aau bet gebouw van het prov. bestuur: bet maken van 
een dukdalf tot beveiliging van den buismond van den zelfregis-
treereudrn getijmeter op den Westhavendijk te Zierikzee, beboorende 
tot de zeewerken in Zeeland, begi f 90). 

Middelbnrg. 11 uur. Het miuisterie van waterstaat, bandel en 
nijverheid, aan bet gebouw vnn bet prov. bestuur: bet maken eeuer 
uitwatering naar de Westbuitenhaven, teu behoeve van de kom der 
gemeente Ter-Neuzao, tusschen de beide kanaalarmen, begr. f 3000, 

Zwolle. 12 uur. Het prov. bestuur: bet driejarig onderhoud der 
brug over de Linde te Kuinre, den weg van Kuinre naar Slijkenburg 
en de brug over de Tusscbenlinde te Slijkenburg, van 1 Jan. 1897 
tot 31 Dec. 1899, begr. f 395 per jaar. 

Zwolle. 12 uur. Het prov. bestuur: het d.-iejarig onderhoud der 
schutsluis te Blokzijl, van 1 Jan. 1897 tot 31 Deo. 1S99, begr. 
f 245 per jaar. 

Z A T E B D A t t IS D E C E M B E R . 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverneid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: bet driejarig 
onderhoud van bet gekanaliseerde gedeelte van den Holl. IJssel, 
gedurende de jareu 1897, 1898 en 1899, begr. f 10.000 per jaar. 

MAANDAti 14 D E C E M B E R . 

's-tiraveuhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel 
en nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet opruimen 
van een bouteu los- en laadsteiger met steenstorting, bet gedeel
telijk afbreken van deu oestaaoden kaaimuur en het bouwen van 
een vak kaaimuur met bijkomende werken, een en ander behoorende 
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tot de vernieuwing vun de kaaimuur langs de Spoorwegbaven te 
Fijenoord, begr. f 303.000. 

's-tiruvenliuge. 11.30 uur. Het provinciaal bestuur: bet tweejarig 
onderhoud van den bavendam vau Ooit grasplant, begr. f 700 per jaar. 

's-Hru<euhage. 11.30 uur. Het prov. bestuur: het onderhouden 
van de brug over de Oude Maas te Barrndcecht, met de toegangs
wegen eu kunstwerken, gedurende de jaren 1S97 en 1898, begr. 
f 2C.000. 

DINSDAU 15 D E C E M B E R . 

Hazerswoude. 11 uur. De besturen vau den Hoornschen-, 
Rijuenburger- eu Gemeenenwegsclien polder, in bet café van J. 
Boers aau deu Rijndijk: het vijfjarig onderhoud van 3 scheprad» 
watermolens en verdere onderhoudswerk n iu voornoemde polders, 
bestaande in timmer-, metsel-, verf- en rietdekwerk, van 1 dan. 
1S97 tot 31 Dec. 19)'. 

WOENSDAG 10 D E C E M B E R . 

's-Gravenbage. 11 uur. liet ministerie vau waterstaat, handel 
en' nijverheid : het verbreeden eu verdiepeu van de ligplaats voor 
vaartuigen en het makeu van boordvoorzieiiingeo aau deu D'OOgel-
schen loswal in het riviervak Heleind—Domremond, ouder de 
gemeente Uesoijen, prov. Nonrdnrabinil, behoorende tot de werken 
voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas, begr. 
f 3080. 

's-tirnveuhugc. 1 1 uur. tiet ministerie van waterstaat, handel 
eu nijverheid: het bouwen vau eene schutsluis en keersluis met 
daarloe behoorende werken ia de Dieze bened n He spoorweghaven 
te 's Hertogen bosch, behoorende tot de werken voor het verleggen 
van tie uitmonding der rivier de Maas, begr. f 136.000. 

1)0X1).. DAG 17 D E C E M B E R . 

Haarlem. 11 uur. Het miuisterie van waterstaat, haudel eu 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het tweejarig 

onderhoud van bet Noordseekanaai, in 3 perc, begr. perc. 1 
f .4.750, perc. 2 f 15.600, perc. 3 f 31 050. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN 
's-wruvepliage. 1. Het verbreeden en verdiepen van hel groot 

•cheepsvaarwater in het Scheur. Laagste C. Visser Gr., te Siiedrecbt 
voor f 0 25 per \1;'; 2. bet maken van een gedeelte vau bet 
'/uider-alwateringskanaal, vanaf den Achtersten dijk tot aan het 
Oude Maasje. Laagste J. vau Noordeune te Utrecht voor f 97.960. 

Haarlem. Het maken van eeu houten pijler met heselier ningswerk, 
ter vervanging van deu steeueo steunpijler van de slraatwegbrug 
over bet Noordzeekanaal te Velsen, met bijbeboorcnde werken, tot 
verbetering van de doorvaart dier brug, dierst 1896. Laagste K. 
B's Azn. te Dordrecht loor f 8990. 

Leiden. Pere. 1. Het makeu van een schutsluis bij Spaarudatn. 
Laagste A. de Groot Czn. te Heukeiuin voor f 196 450; 2. het 
uitbreken der Kleine of Haarlemmersluis te Spaarndam. Laagste 
P. Zanen Hzn. te Ammcrstol voor f 2724. 

Nykerk. Het verbnuweu vau het woonhuis eu het bouwen van 
een stal- eu koetshuis met koetsiers- en tuinmanswoning enz. op 
Je buitenplaats Voërst aldaar. Laagste Jurjau VVeijs te Vollenhoven 
voor f 25.970. 

St. 1'ieter. De kunstmatige verbe'ering vau de Cannerstiaat. 
Laags'e M. Janssen te Maastricht voor f 4935, niet gegund. 

Teriieuzen. Het bouweu van een woonhuis op een terrein in 
de Niruwsiruat. Langste H. v. d. Velden voor f 3490. 

Utrecht. De uitbreiding van het zoologisch laooratorium aan 
de Hooirt aldaar. Laagste ü . .1. van Vlotes aid vu vooi f 28.356 

A l> V E R T E N T I E N . 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
VOOR 

Huizenen Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

LAGE PRIJZEN. (73; 
8 . BRUIGOM, Arnhem, 

DOORNIKSCHE El LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

l * o i " t l i » n < l - C 7 « » i r i « ' i i t , 
Engelsche en Duitsche. 

N i e d e r m e n d i g e r L a v a k e i e n en D e k s t e e n e n . 

Franco levering door het geheele Rijk. 

II. IA 14 TLV 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

(97) en LEKKERKERK. 

van gegolfd ijzer 

LIFTEN, 

I I E I H r r H Ï E I x 

e» L O O D S E N 

en 

Q \ V LIEREN 
- O ^ ^ GRANIET, ZANDSTEEN, 

7" Weibern Tufsteen. 

T G . TISSOT J " . 
iMSTERUAM, SINGEL 17» 

(90) 

KRANEN, 

Men wenscht te huren 
in de maand September, voor slechts 
H dagen, een 

FEESTTENT, 
met bij Ut' huu re ml decoratief, die 
ruimte aanbiedt voor 3000 zitplaatsen. 

Franco brieven onder letter Z, aan 
het bureau van dit blad. 

K O T T K I i D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A MSTKKI)A,H, 
BilderdijlckadeVyè 

S P I E G E L - en VENSTERGLAS 
ƒ. M. SCUA A F. 

Botersluut 111, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg " 
AGKNT te Amsterdam den Heer O . L Ö E W , 

N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
DER 

JOSSOiï-CEMFNT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V . met 7' / , °/o 
gloeiverlies). 

(99) HANDEL in 

BOUWMATERIALEN. 

P.DOLkftZOON, 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraai-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL-, 

W I T - , KRISTAL- , BROEI en JIKI.K-

C* L Jk.. 8. 

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 . 

ORBOORN G L A S en DAKPANNKK. 

Ltnzen- en Patrijspoortglazen 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Dobbs'spatent ScoriaePaverCy. 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Boompjes No. 82. 

Levert SCORIAE l ' U U I S vuur 
Straten en Wejten, ook bjjzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver geljjke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

Bjj de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die bjj de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente Architecten worden gaarne ver-
Strekt. (101) 
Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar-

TROTTOIRBESTRATING. 

(103) 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L. H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, R o t t e r d a m . 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 

Putten en Kolken. 

Bjj den Uitgever JOH. G . STKMLKR CZN., 
Amsterdam, verscheen: 

O n t w e r p e n van O r n a m e n t , 
voor Zelfstudie en voor Scholen, door 

J . H . en J . M. DK GROOT. 

53platen met 300figuren, in geïllustr. omslag 
PriJH f 2 . - . 

Alle soorten van 

Z A G E N 
W E R K T U I G E N 

vervaardigt als 

Specialiteit 
•lechts in iejijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & S ö H N E 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

<ieve*ti(«l in 18**. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
W V r a a g de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden. 

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 KM W HA TEM ALEV 

«T. 
beschreven door 

J\_. v a n c l © r 
Leéraar :iiin de Polytechnische School te Delft. 

P R IJS: Compleet ingenaaid ƒ IS —. 
gebonden „ 21.50. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEU RIN 
te Andernach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

1» Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
DRIJF- of ZWEMSTEEN; I V 

VAGROTSTEEN, beste en goedkoop
ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

R E O O R D E I I. 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 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 men echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeiclijkheden 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 Van der Kloes gemaakt 
heeftop I tt gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk. 

'Bouwkundig Weekblad). 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aau allen, die iets met het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandsch Advertentieblad). 

. . . . In de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. Dat over dit belangrijk materiaal 
heel wat te zeggen valt, is elk bouwkundige behend, 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 voordcel en leering uit kan trekken. (De Opmerker.) 

. . . . It 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 ala vele aannemers 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenamen en bevatte-
lijken vorm eeu ruim overzicht geeft ^an wat de praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen. . . . V* Ingenieur.) 

. . . . 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 
•n geeft het 't meest volledige tot op heden. (Vademecum der Bouwvakken. 
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Carbolineum . K R I M P E N ' 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-

dncten Krimpen a/d. IJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 A m s t e r d a m . 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

K OH. 
E I I> E IN, 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S 0 H K E P 8 B 0 Ü W W E M 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ, t 7 ) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E 1 * !S, 

IJZEREN CN STALEN KETTINGEN. 
met <•<• i-1 i « i<•:«:11 \ an T ^ I o y d ' w 

«MI H i i r e n n V e r i t n i s . 

P A P O S T E E N J ^ * ) . 
V l o e r e n i n e lke g r o o t t e u i t é é n 

s t u k (dus zonder Voegen) van P A P I E R -
S T E E N , zijn b r a n d v r i j en v o e t w a r m . 

Zijn overal toe te passen 

Prijzen zeer billijk. 
Nadere i n l i c h t i n g e n verstrekt de 

vertegenwoordiger 

T. G. TISSOT Jr. , 
AMSTERDAM. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengraclit 583. bij de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

VEILIGHEIDS LIFTEN, 
voor 

P t T H o i i e i i , <iioi-d<-i'cii. S p i j z e n , enz 
Heer dan 'i-'t I .IFTKX alleen im Neder 

land geplant*!. 

.1. Ji. tt' Co. hebben steeds ervaren 
monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den kortst moge
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (86) 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

RURNETTEERING. 
K Y A M S I I K K \ 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

O. Gips Ozoon, 
D O It !> It i : < II T . (71) 

AI.CII.TI.AVIX 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d o f op te g e v e n 

p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-

lagerij en Schaverij van 

R. W. KOGGENKAMP & Co. 
te helfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 
ainvraag gratis. (80) 

U t r e e h t s e h e 

L O O D W I T F A B R I E K , 
Firma G. GRE VE. Utrecht. 

Prima Gegarandeerd Chemisch zuiver 

llollaiiilscli Loodwit 
Uitsluitend in verzegeld en geëtiketteerd fust. 

Het wordt om z i j n e u i t s t e k e n d e h o e d a n i g : , 

l i e d e n door v e l e I n g e n i e u r s en Architecten in hunne 
bestekken voorgeschreven. ( 93 ) 

LEONARD SLIGCBER, Honnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
nitmnntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

Tierde Jaargang No. 49. Zaterdag 5 December 181)6. 

A R C H I T E C T Ü R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectnra et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t i e » in dit blad kotten ran 1—5 regelt 
60 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt tlechtt tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers • 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

A l l e it . lverteuili ' -n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g-rntia gcplaattt in DB 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 . 

D E T R A N S P O R T K A B E L . 

(le Vervolg.) 

Als voornaamste onderdeelen der transportkabel-inrichtiu-
gen zijn te noemen behalve de draagkabels, de vervoer
bakken of wagens en daarvan vooral het looptnde werk, de 
hangers en de koppelingen. 

De draagkabels worden teg-nwoordig uitsluitend spiraals
gewijs ineengedraad uit expres daartoe vervaardigd extra 
taai staaldraad van 60 tot 150 K G . trekvastheid per 
m M ! , Tot voor korten tijd werd daartoe gewoonlijk cirkelrond 
draad van 4 tot 7 inM. middellijn verwerkt, gerangschikt in den 
trant van gewone hennipkabels. Iu den laatsteii tijd heeft men 
bij zwaar belaste banen met voordeel gebruik gemaakt van ge
sloten kabels uit facondraad, in hg. 3 iu profiel afgebeeld. Tegen
over de spiraalkabels uit ronde draden hebben de gesloten 
kabels het voordeel, dat zij een glad oppervlak hebben 
evenals rondijzer en dat, als er onverhoopt een draad breekt, 
deze niet buiten het oppervlak uit kunnen steken. De 
kabels worden in lengten van 150 en 300 M. geleverd, 
aai. de einden van conische motten voorzien en door recht-
sche en linksche schroefdraden aan elkaar geschroefd. 

Het allernieuwste op dit gebied — een uitvindirg van 
den hoofd-ingenieur der firma POHLIG en op haar naam 
geoctrooieerd — zijn holle kabels, uit een enkele reeks facon-
draden in elkaar gedraaid. Hiermede is een groot gebrek 
opgeheven, dat aan kabels uit verschillende lagen eigen is. 
By deze kabels wordt namelijk de buitenste laag draden door de 
aanhoudende wrijving der looprollen op den duur uitgerekt tot 
grooter lengte dan de binnenste (f); het gevolg daarvan is dat 
laatstgenoemde langzamerhand het grootste deel van de belas
ting te dragen krijgen, zoodat zy ten slotte stuk springen zonder 
dat het bemerkt wordt; dan krijgt de buitenste laag draden 
den geheelen last voor haar rekening; begeeft deze zich dan 
ook, dan is plotseling de geheele kabel in het ongereede, 
zonder dat de ware oorzaak zoo dadelijk iu het oog springt. 
Een holle kabel daarentegen, mits van den aanvang af 
op zich zelf zwaar en sterk genoeg genomen, kan vrij en 
ongehinderd uitrekken en elk gebrek aau een draad springt 
spoedig genoeg in het oog. 

Tot trekkabels bezigt men dundraads koordkabels (zoo
genaamd Albert-vlechtwerki met hennepen ziel, uit patent 
kroezenstaaldraad van 120 tot 180 K G . trekvastheid 
per m i l 1 . 

De jukken, die den onderbouw der draagkabels uitmaken, 
worden op afstanden van 30 tot 60 M. opgesteld; alleen 

(f) Uit dezelfde oorzaak vindt men bij gcbruikle lieunipkabels 
met een „ziel" eriu, 't zij van hennip- of vau staaldraad, deze 
gewoonlijk >.an stukken criu zitten. v. D. K. 

Doorsnede van ein spiraal 
kabel volgens geoctrooieen 

gesloten stelsel. 

als de terreinsomstandighedeu het 
eischen, wendt men grootere span
wijdten aan, die naar omstandig
heden tot 500- M. kunnen bedragen. 

Bij normale terreinsomstandig-
heden en geringe bakbelastingen 

i > ~ N j- /. j is de het eerst door de firma 
^y-J\\f~^ I POHLIG ingevoerde twee poots-con-

stmetie (tig. 4) uit hout of yzer 
aau te bevelen: de pooten worden 
't zij ingegraven en aangestampt, 
't zij op gemetselde fundamenten gezet 
en bij grootere hoogten door dwars-
ribben en trekankers versterkt. 

Voor zwaarder belaste banen 
wendt men bjj houtconstructie zoogenaamde guLij ukken aau 
en bij ijzerconstructie bijna uitsluitend vierpootigepiramidale 
jukken uit Q of J _ Üxer volgens fig. 5. 

De wagens zijn verschillend van uiterlijk aanzien, naar
gelang van den aard van het te vervoeren materiaal. Voor 

het vervoer van steenkool 
en erts, klei. kalk en der
gelijke materialen worden 
bakwagens (lig. ti aange
wend; deze zijn zoo inge
richt, dat de bak door 
het enkel losrukken van 
klink zijn inhoud uitstort. 
Voor het opnemen van 
grootere voorwerpen, zoo
als kisten, vaten, balen en 
zakken wendt men naar 
gelang van liet doel tig. 
7 en 8, voor brandhout 
tig. 9 en voor planken 
en langhout tig. 10 aan. 

Een voornaam deel vau 
den wagen is het loooende 
werk, dat in de door tig. 
1 1 aangegeven constructie 
ongeveer een tiental jaren 
geleden het eerst door den 
heer Pom IG in practijk 
is gebracht en overal in
gang heeft gevonden, door
dien de aan de vroegere 
loopwerken met eenzijdige 
dwarsverbinding eigen ge-

Tweepoots houten juk voor Otto's breken, voornamelijk de 
transportkabels. eenzijdige belasting der 
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Fig . 5. 

Vierpoots ijzeren juk voor Otto's transportkabels. 1 

looprollen en assen en het daaruit voortspruitende 
scheef hangen der wagens, volkomen door zijn opge
heven, daar de rollen aan beide zyden ondersteund zjjn. 
Het loopende werk bestaat uit twee achter elkander 
in twee stalen platen gelegerde rollen van gietstaal. De 
beide stalen platen zgn in het raidden door een gegoten 
ijzeren jtusscheustuk, dat tevens het kussen voor deu bout 
van deu banger vormt, tot een vast geheel, den loopwerk
beugel of de travers verbonden. De uit phosphorbrons ver
vaardigde assen der looprollen zyn aan beide einden met 

Fig . 6. 

borsten aan de stalen platen vastgeschroefd; /.ij zijn hol 
gegoten en doen daardoor tevens dienst als smeerpotten 
voor stjjf vet. Deze wyze van smeren voldoet voortreffelijk, 
zoodat ook na jaren lang bedrijf bjjna geen afslijting tusschen 
assen en looprollen is waar te nemen. 

Niet minder belangrijk voor een regelmatig en ongestoord 
bedrijf zgn de koppelingen der wagens. Deze moeten bij 
den groot8ten eenvond van constructie onder alle omstan
digheden zeker werken en de trekljjn zooveel mogelijk sparen. 

Men onderscheidt wrijvings- (frictie) en knoopkoppelingen. 
De eerste zgn die, waarby de treklijn op elk willekeurig 

punt in den toestel vastgeklemd wordt, terwyl bij de andere 
toestellen de treklijn van afstand tot afstand met nieeneeiu-
knoopen is voorzien. 

Frictie-toestellen. Bij banen met geringe steiging wendt 
de fit ma P OHMG sedert 20 jaren uitsluitend de zoogenoemde 
schijfkoppeling aan. Zij bestaat in hoofdzaak uit twee schijven, 
waarvan de eene vast met het haugwerk van den wagen is ver
bonden, terwyl de andere op een door de vaste schyf gestoken 
bont verschuifbaar is. Tusschen de beide aldus tegenover 
elkaar geplaatste schijven zit een rol, die dient om de 
treklijn te dragen en op den gemeenschappelijken bont 
draaibaar is. De voorste kop van dezen bout is met een 
draad van geringen spoed voorzien en draagt een hetboom, 
waarvan het oog de moer op den schroefbout vormt. Door 
den hefboom een slag om te draaien wordt de voorste 
schijf tegen de achterste gedrukt en zoodoende de treklijn 
vastgeklemd. Is de aldus aangekoppelde wagen op de plaats 
zyner bestemming aangeland, dan slaat de hefboom tegen 
een uitstekende plaat en de treklijn wordt vry. 

Deze toestellen worden met voordeel aangewend tot bij 
stygingen van l op 4. Bij grootere stijgingen, tot 1 op 3, 
worden de schijven met golfsgewijze groeven voorzien, 
waarin de treklijn ingeperst en aldus de wrijving grooter wordt. 

F i g . 7. Fis:. 8. 

» — 

Fig . 9. F ig . 10. 

Typen van transportkabel-wagens voor verschillende materialen. 

Loopwerk voor Otto's transportkabels. 

Bij banen met stijgingen van niet meer dan 1 op 4 is 
de schijfkoppeling in elk geval onovertroffen, daar zy bij 
eenvoudigste constructie zich van alle bekende frictietoe
stellen daardoor onderscheidt, dat zij de treklijn het meest 
spaart. In vergelijking met de zoogenaamde excentriek
koppeling wordt dit direct duidelyk, als men in aanmerking 
neemt dat by de excentriek de geheele op de treklijn 
werkende druk om zoo te zeggen op één punt neerkomt, 
terwijl hy' zich by de schyfkoppeling over een lengte van 
20 cM. verdeelt. 

Een groot voordeel van de frictie-koppelingen is in 't 
algemeen dat men, by gelijken spoed der machine, m. a. w. 
van de treklyn, de te vervoeren hoeveelheid kan vergrooten 
door, zonder meer, de wagens op kortere afstanden aan 
te koppelen. 

Bü gebruik vau knoopkoppelingen, die tot dusver noodig 
waren by banen van meer dan 1 : 3 verhang, valt dit 
voordeel weg, doordien de afstand der knooppunten tevens 
de opeenvolging der wagens aangeeft, in overeenstemming 
met het bedrag van den binnen zekeren tyd te vervoeren 
last. De constructie der meeneem knoopen speelde by' het 
bedryf een zeer groote rol en was bijna even gewichtig 
als de koppeling zelf. Een uiteenzetting der ontwikkeling 
dezer onderdeden van constructie zou tot te groote uit
voerigheid leiden. Daarom moge de beschrijving volstaan 
van den zoogenaamden ster-knoop, die in verbinding met de 
n fig. 12 afgebeelde klink-inrichting zeker het beste en 
betrouwbaarste aanbiedt, wat in de constructie der koppel
toestellen ooit tot stand gebracht is. By de duizenden toe 
stellen, die sedt-rt een jaar of negen op de Duitsche kabel
banen in gebruik zyn, waaronder sommige in de moeielykste 
terreinsomstandigheden en met stygingen van 1 op 1, is 
nooit losraken der koppelingen onderweg voorgekomen. 
Daaiby is echter, evenals bij alle andere mof- of knoop
koppelingen, een eerste vereischte dat aan het in goeden 
staat houden van de treklyn en het ï egelmatig daarop aan
brengen der knoopen de grootst uiogelpe opmerkzaamheid 
gewyd worden. Daar dit zoogtnaanide toezicht in de 
werkelpheid echter nog al eens wat te wensthen overlaat, 
hebben de tianspoitkabel bouwers zich erop toegelegd een 
toestel le tonsiiueeien, die het gebruik van treklynkncopen 
overbodig maakt, d. w. z. een frictietoestel te vervaardigen, 
die ook by de grootste stijgingen volstrekt zeker werkt 
zonder daarby de treklyn bovenmatig aan te giijpen. 

De firma T H . OBACH te Weenen (sedert 
in die van POHLIG opgegaan) heeft eenige 
jaren geleden zulk een klemtoestel ge
construeerd, die in zyn tegenwoordige 
verbeterde gedaante aan alle vereisch-
ten voldoet. Hy bestaat in hoofdzaak 
uit twee kaken, in den trant van een 
bankschroef, welke op een spil met recht-
scl en en linkschen draad vau verschil
lenden spoed zitten. Op het achtereind 
van deze spil is een hefboom n et ge-
wichtsrol in zekeren zin als kruk aan
gebracht, waarmede de spil zelfwerkend, 
enkel door de beweging van deu met den 
klemtoestel verbonden vervoerbak, wordt 
omgedraaid en daardoor de toestel wordt 
geopend en gesloten, mede met behulp 
van een scheef vlak waarover de ge-
wichtsrol wordt geleid. Tusschen de 
beide kaken zijn symmetrisch ten opzichte 
van de spil twee kleine geleidingsrollen 
aangebracht, die de kaken vóór het 
aanklemmen in overeenstemming met de 
helling van deu kabel stellen en aldus de 

treklyn vóór het sluiten van den toestel zuiver centreeren. 
W i l de werkman den wagen aankoppelen, dan heeft hij 

hem enkel een weinig vooruit te duwen, by welke gelegen
heid de gewichtsrol op het scheve vlak opgelicht en de 

F ig . 12. 

Klink-koppeling (Otto's octrooi). 

kaken naar elkaar toegebracht worden, totdat tenj^ slotte 
de gewichtsrol, aan het einde van het scheve vlak aange
komen, met behulp van een aan het hangspoor bevestigde 
knie omgeworpen en zoo de toestel gesloten wordt. ;Het 
afkoppelen der op het station aankomende wagens geschiedt 
in gelijken zin. 

Is de toestel gesloten, dan kan hij met den kabel in het 
verticale vlak vry slingeren, dus onder het rijden en de 
afwisselingen in de richting van de treklijn zich zelf altyd 
stellen, waardoor schadelijke buigingen van de treklijn bij 
scherpe overgangen op de baan vermeden worden De beide 
op de spil aangebrachte schroefdraden van verschillende 
richting en spoed maken by het wijder openen van den toestel 
een aanzienlijken druk mogelijk tusschen treklijn en kaken, 
waardoor het doorschieten \ an de lyn in de kaken geheel 
is uitgesloten, mits de afmetingen van den toestel in over
eenstemming met de trekkracht zyn geregeld. 

Deze toestel is reeds by een aantal banen met aanzien
lyke stijging, zelfs van 1 op 2, met netto belastingen per 
bak van 500 K G . tot groote tevredenheid van de eigenaars 
aangewend 

Wordt vervolgd.) 
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ZUUR- EN VUURVAST KIT. 

A!s kit voor porcelein-glaswerk enz., waarin met sterke 
zuren gewerkt wordt, beveelt het Journal de Pharmacie et 
de Chimie een mengsel aan uit asbestpoeder, waterglas en 
een onverschillig poeder (barytwit, zand, enz.) 

Eerst wordt het asbestpoeder met drie- tot viermaal zjjn 
gewicht natron-waterglas-oplossing (van 3 0 ° B.) tot een 
brij aangemaakt. Deze is uitermate vet en plastisch, maar 
daardoor minder geschikt om verwerkt te worden, daar z(j 
bjj het drogen sterk krimpt en scheurt. Door het bijmengen 
van lijn stroozand, in gel(jke gewichtshoeveelheid als het 
asbest, laat de brij zich genoeg verschralen om het krimpen 
te voorkomen, zonder dat inbreuk gemaakt wordt op de 
plasticiteit. 

Uit dit mengsel kan men klein vaatwerk vormen, dat 
men aan de lucht laat drogen. In water wordt het ver
harde goed weer week en valt uit elkander. Brengt men 
het daarentegen in aanraking met sterke minerale zuren, 
dan wordt het hoe langer hoe vaster en biedt volkomen 
weerstand aan het vocht. E r werd in dergel (jke kleine 
bakjes geconcentreerd salpeterzuur bewaard, zonder dat het 
materiaal merkbaar wer I aangetast of iets doorliet. De wer
king van het zuur berust blijkbaar daarop, dat uit het in 
overmaat voorhanden waterglas kiezelzuur wordt afgeschei
den, dat de poriën volkomen opvult en den samenhang nog 
vergroot. Later wordt het materiaal dan ook niet meer door 
zuiver water opgelost. 

Een andere proef deed zien, dat het materiaal ook in 
hooge mate vuurvast is Eeu der gevormde voorwerpen 
werd na de behandeling met zuur ongeveer een halven dag 
in een BUNSKN'S gasvlam gegloeid, zonder in 't geringst te 
sinteren. 

In vele gevallen kan het nuttig zijn zulk een materiaal 
ter beschikking te hebben. In voorraad kan het deeg niet 
gehouden worden, daar het weinige uren na de bereiding 
verhardt; b(j gebruik van kali-waterglas in plaats der 
natron-verbinding, gaat de verharding nog sneller. 

STOOMKETEL DOOR DEN BLIKSEM 
GETROFFEN. 

Op een groot mijnwerk in Westfalen schoot in den zomer 
van 1895, bjj een hevig onweder, een bliksemstraal b(jua 
loodrecht uit de wolken naar de aarde en wel in het metsel
werk der ketels tusschen twee daarvan in. Op dat punt 
werd het metselwerk grootendeels verbrijzeld en de luchtdruk, 
die er door veroorzaakt werd, verschoof een der zware ketels 
tot tegen den naastliggende aan, waarby het metselwerk tus
schen deze beide eveneens vernield werd. De stoom- en 
v o e d i n g s p ü p e n werden natuurlijk stukgereten, zoodat stoom 
en water vry ontsnapten. Het gewicht van den verplaatsten 
ketel, met het water erin, moet ten minste 30000 K O . be
dragen hebben, en welk een ontzettende kracht de bliksem
straal uitoefende volgt daaruit, dat hy niet alleen dit kolossale 
gewicht eenige M . op zyde schoof, maar ook nog het metsel
werk, dat daarbij iu den weg kwam, verbrijzelde. De bliksem 
had by deze gelegenheid tegen alle regels der techniek in 
zyn eigen weg gekozen en den hem vonrgeschrev^ne, langs 
den bliksemafleider van den nabystaauden schoorsteen ver
smaad. (Glas-hiltte.) 

GtiREEDSCHAPPEX UIT GEHARD KOPER. 

Zulke gereedschappen waren reeds in de oudheid bekend, 
want by de ontdekking van Amerika kon vastgesteld wor
den, dat lang ten onder gegaue volkeren, die in het thans 

met den naam van Mexico aangeduide deel van Amerika 
leefden, ze bezeten hebben. Naar men zegt, heeft J O H N 
MILLER te Stuart, in den Amerikaanschen staat Jowa, de 
kunst om ze te vervaardigen opnieuw ontdekt en gaat hij 
daarbij op de volgende wyze te werk: 

Vooreerst wordt het koper met kool erdoor gesmolten, 
vervolgens hoorn en bloed en later tin eraan toegevoegd. Het 
gesmolten metaal wordt dan in vormen gegoten, om na be
hoorlijke afkoeling aan een hoogen hydraulischen druk 
onderworpen te worden, waarmede het hardingsproces is 
geë ind igd . Tegenover de bekende uit staal vervaardigde ge
reedschappen moeten de hardkoperen het groote voordeel 
bezitten, dat zjj zoo goed als in 't geheel niet roesten; ook 
wordt gezegd dat het hardkoper voor het vervaardigen van 
chirurgische instrumenten groote waarde heeft. 

(Wieck's Gew.-Ztg. 

VRAGEN EN ANTWOORDEN. 

H . v. S. te H i 11 e g o m . Zijn U bouwkundige boeken 
bekend, waarvan ik in mijn vak als metselaar nut kan 
hebben ? 

Ik heb na herhaalde aanvraag niets te weten kunnen 
komen dan den titel van een reeds oud en wellicht ver
ouderd werkje : 

„ D e behandeling en samenstelling der voornaamste met
selwerken" door B . HARRIS, voor Nederland bewerkt door 
F . W . VAN GENDT J .GZN. , Gouda G . B . VAN GOOR 1 8 6 2 . 

Men zeide m(j erby dat daarin b.v. korfbogen boven 
eüipsbogen werden aanbevolen, terwijl er later zeer eenvou
dige middelen zjjn bekend gemaakt om de laatstgenoemde, 
die veel schooner zyn, gemakkelijk uit te voeren. Zie daar
omtrent dit weekblad van 7 Maart en 28 Maart j . l . 

Voor materialen en het gebruik daarvan beveel ik U 
mijne A. V. aan, by E . J . BRILL te Leiden in 1894 uit
gegeven, v. D. K . 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen, 

MAANDAU 7 D E C E M B E R . 

's-Uravoubnge. 11.30 uur. Het ministerie van binnenlandsche 
zaken, aao bet gebouw van het prov. bestuur : het bouwen vau een 
laboratorium voor organische chemie, op een terrein genaamd 
Vr-ewijk nabij Leiden, begr. f 169.800. 

Utrecht. 2 uur. De architect P. .1 Houtzagers, Nobelstraat, in 
bet café het Metalen Kruis - het bouwen van twee kleine villa's 
onder één dak, aan de Slollaan te Zeist. 

DINSDAU 8 D E C E M B E R . 

Breda. 11 uur. De genie, iu de achterzaal van het koffiehuis 
genaamd de Beurs van Breda: het Douweu vau een kazernement 
• oor twee bataljons iufanterie te Breda, ouder beheer der genie 
aldaar, begr. f 351.500. 

WOENSDAU 9 D E C E M B E R . 

llellevoctsluis. 10 uur. De geuie, op het bureel van den besteder : 
liet doen vau voorzieningen aan militaire gebouwen te llellevoetsluis, 
onder beheer der geuie aldaar, begr f 2U00. 

Villkega (Pr.) Bet bouwen van eeu woonhuis met schuurtje op 
bet ontginoingsterreiu der vereeniging Door Arb. tot Verb., bilj. 
inzenden bij Da. Wieringa vóór nam. 1 uur. 

DONDERDAU 10 D E C E M B E R . 

's-Uravenhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: het aanleggen, 
rioleeren en bestraten van eenige straten bij de gasfabriek, aanw. 
7 Duo. 's morg. 11 uur. 

Weesp. 12 uur Het bestuur van den gemeenschapspolder onder 
Weesp, in het hotel de Roskam: het éénjarig onderhoud van twee 
wind-vijze!molens eu auneie werken : liet doeu van reparatiëu aan, 
eu het vernieuwen van scho-iingwerken langs den Slammerdijk ; 
bet leveren en slechten van klei, grove harde puin en aewasschen 
grind, aanw. 8 Dec. 's morg. 10 uur. 

5 December 1896 . A R C H I T E C T U R A . 389 

Zaandam, 1 uur Dijkgraaf en heemraden van den polder West 
zaan, in bet koffiehuis Neut : het doen vau de onderhoudswerken 
van de baualuiseu c. a. gedurende 1897. 

VRIJDAU 11 D E C E M B E R . 

Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bureel Plantage-Lijn 
baansgracüt no. 1 : bet overbrengen van de logiealoods bij het fort 
Spijkerboor naar bet terrein bij de Hembrug eu lift, wijzigen van 
die loods, begr f 49*0, ouder het beheer der genie aldaar. 

Breda. 7 uur. De architect F. P. Bilsen, voor rekening van bet 
bestuur der vereeniging van den B, Vii.eentins h Paulo, in het 
koffiehuis van Mej. de Wed. J . F . Segers aan de Keigerstraat, 
aldaar: het in gedeelten afbreken vau drie bestaande gehouwen, 
staande en gelegen aan de Karrestraat, wijk B no. 9, eu bet daar 
ter plaatse uitbreiden van bovengenoemd gesticht met sciioollokalen, 
eeu eu ander met inbegrip van de benoodigde materialen. 

'g.Uravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid : het verbouwen van het post- en telegraaf^ebouw te 
Bergen op Zoom, begr. f 10.700. 

'8-Uraveuhuge. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid : het inrichten van een gedeelte der ruimte hoven 
de pakkelpostlokalen te 's Hertogenbosch tot bureellokalen der 
teleeraphie, begr. f 1350. 

Middelbars;. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aau het gebouw van het prov. bestuur : het onderhoud 
van het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Terneuzen, me', 
bijbehoorende werker, gedurende 1897, 1898 eu 1899, begr. f32.050 
per jaar. 

Middelburg. 10 uur. Het ministerie van biunenlandsche zaken, 
aan het gebouw vau het prov. bestuur: net maken van een speel 
lokaal met verbindingsgang ten dienste van de leerschool, behoorende 
bij de Rijks-kweekschool voot onderwijzers aldaar, begr. f '2010. 

Z & T E R D A U 12 D E C E M B E R , 

Utrecht. 1.30 uur. De directie van het Zand- en Jaagpad van 
Breukelen naar Ouderkerk, aan het gebouw van het provinciaal 
bestuur: het ouderboud der kunstwerken tusschen Breukeleu en 
Den Voetangel, behoorende tot het Zand- en Jaagpad van Kreukelen 
naar Ouderkerk, zoomede het onderhoud van het gedeelte Zand- en 
Jaagpad tusschen de brug o«er de Waver eu de Kerkbrug te 
Ouderkerk, met bijkomende werken, gedurende 1897, en zulks in 
twee perceelen. 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie vau binnenlandsche zaken, aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het onderhonden van en het 
doen vaa herstellingen aan de gebouwen van het prov. bestuur 
van Utrecht, gedurende 1S97 en 1893, begr. f 4000 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie van binnenlandsche zaken, aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het onderbonden van en het 
doen van eenige herstellingen aan de gebouwen der rijks-veeartsenij
school aldaar, gedurende 1897 en 1898, begr. f 14.400. 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie vau binnenlandsche zaken, aan 
het gebouw van het prov bestuur: het onderhouden vau en het 
doen van herstellingen aan de gebouwen vau de Rijks-uuiversiteit 
aldaar, gedurende het jaar 1897, begr. f 17.000. 

MAANDAO 14 D E C E M B E R . 

Amsterdam. 12 uur Het gemeentebestuur : het bouwen van een 
gebouw voor vrouwen-kliniek, op het terrein van het Wilhelmica-
Gasthuis. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur : a. het bouwen van 
twee houten hulpscholen, op eeu terrein aan de Potgietcrslraat, 
tusschen de Nassaukade en de da Costakade ; b. bet sloopen van 
de bestiaude hulpscholen op bet voormalig Leidsche Kerkhof en 
het afgraven van het geheele terrein tot 0.80 M. ouder A. P. en 
het weder aanvullen met zand ; c. het daar ter plaatse bouwen van 
twee op-iibare lagere scholen, ieder voor 000 kinderen. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het maken vaneen 
terrein met kademuur en spoorwegverbinding langs da Barentzkade. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur : het leveren en stellen 
van boom beschermers. 

Amsterdam. 3 uur. In het gebouw der Maatsch. tot Bevordering 
van Bouwkunst, Marnixstraat : het bouwen van eeu pakhuis voor 
de Naanilooze Vennootschap „Het Nederlandsche Veem", op een 
terrein aau de Bareudzkade aldaar. 

DINSDAU 15 D E C E M B E R . 

's-Uravenbagc. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het onderhoud van en liet doen van eenige herstel
lingen aan hel ijkkantoor te Amsterdam, over 1897 tot en met 
31 Dec. 1899, begr. f 947 

Kampen. 10 uur. De genie tc Zwolle, iu bat koffiehuis van II. 
J . Schwab, Boven-Nieuwstraat 133: het bouweu van een manege 
met stallen c a. te Kampen, begr. f 30.400. 

WOENSDAU 16 D E C E M B E R . 

's-Uravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het bouwen van eene sluisknechtswoning aan de 
Spieringsluis, onder de gemeente Werkendam, begr. f 2600. 

IK IN I» DAU 17 D E C E M B E R . 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: li-1 inkorten en 
versterken van de remmingwerken van de spoorwegbrug over het 
Noordzeekausal, in lie liju Zaandam—Amsterdam (gen. de Hembrug), 
met bijbehoorende werkeu, tot verbetering van de doorvaart dier 
brug, begr. I* *4.000. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het- driejarig 
onderhoud vau de werken van het Krabbersgal te Enkbuizen, 
behoorende tot de havenwerken in Noordhollund, begr. f 4750 p. jaar. 

VRIJDAU 18 D E C E M B E R . 

Hroningeu. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het driejarig 
onderhoud van de beiden statenzijlen, behoorende tot de zeewerkea 
in de provincie Groningen, begr. I' 1800 per jaar. 

Urouiugen. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijvcilieid, aan het gebouw van het pro», bestuur: bel driejarig 
onderhoud v in de rijks proote wegen en van de verspreide 
rijksbrugi/en in de prov. Groningen, in drie perceelen ol in massa, 
bear, per jaar : 1ste perc. f 4600, 2de perc. f 5400, 3ds peic. 
1 8500, massa f 18.500. 

's-Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
handel en nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud der rijks groote wegen in de prov. Noord-Brabant, 
in 10 perc., begr. perc. 1 f 580C, perc. 2 f 3450, perc. 3 f 8000, 
perc 4 I 7600, perc. 5 f 4250, perc. 6 f 3l7u, perc. 7 f 8500, 
perc. 8 f 3870, perc. 9 f 8*60, perc. 10 f 10.910. 

Leeuwarden. 12 uur. Het ministerie var. waterstaat, handrl 
eu nijverheid, aan het gebouw van het pro», bestuur: het driejarig 
onderhoud »an d« Kiestraeijl, in het kanaal van Leeuwarden naar 
Harlingen, behoorende tot de kauaalvverkeB in Friesland, begr. 
f 670 per jaar. 

Middelburg. 11 uur. Het. ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het maken cener 
ijzeren drijvende aanlegplaats met toeleidende brug voor de buiten • 
haven te Ter-Neuzen, behoorende tot de werken vau het kanaal van 
Ter-Neuzen, begr. f 16 900. 

Zwolle. 12 uur. Het ministeiie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur : het vernieuwen 
vau den bovenbouw der vcerbrog over de Repge bij Rjjssen in 
den weg van Holteu naar WierJeu, behoorende tot de groote 
Rijkswegen in de prov. Overijssel, begr. f 8950. 

K A T E R D A U 19 D E C E M B E R . 

Utrecht. 2 uur. Het. ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het leveren en 
plaatsen van meerpalen langs het Merwedekunaal in de prov. 
Utrecht, begr. f 4610. 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het leverenen 
plaatsen vau twee ijzeren brugsehc.ien ouder de schipbrug over de 
rivier de Lek, tusschen Vreeswijk eu Vianeo, begr. f 11.400. 

MA AN DAU Hl D E C E M B E R , 
Amsterdam. 1.30 uur. (Greenwiehtijd). De directie dn Holl. 

IJzereu Spoorweg-Maatschappij, in het centraal personenstation, 
volgeus bestek 669 : het maken van deu onder- en boventiouw van 
eene vaste brug achter het westelijk laodhool'd van de draaibrug 
over de haven te Vlaardingen, in 2 perc, begr. perc. 1 f I6.3;!0, 
perc. 2 f 18 300, voor rekening van den Staat der Nederlanden. 

's-Uratcnhiigc. 11,30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het driejarig 
onderhoud van de overliten in den Waaldijk boven Gorinchein en 
eeu gedeelte der waterkeericg te Gorinchein, :nct de daartoe 
behoorende sluizen, duikers sn verdere werken, gedurende 1897, 
1898 en 1899. begr. I 6500 per jaar. 

's-Uraveuhnge. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het vijfjarig 
onderhoud van de haven, duin, dijk en oeverwerken op Goedereede, 
behoorende tot de zeewerken in de prov. Zuidhollnnd, in 3 perc, 
begr. perc. 1 f 10.000, perc. 2 f 1720, perc 3 f 11.000 per jaar. 

MAANDAU 28 D E C E M B E R . 
| 's-Uravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, har.de 
1 eo nijverheid, aan het gebouw van tiet prov. bestuur: het driejarig 

onderhoud van de «erken behoomr'e tot het. kanaal door Voorue 
1 in de prov. Zuidholland, begr. f 32.050 per jaar. 
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AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het verlengen van de beschoeiing langs de Noordzijde 

van de 8poorwegbaven in de Houthaven en bet met koolasch 
verharden van het terrein achter die beschoeiing. Laagste J. P. 
v. d. Putten te Ilpendam voor f 4195. 

Arnhem. Het bouwen van eene school voor openbaar lager 
ondeiwijs aau de Sloetstraat. Laagste D. A. Roskam aldaar voor 
f 51.749. 

Arnhem. Het onderhouden vau en het uitvoeren van herstellingen 
en vernieuwingen anu de schutsluis te St. Andries met daartoe 
behoorende werken, de Dreumelsche straat en de Varensche en de 
Heerenwaardsche dammen, van 1 Januari 1897 tot en met 31 
December 1899. Laagste P. W. van Hattum te Zalt-öommel voor 
f 3429 per jaar. 

ttorssel. Het bouwen van een paviljoen voor zenuwlijderessen 
op den Oldenhof aldaar. Laagste G. Tuitert en Zn. aid. voor f 11.395. 

's-Gravenhage. Het maken van den bovenbouw en bijbeboorende 
werken voor het depót getouw van het Centraal Archief aan het 
Bleijenburg. Laagste C. Alberts en Zn. te Amsterdam voor f 168.(JS". 

's-Graveuhage. Het verdiepen van de kom en het verdedigen 
van de boorden der veerhaven aan de Noordzijde vau het Dron-
gelenscbe veer in bet riviervak Heleind—Dongemoud, onder de 
gemeente Besnijen. Laagste A. Blokland te Werkendam voor f 3469. 

Haarlem. Het driejarig onderhoud van de bodemdiepte in de 
Oosterbuitenhaven te Medemblik, dienst 1897—1899. Laagste G. 
van der Lee te Medemblik voor f 1540. 

Haarlem. Het driejtrig onderhoud van bet Tienhovensche kanaal 
in Gooiland, dienst 1S97, 1898 en 1899. Laagste J. Poot te 
Amsterdam voor f 550. 

Haarlem. Het driejarig onderhoud der Keulsche vaart, dienst 

1897, 1898 en 1899. Laagste L . Braad Dzn. te Giessendam voo r 

I 3555. 

Haarlem. Het maken van eene verbreeding aan de Noordzijde 
van het buitt ntoeleiJingskauaal naar de nieuwe schutsluis te 
IJmuiden, dienst 1896 en 1897. Laagstee A. Volker Lz. te Sliedrecbt 
en P. A. Bos te Gorinchem voor f 133.600. 

Haarlem. Het onderhoud van bet Merwedekanaal, van het 
Noordzeekar.aal tot de grens der prov. Noordholland en Utrecht 
en van den zijtak van dat kanaal tot in de Oude Vecht te Nigtevecht, 
dienst 1897, i898 en 1899. Laagste L . Braad Dz. te Giessendam 
voor f 17.777. 

Leeuwarden. Het maken van boordvoorzieningen bij de Kleine 
of Nocrdersluis en hij de Koudumersluis, gelegen iu de Koudumer 
Slaperdijk. Laagste G. Hellendoorn te Lemmer vooi f 2332. 

Maastricht. Het maken van werken tot verbetering van de rivier 
de Maas, tusschen de kilometerraaieu CXXVI11 er CXXXI, onder 
de gemeenten Meerloo en Bergen. Laagste P. Hillen te Blerick 
voor f 27.246. 

Maastricht. Het inrichten van het voormalig Kruisheereuklooster 
aldaar tot rijks-landbouwproefstation. Laagste J . Scheuk aldaar 
voor f 18.850. 

Middelbnrg. Het verruimen en bet op diepte houden van de 
buitenhaven van het kanaal door 7uid-Kevelnnd te Hausweert en 
te Wemeldinge. Laagste Iz. van de Velde lz. te Papendreebt voor 
f 6340. 

Neede. De geheele vernieuwing der Breêvoortsbrug in den weg 
Neede—Borculo Laagsten A. J . Markerink en G. J. ten Hoopen te 
Neede voor f 1298 met bijlevering van alle materialen en f 770 
zonder bijlevering van bet hout. 

Utrecht. Het onderhouden van en het doen van herstellingen 
aan de gebouwen der rijks hoogere burgerschool aldaar, gedurende 
de jaren 1897 en 1898. Laagste B. J . van Baareu aldaar voor f 4389. 

A D V E R T E N T I E S 

Houtbereiding tegen bederf. 
KYAMISEERIMRICHTING. 

II . L E N S I N K , 
ARïXHEM, 

levert pasklaar gekyaniseerd 
(rot- en zwam vrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

VLOERRIBBEN, enz. enz. 
Men wenscht te huren 

in de maand September, voor slechts 
8 dagen, een 

FEESTTENT, 
met bybehoorend decoratief, die 
ruimte aanbiedt voor 3000 zitplaatsen. 

Franco brieven onder letter Z, aan 
het bureau van dit blad. 

KOTTKRDAM, 
Nieuwe Haven 118 

« M M T K K D A M , 
Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 

D B 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e s o o r t AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V . met 7 1 / , ° / 0 

gloeiverlies). 

(99) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 

De M a a t s c h a p p i j voor 

K< III l I's- vn WERKTUIGBOUW 
„ V U l v N O O K D " 

vraagt 

Brieven, met opgave van referentiën, 
vroegere werkzaamheid en verlangd sala
ris, te adresseeren aan de Directie der 
Maatschappij. 

5? " LOOOSEfl 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN, ^ 

T. G. TISSOT J" 

(90) 

KRANEN, 

LIEREN, 
GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen. 

AMSTERDAM, SINGEL no 

W. J . W E 1 S S E N O , 
\i<suwendijl, 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte D U I M S T O K K E N , 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 , J A L O N S -
koperen en stalen P E I L L I J N E N , P E I L , 
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (105) 

MAGAZIJN VAN PASSER0O0ZEN, 
1'eekeubehoeftenenOptisrhelustrnmenteu 

E Q U E R R E S . P R I S M A ' S E N Z . 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

LAGE PHI . I / . . .V (73) 
S . BRUIGOM, Arnhem. 

P A P I E R S T E E N (Papyroiith). 
Vloeren in elke «rootte uit é é i t 

stuk (dus zonder Voegen) van P A P I E R 
S T E E N , zijn b r a n d v r i j en v o e t w a r m . 

Zijn overal toe te passen. 
Prijzen zeer billijk. 
Nadere i n l i c h t i n g e n verstrekt de 

vertegenwoordiger 

T . G . T I S S O T J r . , 
AMSTERDAM. 

t! t 
F i r m a G . G R E V E , - Utrecht. 

(Holland). 

Itationnaire en Transportabele Accumulatoren, 
(Systeem VAN KAMPEN). 

voor E l e c t r i s c h e v e r l i c h t i n g en k r a c h t o v e r b r e n g i n g . 
A CCUMULA TOREN 

voor 

Centraleu, 
Fabrieken en Woonhuizen, 

Villa's, Hotels, enz. 
Voor het Drijven eu Verlichten 

van 

Spoorweg- en Trauirjjtuigen, 
Rij- en Vaartuigen. 

ACCUMULATOREN 
voor 

Telegraphic, Telephonic, 
Galvaiioplastiek, 

Laboratoria, 
Electro Medische Apparaten, 

Velocipedes, 
Trapverliehting, 

Mijn- en llaiidlampeii, 
(93) enz. enz. 

j L o o d w e r k v o o r C h e m i s c h e F a b r i e k e n . 

LEONARD SLIGGHER, Monnickendam. 

EDJ 
L E l E> JE IN. 

M a c h i n e - , S t o o m k e t e l - e n 
C o n s t r u c t i e f a b r i e k . 

SCHKEP&BOUWWEM 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. 17) 

Zware eo lichte Smeewerken, 
A . \ K E ht S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
niet certificaat vau Î loycl's 

en Horean Veritas. 

Dobbs'8 patentScoriae PaverCy. 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Boompjes No. 82. 
Levert SCORIAE PAVERS voor 

Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

Bij de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die bij de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente-Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar. 

TROTTOIRBESTRATING. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uit.mnnt.end fabrikaat en billijke prijs. (76). 

(103) 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L. H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, R o t t e r d a m . 

_Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steedn groote voorraad in Riolen, 

Putten en Kolken. 

P.D0LkftZ00N. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsen Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , K B I S T A L - , BROKI en MEI.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 . 

GKBOOKN G L A S en D A K P A N N K K . 

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 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 
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Carbolineum „KRIMPEN' 
der Mij. ter bereiding van Koolteerpro-

ducteii Krimpen a/d. IJssel, 

onover t ro f fen wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS A Co., 
Keizersgracht 132 Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
/. M. SCHAAF. 

Botersloot 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN 

Glasverzekering „de Voorzorg " 
AOKNT te Amsterdam den Heer G. I .ÖEW, 

N.Z. Voorburgwal HU. (102) 

VOOR 

M O N I E R - W E R K E N 
te AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N . L A N D R É . 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen MONIER, R A B I T Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN, 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatpntten, Kuipen enz. 
Gewt 1 ven, Vloeren, Huizen, Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 
B K A M ) V l t U f i KELDERS. 

KANTOOR: 
3e Weteringdwarsstraat 3d, 

WERKPLAATS: (95) 
.) A A(« 1' V\\ by deu Omval (tVeespeizijde) 

Alle soorten van 

Z1GEI 
AU 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste quaUteiten tot. billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D . D O M I N I C U S & S Ö H N E 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( f l b e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 

In Nederland vertegenwoordigd door 
H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
ÜAW V raag d e g e ï l l us treerde Pr ij sco ur an t 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Breshui 1809. 

Gouden Medaille 

De Portland-Cement-Fabriek 
Dyckerhoff & Söhne 

te Amöneburg bij Biebrich a/d Rijn, 

Offenbach IS79. 

Gouden Staafs-Medaille 

Cassel 1870. 

Medaille van verdienstel 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

DUsseldorf 1H80. levert haar erkend en uitniuiitend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der fabriek: 600.000 vaten per jaar. 
u n „ „ * , J Internationale Wedstrndl 
°*> Magazunhouders in de voornaamste steden. Arnhem 1879. 

Hoogste onderscheiding 
in den 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, b(j de Utrscktsckestraat, 

A > I S T E I t O A M . 

Verstrekken pluimen en belasten zich 
met de uitvoering van COMPLETE 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

Fabrieks l̂nrichtinsjen. 
UK F Eli ES '11ES van reeds uitgevoerde 

INSTALLATIE18van verschillenden aard, 
worden op aanvrage verstrekt. (68) 

Poupl ipr 's Stoomkete l en Pi jpenbekleeding 
„Excelsior", 

onovertroffen iu kwaliteit en duurzaam
heid (eventueel met garantie) wordt sedert 
jaren geregeld gebruikt door binnenl. 
Koninkl. en Gemeentebesturen, fabrieken, 
stoombooten, etc. Verkrijgbaar by de 
d e p o t h o u d e r s en h o o f d a g e n t e n 
„C. \\ vssi.n dt <:o., Rotterdam", 
waar prijslijsten, attesten en monsters 
gratis tendienste zyn. Levering per ge
wicht en per M*. met opbrengen, wat 
ook door eenen bekwamen metselaar ge
schieden kan. 

M H B B E EB LUJKSCHE KALK. 
T ft A S. 

Portlund-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Franco levering door het geheele Rijk. 

II. LUIJTEN, 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ, 28 

(97) e„ LEKKERKERK. 

A R C H I T E C T Ü R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentien in dit blad kosten van 1—5 regelt 
60 cent», iedere regel meer 10 cent». Groote lette» naar 
plaattruimte. Driemaal plaatsing wordt »lcchta tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgever», 
J, VAN DER ENDT & ZOON, 

MAASSLUIS. 

All«- nilve>rtrntl*n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden Bn«tU geplaatst in DE 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 . 

D E T R A N S P O R T K A B E L . 

(2e f'er volg.) 

Tot de meest interessante werken door den heer POHLIG 

op dit gebied uitgevoerd, behooren de volgende lynen: 

I. Bedar-Garrucha. 

Het grootste wat tot dusver in den transportkabelbouw 

is tot stand gebracht, is ongetwijfeld een in het jaar 1888 

uitgevoerd werk in Zuid-Spanje, dat bestemd is het ijzererts 

der Sierra de Bedar aan de Middellandsche zee naar de 

haven Garrucha te brengen. De baan is lang 15.6 K M . , 

in vier sec t iën van 2.4, 3.4, 5.3 en 4.5 K M . verdeeld, die 

twee aan twee door een gemeenschappelyk stoomwerktuig 

worden gedreven en wel de sect iën I en II door een van 

30 P K . en de sect iën III en IV door een van 70 P K . 

De baan loopt van het in de Sierra in het midden van het 

uitgestrekte groeven veld op een hoogte van 276 M. boven 

de zee aangebrachte depot, over verscheiden diepe dalen 

(waaronder een van ongeveer 1 K M . wy'dte en meer dan 

100 M. diepte) en steile bergpaden (hoogste spits 358 M , 

boven de zee) naar het dorp Pinar de Bedar, alwaar 

op een hoogte van 290 M. het eerste machinestation 

werd opgericht, gaat dan, rechts afbuigend onder een 

stompen hoek over verscheiden dalen en hooge bergruggen, 

maar met geleidelijk verval verder tot het zoogenaamde 

bochtstation (113 M.ï, van waaruit zy zich weer naar 

links wendt, om dan over een tamelyk heuvelachtig terrein 

naar het tweede machinestation (45 M.), en van hier weder 

naar rechts buigend geleidelyk naar den oever der Middel

landsche zee heen te dalen, waar naby' de stad Garrucha 

het aflaadstation is gebouwd. 

De baan levert den toeschouwer, die zich op den bergpas 

F ig . 13. 

Grootste overspanning (280 M.) der transportkabel-baan Bedar-Garrucha. 
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tusschen ISedar en Serena bevindt, een indrukwekkend 

schouwspel op. Men kan van daar de geheele ljjn overzien; 

op regelmatige afstanden bewegen zich de 660, wagens 

met een snelheid van 1.50 M. per seconde voort, voor de 

heltt bergop voor de wederhelft bergafwaarts gaande, naai

de zee heen altijd kleiner wordend, langzamerhand in kleine 

zwarte punten overgaande en ten slotte enkel de sporen 

der kabels achterlatend, die in het zonlicht als het ware 

twee witte draden vormen, waardoor de zee met de aan 

onze voeten liggende bergen verbonden schijnt te zjjn. 

Nog grootscher is echter de indruk, die men van dit stelsel 

van vervoer verkrijgt, als men ziet hoe rustig en zeker 

elke wagen in duizelingwekkende hoogten over reusachtige 

dalen zich voortspoeden en de allersteilste bergkammen met 

volstrekte zekerheid beklimmen, de grootste spanwijdte bij 

Vil la Reforma beloopt toch 280 M . ! (tig. 1 3.) Hier bewegen 

zich tusschen de twee op elkaar volgende jukken tegelijkertijd 

zes ledige en zes volle wagens op een hoogte van 50 tot 

60 XI. boven den bodem van het dal, in weerwil dat de 

beladen kabel meer dan 20 M. doorhangt. De overige 

spanwijdten over de verschillende dalen wisselen af tusschen 

100 en 225 M. , terwijl de gemiddelde afstand der jukken 

40 M. bedraagt. De grootste steiging bedraagt 1 : 2 1 / , 

(in aanmerking nemende het doorhangen der kabels) en het 

hoogste juk is 36 M. hoog. Het bjj contract bepaalde 

arbeidsvermogen der baan is 400 ton per uren; gewoonlijk 

worden per minuut twee wagens met 350 K G . belasting 

vervoerd, d. i. dus in 10 uren 1200 wagens met 420 ton, 

wat overeenkomt met een vermogen van 15.6 X 420 = 

6552 ton-kilometer, een bedrag, dat voor zoover wij weten 

nog door geen andere transportbabelbaan bereikt is. Door 

de toenemende vraag naar Bedar-erts werd in 1890 het 

bedrijf op de baan zoo druk, dat dagelijks in een „Doppel -

schicht" van 2 X 8 = 16 uren 900 ton werden vervoerd. 

De draagkabels hebben hier 32 en 36 mM. middellijn; 

de trekljjn 18 mM. Zooals van zelf spreekt, kunnen voor 

zulk een werk alleen klinkkoppelingen aangewend worden, 

die zich ook in samenvoeging met de geoctrooieerde ster-

knoopen voortreffelijk hebben gehouden. 

Op het laadstation (aan de groet) zijn groote vergaarbakken 

van 800 ton inhoud opgesteld, waaruit de transportkabel-

bakken door middel van geschikte trechters gemakkelijk 

gevuld worden. Bijzondere zorg werd aan de machine- en 

drijf stations besteed. De machine- en ketelhuizen zjjn van 

steen opgetrokken en ruim genoeg genomen om ruimte te 

hebben voor reparatie-werkplaatsen. Het los-station aan den 

oever der zee heeft 10 M. hoogte tot aau deu rondgang, 

een lengte vau ongeveer 46 M. eu een diepte van ongeveer 

15 M., zoodat daar altijd door 18000 tot 20000 ton erts 

in voorraad liggen en zoo noodig vier tot zes schepen 

tegelijk geladen kunnen worden. 

Op elk station zjjn de in aansluiting aan de draagkabels 

aangebrachte hangsporen met de noodige reservespoten 

voorzien, ten einde bjj voorkomend van de baan afschieten 

de wagens der betrokken sectie op de tusschenstations 

tjjdelijk te kunnen bergen. De bedrjjfs-signalen worden door 

electrische schellen gegeven en bovendien zjjn in 't belang 

der gemeenschap tusschen de manschappen der bediening 

allen telefonisch met elkaar verbonden. De baan werd in 

weerwil der buitengewoon lastige terreinsomstandigheden en 

de daaruit voortvloeiende moeieljjkheden by' het opstellen 

binnen 10 maanden werkvaardig opgeleverd; de aanleg-

kosten bedroegen 520.000 Mark. Ingevolge bijzonder ver

langen der maatschappij nam de heer POHLIG de exploitatie 

der baan voor een reeks van jaren op zich voor den prijs 

van 1.20 Mark per ton, waarin zyn begrepen de loonen 

van het personeel, het onderhoud en de herstelling enz. 

II. Sheba Goldmining Co. 

Een baan, die met betrekking tot het overwinnen van 

kolossale moeielykheden van het terrein alle andere werken 

van dien aard overtreft, is de in fig. 14 voorgestelde, welke 

voor de Sheba-groef te Barberton (Zuid-Afrika) werd aange

legd. Deze is 4150 M. lang en dient voor vervoer van 150 ton 

goudkwarts per dag van de groef naar de ongeveer 290 

M. lager aan de Kaaprivier gelegen fabriek. Zooals uit 

het lengteprofiel te zien is, overschrijdt zij op dezen weg 

over steile bergruggen van 385, 490, 420 en 253 M . 

hoogte, in stygingen van ongeveer 1 : 1 en vrije span

wijdten van 453, 451 en 340 M. 

De aanleg van een tusschenstation op een der bergen 

was uitgesloten en, daar ook die van ingravingen in of 

tunnels door de bergruggen te kostbaar was, moest men 

wel goedschiks kwaadschiks de in de over die ruggen door-

loopende treklyn optredende, zeer aanzienlyke spanningen, 

afwisselende tusschen 500 en 3750 K G . , mee in den koop 

nemen. Natuurlijk wordt daardoor ook de druk der vervoer

bakken op de draagkabels op de verschillende overgangs

punten ontzettent groot en klimt deze aan den kant der 

Fig . 14. 

Otto's transportkabel der Sheda Goldmining Oi l (Jirrberton) I.engleprofiel. 
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Fig . 15. 

Grootste overspanning (451 M.) van den transportkabel der Sheba Goldmining Cie. 

VRAGEN' EN' ANTWOORDEN. heenreis tot 1950 K G . , terwijl het gezamenlijk gewicht van 

een beladen wagen en het daarby behoorende gedeelte van 

de treklijn niet meer dan 510 K G . bedraagt. Om de sljj-

taadje van den kabel tengevolge van dezen grooten lood

rechten druk te vermijden, zyn de draagkabels op de be

doelde drukpunten tbergovergangen) van schutrails voorzien, 

die gemakkelyk te vervangen zyn, zonder den kabel zelf 

erin te betrekken. De voor het bedryf der baan vereischte 

beweegkracht wordt aan een turbine ontleend, die aan het 

los-station (toebeieidings-fabriek) is opgesteld. 

Om eenig denkbo ld te geven van de moeielykheden aan 

het opstellen der baan verbonden, zij hier vermeld, dat dit 

met inbegrip van het vervoer van het materiaal naar de 

plaats van het werk 7500 pond sterling gekost heeft, d. i. 

een derde der geheele bouwsom. 

De photographie van het dal (fig. 15' met de spanwijdte 

van 451 geeft een beeld van de grootschheid der Trans-

vaalbergen, en tevens van bet nut der transportkabels in 

bergachtig terrein. 

III. Gebhardshainer Transport-Gesellschaft Siegen. 

De in 1893 voor deze maatschappij gebouwde transport-

kabel verbindt de ijzererts groeven Kramer, Hochacht, Kiluser-

Steiinel en een basalt-groef met het station Schutzbach van 

den spoorweg Betzdurf - Daaden. 

Zy is 8540 M. lang en bestaat uit drie sect iën van 

1830, 4040 en 2670 M. lengte; het hoogteverschil tusschen 

begin- en eindstation bedraagt 165 M . en de grootste 

stijging 1 : 4. 

De te vervoeren hoeveelheden per dag van 8 werkuren zyn: 

van de groef Krftmer 100 ton; 

van de groef Hochacht 40 ton; 

van de groef Kiiuser-Sfeimel 40 ton erts en 80 ton basalt; 

dus te zamen 260 ton per dag. 

Bovendien is gerekend op 10 ton steenkool per dag als 

terugvracht. 

De bakken hebben 1 1 / t H L . inhoud, overeenkomende 

met 270 K G . ijzererts of 300 K G . basalt; zy zijn met 

OTTO'S schijfkoppelingen toegerust. 

De diaagkabels hebben een middellijn van 33.3 en 

25 mM.; de treklyn van 16 mM. De gemiddelde afstand 

der jukken is 60 M . ; de grootste spanwijdten zyn 260 

en 220 II.; in het geheel rust de baan op 114 jukken, 

ten deele tweepoot s, ten deele pyramidale vierpoots, alles 

in ijzer uitgevoerd. (Mot volgt). 

L . te A m s t e r d a m . Is er een afdoend nü'del bekend 

om zwarte mieren uit nieuw gebouwde huizen te verdrijven? 

1°. Kokend water. 

2". Chlooi kalk met ongeveer *ƒ„ kalk en ongeveer 3 deelen 

zand, tot aardvochtigen toestand vermengd en in de gaten 

gestopt, waaruit de mieren gewoonlyk voor den dag komen. 

Het is raadzaam de aangestopte specie vochtig te houden, 

b. v. door middel van een natte spons eu zich door fijn-

wrijven in water en sterk verdunnen op den reuk te 

overtuigen dat het artikel oiivervalscht is. 

3 ° . Carbolineum en petroleum in duinzand. 

Dr. L . ('. LEVOIR. 

AANBESTEDINGEN. * 
Aanbestedingen worden dechtt eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

M A A M l A U 14 D l X ' K M B K i C . 

(iarijp (Fr.) Heeren Kerkvoogden der Ned. Ilerv. gemeente bij 
den mlini.sir. kerkvoogd D D. Koop mans: bet vertimmeren van 
de bestaande school en woning Biduur. 

l U N s i i u ; 15 IUXI:MIII;U. 

Uroiiiugeii. IS ure. liet piov. bestuur: 1. het maken eu her
stellen vi:ii «erken tot voorziening van den wet' langs liet kanaal 
VHII Grouiügen naar Ntroobos tegen afslag eu afschuiving: '2. liet 
ouoerhouden der teewaterkerring tusschen de Hun singosluis te 
/.<><itk;iini. en den Nitlersboek iu friesland, met bijbehoorende 
werken, gedurende het jiar 1897. 

Hengelo (Üv ) '2 ure. De architecten var der (jool en Kruisweg, 
in het blationakoffiehuia v"n J. van Wesel, voor rekening van 'ien 
lieer H. .1. Ittiijvekiini >: bet bouwen van 1 woningen onder één 
nuk op een terreiu gelegen aau den r.aiKclermnntweg, 

WOK.VS11AU iii DKCEMBEK. 

Diepenveen (O*.) 3 ure. In net koffiehuis van den heer W. 
A . Zardrergeii voor rekening VMII deu Edelaobtb. hier .1. W. 
DolFgniss: bet. bouwen van ter. villa met koeUhuis en paardenstal. 

Dragt en (Fr.) De bouwk. R. J. Wibbelink: bet houwen van 
eene huitinge voor den beer U Kooiman aldaar. 

Drachten (Fr.) II ure Het gemeentebstuur tan 8mallingerland: 
perc 1. het vooi ieder doip alzondci Iijk in ÏS'JT beuoodigde onder
houd vau timmer-eu metselweik, koperslage is-en kachelmakerawerk, 
Bruidswerk, >erl en glazenmakersweik ; perc. i. het grind eu Maca 
dunimei: mor den weg N ijegas'eihoek—Otidega, 

'»• Uraven hoge 11 uie. Het ministerie van waterstaat, handel 
eu nyverheid; het maken van werktu tot verbetering van de rivier 
de Nieuwe Maas, tusschen de kilometerraaieii nos. CXXXI en 
C X X X V , onder de gem. Ridderkerk en Krimpen aan de Lek, 
behoorende tot de werken tut verbetering van den Waterweg langs 
Rotterdam uaar zie, begr. f '3(1 700. 

Zwolle. 11 ure. iu de Nieuwe Stadsherberg: het bouweu van 
20 woningen voor de bonwvereeniniug Kendracht ald-iar, op eeu 
terrein bij deu Molenweg iu Asseudorp. 
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W E L I J Z E H per 1000 K G . 

Plaatijzer voor scheefs- en 
bruggenbouw 

id. voor masten, eu/. „Besi" . 
Ketelplaten „Bes t" . 

id. „Best best" . 
l i l . „Best bèal best" . 
id . „Ex t ra triple best 

voor zeer moe ie lijk Heilswerk 
Geribde vloerplaten 
Yorkshire ketc'plalcn (Low-

moor) van at 
id . i d . (Andere merken) 

Hoek-en kraal\)zer voorscheept
en bruggenbouw . 

„ B e s t " hoekijzer 
„Best best" id. 
T ijzer 
Kraal T ijzer . . van af 
i d . tot knieën en spanten ge

bogen meer: 
Klinknagelijzer, gewoon . 

id . „best" . 
id. „best best" voor kelelw. 

Staafijzcr, Welsh 
id . Sehotecli f a. Glasgow 
ld. Gewoon North Staffordshire 
id . Best id. . 
i a . Superieur id . . 
id . South Staffordshire, Marked 

hars. List brands . 
Id. „Lowmoor" 
id . Yorkshire, andere merken 
Spijkvralaveii • 
Zweedsch staiilijzer, gewalst . 

id . id. gehamerd 
Belg. id. No. 1 Ca. b. Antwerpen 

„ Spijkerstaven id. id. 
„ ütiotijzer id. id . 
„ I ij/.er, van af 
„ Draadnagels No. 5 — 7 

(per 100 K G . ) . 
Bandijzer, gewoon . 

„ superieur 
Baaiband N . 20, breed 22.2 inM. 
Export blik . . . . 
(Blik stampw.Workingup)kwal. 
Gegalv. gegolfd blik No 24 BG 

id . id. id . No. 26 id. 
id . plat id. No. 20 id . 
i d . id. „best best", koud ge-
walsten uitgegloeid No.24BG 

Gehamerde staven . 
Kielstukken, ruw hesmeed 
Steven id . id . id . vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Soheepttchroefatsen,ruw afgedr 
Wals ijzeren stoompijpen 
Hulpstukken daarvoor . 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
Gotr. IJz. ketclp., schuin geweld 
Ledikant pijpen 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

id . id. sokken cn spie-
einden uitgeboord en afgedr. 

Id. id . bestreken met Dr. Angus 
Smiths oplossing, meer: 

Gesmeed roosterijzei 

R U W - of G I E T I J Z E R 
p e r ÏOOO K G . 

Behotich G . M . B . N o . i ^ 
Garisberrie No. I . . 

id . No. 3 . . 
Cleveland No. 3, voor 

gietwerk . 
i d . No. 4, voor 

smeedijzer-bereiding . 
Cumherl. hematiet No 1 

i d . i d . No 3 
Koude lucht-houtskool 

N o . 1 voor gietwerk. 
Koude lucht-houtskool 

N o . 5 voor smeedijzer-
bereiding 

Puddelstaven en blokken 
Ferro mangaan 80 pCt 

-*•» _ OQ ca 
3 & 

-e Si 

Gulden. 

61,68 
68,61 
80.17 
93,30 

I 10,80 

I 16.63 
69 98 

244,92 
198,28- I33,*6 

64,14 
69,98 
81,64 
69,98 
7.Ï-81 

29 16 
72.90 
78,73 
90,38 
62,68 
62,68 
69,98 
75 81 
87.46 

99.13 
233.26 
221.59 

74.35 
104 97 
107,89 
59,7 7 
64.14 
62,68 
61,23 

8,45 
71,44 
77,27 
80,18 
87.47 

104,97 
119,65 
137,04 
118,09 

134,12 
186.60 
198.27 
419,86 

606,47-991,34 
233,26-279,91 

70 
72 t 

80 
8 H > a > £ 
70 S t , ; : 
" * • • s i 
65 ' * 

110,80 
51,02 
:>2,48 

1,45 
64,14 

29,02 
30.62 
29.45 

24.20 

23,62 
29 89 
29,74 

102,05 

96,22 
43,74 
145,78 

S M E L I I J Z E K eu 
S T A A l i per 1000 K G . 

Selieeps- en hi-iigpluten . 
Ketelplaten 

id. vtiurkast kwaliteit 
Staafstaal 
Baaiband . . . . 
StaalMik . 
Zacht i d . voor stamp werk 
Hoek- eu kraalijzer . 
Kraal 1' ijzer . . . j 
I ijzer I 
Spoorstaven, zware i . d. naas-

id . middelsoort te haven 
id. lichte t>. d. fabr. 

Tramrails 
Gereedscbapstaal, gewoon 

i d . speciaal 
Veerenslaal van af . . . 1 

Gietwerk in staal, speciaal id 

DRAAI) per 1000 K G . 

Gewalst ijzerdraad v. omheining. 
uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 

ld . gegalvaniseerd id. 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs, 0-6 
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 vu gcgalvanis. 
Prikkel heiningdraad 2 draads. 

l i l . i d . 4 draads. 
Id. thickset 2 „ 
Id. i d . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

K O P E R . 

Chil i staven per 1000 K G . 
Gietelingen II. S . id . 

id . tiini (Toughcnke) id-
Staven, platen en dubbeling id . 
Draad per K G . . . 
Gesoldeerde pijpen id . 
Pijpen zonder naad id . . 

G li 101, M K T A A L per K G . 
Staven . . . . 
Duhbeling . . . * 
Soldeerwerk . 

MESSING per K G . 
Gewalst messing 
Bladmcssing . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpijpen 

id . eniideiisorpijpen 
Draad . . . . 

TIN per 1O00 K G . 
Engelsch in staven (in kitten 

van 203.21 K G . ) . 
id. id. best gezuiverd. 
id . gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 

ANTIMONIUM p. 1000 K G . 

Gulden. 

65.60 
71,44 
77,27 
74,35 
«0,18 
96.22 
107,89 
64,14 
69,98 
62.68 
5 1,90 
55,40 
61.23 

87,47—104,97 
209,93 — 326,59 

583,14 
1 16,63 
303,23 

75.81 
99,13 

81,64 
11-4,97 

84,56 
107,89 

87,47 
110,80 

151,62 

163,28 

99,13 

577,31 
649,79 
618 13 
693,94 

0,81 
0,90 
0.92 

0,58 
0,58 
0,58 

0,68 
0,76 
0,81 
0,76 
0,93 
0,68 

746.42 
758,08 
734,76 
693,94 

384,87 

/ I N K per 1000 K G . 
Zuiver buitenlandse!] 

! Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOD per 1000 K G . 
Engelsch pig . 

1 Spaansch id. . 
Bladen cn staven 
Waterpijpen 
Gaspijpen . . . . . 

S T E E N K O L E N p. ÏOOO K G . 
South Wales stoomkolen l e k w . 

Id. i d . 2e „ 
Lancashire id. |e „ 

Id. id . 2e „ 
Newcastle id . | e „ 

Id. id. 2e „ 

C E M E N T p. vat v. 181.44 K G . 

Portland 
Itomeinsch . . . . 
Vulcaan- ol voegceinent. 

V U U R V A S T E S T E E N per 
ÏOOO stuks. 

Sehotscbe . . . . 
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 . 
Lnodglit . 
Zuiver zinkwit 
Kahtjen's scheepseom positie 
Sims' i d . 

OLIËN per l i ter. 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte i d . 
Terpentij» 
Raapolie . . . . 
Colza . . . . 
Katoenzaadolie 
Keuzei „ 
«lijf „ • . 
Ossetipont „ 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 K G . . 

T H ER en P E K . 
StocKholmer teer per val 
Archangel „ „ 
Koolteer „ 
Pek , Zweedtohe per 100 K G 

W a s 
» * * a s ii i , „ 
„ Engelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ amlier „ „ „ 
M K ° c l 11 11 1. 

MACHINE P A K K I N G p . K G 
Pakking met elastiek hart 
Tuck's pakking 

Id . genuine 
l d . triplu . . . . 
Id . metallieke . . , 

Asbest pakking (besl) 
Beldam's pakking . . 

Asbest millboard per 100 K G . | 

Gulden. 
215/6 
154,54 
233 26 

139,95 
137,04 
148,70 
157,45 
151,62 

5,98 
g' 5,40 
3 6.56 

6,27 
5,40 
4.82 

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 

0,19» 
0,80» 
0,23 
0,26 
0,24 
0,24 
0,49 
0,43 
0,39 
0,45 

30,91 

10,07 
8,89 
5,93 
7,58 

14,-
6,12 
3.86 
9.26 
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 eu M O E R E N per ÏOO K G . 

12.7 
18.95 
17.49 

15.88 
15.74 
15.16 

16,03 14.29 
15.16 13.70 
14.00 12.83 

'U 
19 

14.00 
13.4 1 
I 2.83 
12,24 
11.95 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam. j M ' J J ' 
lang beneden 50.8 mM. . . . ƒ 

„ 50.8 tot 76.2 „ . . . . 
„ 76.2 „ 114.3 „ 
„ 114.3 „ 152.4 „ 
„ 152.4 mM. en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 K G . meer. 
Vierkante moeren , getapt . . . . 
Zeskante id. id. . . . . 
Gegalvaniseerde dekbouten 
Volgplaatjes ƒ 18.66 per 100 KG. 

KLINKNAGELS per 100 KG. 
Gewone brug- of scheepskwalieit . . . 12.24 1 1.37 10.79 
nBctt" . . . . . . 12.53 1166 11.08 
„Best best" 13.70 12.83 12.24 
„Best best" ketelklinkbouten . . . 14.58 13.41 12.83 

22.2 
14 00 
13.4 1 
12.83 
12.24 
11.95 

Mot zeskante moer./ 1.75 per 100 K . G . meer. 
16.77 14.87 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 
21.86 18.36 17.20 17.20 17.20 17.20 1 M O 
20.99 19.24 

I 
25.4 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

' V . 
28.6 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

I V . 
31 75 
14.00 
13.41 
12.8* 
12.14 
11.95 

10.79 
11.08 
12.24 
11.83 

10.79 
11.08 
12.24 
12.83 

D O N D E R D A G 17 D E C E M B E R . 

B r e d a . 3 ure. De nrcl.it. J . Lijdsman in het koffiehuis van deu 
heer 1' A l'lenker iu de Calharinaslrnat: het bouwen vau een 
zusteihuis met kapel en scholen op een terrein aan de l.cuveuaar 
straat en Gasthuisstraat aldaar. 

'8-Gravcuhage. 2 ure. Hel gemeentebestuur : het bouwen van 
een gymnastieklokaal c a . bij de kos'.elooze school aan de Duinstraat, 
nabij den 8ohe«eiiingscbeuwSg, en liet doen vau verb.rjwiugeu aan 
deze school en aau Je kostelooze school aan de Duinstraat, nabij 
de Gedenknaald. Aanw. 14 Dec. nam. 1.30 ure. 

' s - G i i ivc i i l iage . 2 ure. liet gemeentebestuur: het onderhouden 
en gedeeltrlijk vernieuwen gedurende het jaar 1897 van s'raat-, 
grind-, schelp- en puinwegeii. ABIIW. 14 Dec. 'sm. 11 ure. 

H a a r l e m . 11 ure. Het ministerie van waterstaat, handel eu 
nijverheid, aan het gebouw van iiet provinciaal Bestuur: hel herslel 
van den voet der Pettemer zceweriug tusschen de ho<fden VI I 
en VI I I , behoorende tot de Rijkszeeweiken iu de prov. Nootd- ' lol land. 

R o t t e r d a m . 11 ure. Ten kantore der llotlerdemscae Tramweg-Mij., 
laiic Hu'aerlstraat : hel makeu vau de kaustwerken (zijnde 23 
bruirseu en 4 duikers) voo: deu stoomtramweg Rotterdam— 
Hoeksche Waard. 

V R I J D A G 18 D E C E M B E R . 
' s -Gravenhage. I ure: Het miuisterie van waterstaat, handel 

en nijverheid : htt ouderhoud van het posi- en telegraafgebouw 
te Velsen, van 1 Apri l 1897 tot en m-t 31 Vlaart 1900, begr. f 7ö8 

Huges te in . 10.30 ure. Het bestuur der polders onder Hagrstein, 
iu liet rechthuis- het ouderhoud van deu B'ezeninoler. eedureude 
de jaren IS97 lot en met 1902. 

M i d d e l b u r g . 11 ure. Het ministerie vau waterstaat, handel en 
nijverheid, aau het gebouw vau hel p-ovinciaal bestuur : het ver
richten vau eeuige buitengewone h-ntc l l i i ipen en vernieuwingen 
aan de werken vau het kanaal door ZuiJ-öevelaud, begr. I' 1525. 

Z A T E R D A G 19 D E C E M B E R . 
Goes . 1 ure. Het gemeentebestuur : het doeu van gemeentewerken 

eu leverantiën iu i 897, als 1. timmirwerk cn levering vau touwwerk ; 
2 metsel-, stukadoors- en steenhouwwerk ; 3 lei lekkers-, lood-, 
ziuk- en pumpinakerswerk ; 4. smids-, kachel-en slotenmakerswerk ; 
5 schilder-, behang- en gla/.eninakerswerk. 

H e l m o n d . 8 ure. De wed. J . van Duinhoven ten kolli-huize van 
J . Raaijmakers in de Molenstraat : het houwen eener boerderij 
onder Helmond in het Gcremt met de leverantie van al hetgeen 
daartoe benoodigd is, 

M A A N D A G 2 | D E C E M B E R , 
' s -Gravenhage . 11.30 ure. Het minisle>ie van biuneulandscbe 

zaken: het onderhouden van en bet doen ian herstellingen aan de 
gebouwen der rijksuniversiteit te Leiden, gedurende 1897. Aanw. 
op I I DiO. te 10 ure aau he: academiegebouw. 

' s -Gravenhage. 11.30 u-c. Het ministerie vaa waterstaat, handel 
ea nijverheid, aan bet gebouw vau het provinciaal bestuur: het 
Sjarig onderhoud van den Zwartenwaalschen dijk en de Hrielsche 
Spuiwater, behoorende tot de zcewerkeu iu Zuid-Holland, begr. 
perc. 1 f 1500, perc. 2 f 450 per jaar. 

' s -Gravcuhage . l i . 3 0 ure. l iet ministerie vau waterstaat, handel 
«n nijverheid, aan bet gebouw vau het proviuciaal bestuur-, bet 
vierjarig ouderhoud van de dijk- en oeverwerkeu bij Hellevoetsluis 
eu de beide Hoorusche hoofden nan den Oudenhoornschen zeedijk. 
Deboorende tot de zeewerken in du prov. Zuid-Holland, begi. f2750 
per jaar. 

' s -Gravenhage . 11.30 ure. Het ministerie run waterstaat, handel 
en nijverheid, aan bet gebouw van het proviuciaal nest uur : het 
driejarig ouderhoud van de rijks dijk- en oeverwerkeu op het eiland 
de Tien Gemeten, behoorende tot de zeewering iu de prov. Zuid 
Holland, begr.. per jaar f 3200. 

L l u n e (Limb.) 3 ure. Het R. K . Parochiaal Kerkbestuur van 
deu H . Mart ians: het afbieken der bes'aande <n het bouwen 
eeuer nieuwe kerk roet, toren enz. 

M a a s t r i c h t . 10.30 ure. Het ministerie van waterstaat, haudel 
en nijverheid, aau bet gebouw van het provinciaal bestuur : het 
maken vau werken tot verbetering van de rivier de Maas tusschen 
de kiloinelerraaien C X X V en 0 X X . V I I , onder de gemeenten Bergen 
en Broekhuijzen (prov. Limb.), begr. f 11.465. 

D I N S D A G 22 D E C E M B E R . 
A m s t e r d a m . II ure. De mij. tot exploitatie van graansilo's 

en pakhuizen, in hel gebouw vau de mij. van bouwkunst, Marnix 
strait 4 0 2 : den houw van een graansilo met anuexen op de 
bestaande fundeering en grondmuren op een terrein gelegen aau 
het Noordzeeknnaal bij de Houthaven te Amsterdam. Aanw. 15 en 
19 Dec. 'sin. 10 ure. 

' s -Gruvenhage . 1 ure. Dc aannemer M . A . J . Tarverne, in de 
keet op bel werk : het glas- cn verl'werk van de school op deu 
Sciienkweg aldaar. 

's-Hruveuhage. 2 ure. He l ministerie van justitie: liet driejarig 
onderhoud, aamaug 1 Jan. 1S97 en einde 31 Dec. 1S99, van de 
Strafgevangenis en het huis vau bewaking te 's Gravenhage (bestek 
no. 71): de rijkswerkinrichting, liet buis vau bewatiug cn het 
kaïitongereclitsgebouw te Leiden en liet huis van bewaring te 
Dordrecht (lestek no. 72); de strafgevangenis, hel huis vau 
bewaring eu het Paleis v»n .lustil ie te Arnhem eu de strafgevangenis, 
het reebtsgebuuw en het hoog militair gerechtshof le Utrecht 
(beslck nu. 73); bel rechlsgehouw, de strafgevangenis en he ihu is 
vnu bewaring te Zutphen, bet reebtsgebouw eu bet buis van 
bewiriug te T i c l , de strafgevangenis te Goriuchem liet opvoedings
gesticht te Mjntfoort en het kautougereclilsgcbouw te Amersfoort 
(ben'ek no. 74 ) 

G r o n a u (Duittohl.) 4 ure. De directie der Westfalische Ilaum-
wo's iunerei (voorheen J . Stroink eu C o ) iu het hotel Vorspel 
aldaar : bet vergrooten barer spinnerij, liet bouwen vau kantoren, 
machinekamer eu verdere werkeu Bin bare bestaande fabriek. 

K a m p e n . 2 ure. l i . l i . Regenten der V'erectiigdc Gast- en 
Proveniersbuizen, in het buiten Gasthuis : 1. albreken van een 
gedeelte van bet Hoveiigasthuis met bijgebouwen aan de Boven 
Nieuwstraat wijk ' no. 50 te Kampen en bel aldaar bouweu vuu 
e, ii nieuw hooldgebouw m-t regente:.kainer, keuken en bovenwoning 
c. i i . 2. het bouweu vau 20 kos'kooperswoniugen (10 benedeu en 
10 bovenwoningeu) iu den tuin bij bovengenoemd gesticht 

R o t t e r d a m . De Architect .1. VV. If ieij-uburg, in een der boven
zalen vau het Poolsch Kollieliui.s aau het Beursplein : het bouwen 
van ee , pakhuispand aan deu Houttuin no. 30 e Rotterdam. 

WOENSDAG 23 D E C E M B E R . 
' a -Grnve i i l i age . 12 ure. Het ministerie van koloniën : bestek 

i.o. 199: de levering van onderstellen met verder benoodigd 
ijzerwerk voor gesloten goederenwagens, zandwagens, opeu goederen-
wayeus met losse etijleu, vetrwageus, boutwagons, patte- levens 
la u limit wagens mei schamels en rongen, alle met rem, t»n dienste 
der staatsspoorwegen op Java ; bestek lit. II J ; de levering van 
den metalen bovenbouw me! toebehooreu voor veertien bruggen 
voor gewoon verkeer; bestek l i t . I 2 : de leveling vau vloei-ijzer; 
bestek l i t . K 2 : de levering vau scliroefpaleu eu schroei bladen 
met loebehooren, zijnde de drie laatstgenoemde leveringen ten 
dienste van net departement der burgerlijke openbare wei keu in 
Nederlandsen Indië. 

DONDERDAG 24 D E C E M B E R . 
Cupclle n/d IJssel. 1 1 ure De heeren regenteu van Capelleu-

Stichting ; het bouwen van een gesticht, tol. Huisvesting van bejaarde 
lieden aldaar. 

Haarlem, l i ure. Het ministerie van waterstaat, haudel en 
nijverheid, aan bet gebouw van het provinciaal bestuur : bet 
driejarig onderhoud der rijks zee- en havenwerken op het eiland 
Vlieland, behoorende lot de zeewerken iu Noord-Holland ; begr. 
f 28.800 per jaar. 

Haarlem. 11 ure. Het ministerie vau waterstaat, haudel en 
nijverheid, aau het gebouw vau het provinciaal bestuur: bet driejarig 
onderhoud van bet Groot Noord-Hollaudscbe kanaal gedurende 
1897, 1898 en 1899, in 7 p e r c ; begr. per jaar: perc. 1 f13 .300 , 
perc. 2 f 9200, perc. 3 f SS50, perc. 4 f 8500, perc. 5 f 9900, 
perc 6 f 12.200, perc. 7 f 16.050. 

Haarlem. 11 ure. Het ministerie var. waterstaat, handel cn 
nijverheid, aan bet gr-DUW vau liet piovinciaal bestuur.- hel herstel 
van de voorziening der boorden van hel Groot N.-I I . kanaal, 
begr. f 3000. 

Leeuwarden. 12 nie. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw vnn het provinciaal bestuur: het driejarig 
onderhoud vnn de Nieuwe Zijlen, de Kriesche Sluis en de Muiinekeziji 
behootende lot de zeewerken van de provincie Friesland, begr. 
per jaar perc. 1 f 2300, perc, 2 f 1600, massa v*u du beide 
perc f 3900. 

MAANDAG 28 D E C E M B E R . 
's-Gravenhage. 11.30 ure. Het miuisterie vau waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebouw van bet provinciaal bestuur.- bet 
driejarig ouderhoud van bet Merwedekananl met zijtak langs de 
I.iuge tot in de Merwede en bijbehoorecde werken in de provincie 
Zuid-Holland, gedurende 1897, 1898 en 1899, begr. f 34.000 per jaar. 

's-Graveuhage. 11.30 ure. Het ministerie van waterstaat, bandel 
en nijverheid, aan het gebouw van bet provinciaal bestuur: bet 
4jarig onderhoud vau de Rijkswegen in de provincie Zuid-Holland 
in 9 perc , begr. per j aa r : perc. 1 f 6190, perc. 2 I' 17.240, 
perc. 3 I IS 960, perc. 4 f GS50, perc. 5 f 19 320, perc. 6 I 3600, 
perc 7 f 12.700, perc 8 f 15.23;», perc 9 f 2710. 

DINSDAG 2 » D E C E M B E R , 
Middelburg. 11 ure. Het miuisterie van waterstaat, haudel en 

nijverheid, aan bet gebouw van het provinciaal bestuur; bet maken 
vau een aanlegsteiger voor loodssloepen in de Wester of Koopmans
baten te Vlissingen, begr. f 5630. 

http://nrcl.it


398 A R C H I T E C T U R A . 12 December 189(i. 

DONDERDAU 31 D E C E M B E K . 

Haarlem. 11 ure. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van bet provinciaal bestuur: het driejarig 
onderhoud der proole en andere rijkswegen io de prov Noord-Holland 
in vijf peeiceelen, beur. per j<ar: le perc. f 19.5011, Se perc. 
f 9350, 3e perc. f 7450, 4e perc. f 8000, 5e perc. f 9700. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Bergen, liet bouwen van een nieuwen achtkanten vijzel 

watermolen. Laagste 1'. Bregman te üuddorp voor f 7575. 
Enschede. Het bouweu van een heerenhuis voor den Wel lid. 

Heer .1. Schollen te Zutphen. 1 aagste Mastenbroek en Harsman 
aldaar voor f 17-750, volgens bestek S dagen beraad. 

's-tiraveuhage. Het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaf
lijnen iu de provincie Noord-Brabant. Laagste A. Buijk te Rozendaal 
voor f 600. 

's-tiravenhage. Het herstellen en verbeteren van de rijkstelr-
graaflijnen in de provincie Friesland en Overijssel. Laagste E . T. 
Spijkerman te St. Nicolaasga voor f 655. 

's-tiraveuhage. Het herstellen en verbeteren van de rijkstele-
graaflijuen in de provincie Friesland, Overijssel en Drenthe. Laagste 
8. v. d. Zaag voor I' 611. 

's-tiroveiihape. Het herstellen en verbeteren van telegraaflijnen 
tusschen Haarlem en Rotterdam. Laagste C. Kosters le Amsterdam 
voor f 14'JO. 

's-tiravenhage. Het leveren van meubelen ten dienste der 
scholen aan de Regeutessenlaan en Schenkweg. Laagste voor 

Regeotetaelaan J. F. Jansen aldaar voor f £793, voor Sohenkweg 
B. v. d. Hoeven te Vlaardingen voor f 5586. 

Haarlem. 1. Het maken van een verbindingswal tusschen het 
fort bij Veldhuis en den Dam. Laagste P. Zanen Hz. te Ammerstol 
voor f 3H.600; 2. het leveren en opleggen van brugmnterie !. 
Laagste J . W. v. Vuuren te Utrecht voor f 13.179. 

's Hertogenbosch. Het herstellen en inrichten tot gesticht 
voor rustige krankzinnigen van het voormalige groot arsenaal en 
bijbeboorende gebouwen te Grave. Laagste J . Bossmann te Arnhem 
voor f 33.918." 

Kesteren. Hel amoveeren vao een bestaand woon-met achterhuis 
en bet bouwen van een nieuwe villa aldaar. Laagste E . Heitin Ie 
l i Opheusden voor f 5980, niet geguud. 

Leeuwarden. Het vernieuwen van de Prins Hendriksbrug iu 
3 perc. Perc. I onderbouw. Laagste F. van Balen te Nieuweseham 
voor f 18.377 ; perc. 2 bovenbouw. Laagste Penn en Bauduin to 
Dordreht voor f 7984, gunuing aangehouden. 

Middelburg*. I. Het verrichten en vernieuwingen aan de Westzijde 
van de buitenhaven van bet kanaal door Walcheren le Vlissingen. 
Laagste J. van den Hoek aldaar voor f 3840 ; II. het verbeteren 
van de rijkswaterleidiug beoosten het kanaal van Terneuzen tussoben 
den Bnth co den Spuiduiker. Laagste A. Tholens Dz. te Terneuzen 
voor f 10.290 

Botterdam. Het bouwen van eene school aan de Gaffeldwarsstraat 
naast en in aansluiting met de bestaande. Laagste A. G. Sondemeijer 
aldaar voor f 39,690, gegund. 

Schoonhoven. Het bouwen vau eer school op een terrein iu den 
Doelettuiu. Laagste C. Schmieman te Jaarsveld voor f 9999.91). 

Waspik. Het gedeeltelijk vernieuwen en herstellen van dc 
beschoeiing der herkvaartsche Kaden en Havenkaden. Laagste F. 
Hoovers aldaar voor f 1435, gegund. 

A D V E R T E N T I E S . 

Bouwk. Opz. 
Bouwk. Teek 

30 jaar ongeh. 

sal. ƒ 40 ó ƒ 50 

[per m. 

Bouwk. Opz. Teek. ong. 35 j 

AIICIIITttAVEN 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op te g e v e n 

p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-

zagerij en Schaverij van 

B. W. ROGGENKAMP & Co. 
te JJelfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

OVERKAPPINGEN < 
nliOISEI ^ < ^ ' 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN, S ^ > (90) 

KRANEN, 
en 

LIEBEN, 
GRANIET, ZANDSTEEN, 

Weibern Tufsteen. 

T G . TISSOT J " . 
AMSTERDAM, SIN» El. 179 

Men wenscht te huren 
in de maand September, voor slechts 
8 dagen, een 

FEESTTENT, 
met bjjbebooreiid decoratief, die 
ruimte aanbiedt voor 3000 zitplaatsen. 

Franc» brieven onder letter Z, aan 
het bureau van dit blad. 

ÜOTTKUOAM, 
Nieuwe Haven 118 

A M S T E R D A M , 
Bilderdijkkade 109 

Vloeren in elke grootte uit één 
stuk (dus zonder Voegen) van P A P I E R 
S T E E N , zijn b r a n d v r i j en v o e t w a r m . 

Zijn overal toe te passen. 
Prijzen zeer billijk. 
Nadere i n l i c h t i n g e n verstrekt de 

vertegenwoordiger 

T. G. TISSOT Jr., 
AMSTERDAM. 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
D K B 

JOSSON-CEMENT» 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: l e soort AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V . met 7 1 / » ° / 0 

gloeiverlies). 

(99) H A N D E L in 

BOUWMATERIALEN. 

SPIEGEL- en VENSTERGLAS 
ƒ. M. SCHAAF. 

Rotcrsloot 171, ROTTERDAM. 
SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 

Glasverzekering „de Voorzorg " 
AGENT te Amsterdam den Heer G . L Ö E W , 

N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CBEOSOTEEBING. 

BUBNETTEEBING. 
ItYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O. Gips Czoon, 
D O R D R E C H T . (71) 
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P.DOLk&ZOON 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsen Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW SPIEGEL-, 

W I T - , KBISTAL- , BBOKI en MKI.K-

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 en 

R A N D E N . 

GEBOQKN G L A S en DAKPANNBK. 

Lenzen- en P a t r ij t p o o r tg lazen 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

K 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEPSBOUW WERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (?) 

Zware en lichte Smeewerken, 
IV ü E K. » , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met cei-tiflcn.a.tvnii T^loycl's 

en Bui"ean V e r i t a s . 

Dobbs'8 patent Scoriae PaverCy. 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Boompjes No. 82. 

Levert SCORIAE PAVERS voor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelijke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

Bij de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
worden de hollen, die bij de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente-Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 
Monsters op aanvragekosteloos verkrijgbaar 

TROTTOIRBESTRATING. 

D E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek 
„ S I N T J O R I S " 

BARKER t 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, Z U I G - , P E R S - en S T O O M P I J P E N , 
V E L O C I P E D E - , R I J T U I G - , B I L J A R T - en L I N T Z A A G B A N D E N , T R A M B U F F E R S , 
P A A R D E N H O E F - B U F F E R S en R A N D E N , M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, H O S P I T A A L D O E K , om kinder- en ziekbedden rein te 
honden, T O C H T B A N D voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t W R I N G R O L L E N , enz. enz. B e k r o o n d 
met Z i l v e r , te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (85; 

iteit en prijzen (en rolle mmmii toga 

(103) 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 
L. H. KURPERSHOEK, 

Zwaanhals 20, R o t t e r d a m . 
Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 

Steeds yroote voorraad in Riolen, 

Putten en Kolken, 

Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizenen Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

LAGE PRIJZEN. (73; 
S . R R U I G O . 1 1 , Arnhem. 

Je VAN DER ENDT & ZOONS 
Stoom-Boekdrukkcrij 

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 prijzen te leveren 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O N Z E B O U W M A T E R I A L E N , 

«T. 
beschreven door 

v a n <XGJC £SL1 €3 « 3 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PM IJS: Compleet ingenaaid fis.—. 
„ 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 steenbakkersbedrijt 

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 '.ij 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 heor Van der Kloes gemaakt 
heeftop t'.t gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk. 

(Bouwkundig Weekblad). 
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Carboiineum „KRIMPEN' 
der II ij. ter bereiding van Koolteerpro-

dncten Krimpen a/d. IJssel, 
o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 

bederfwerende eigenschappen. 
Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 A m s t e r d a m . 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 

Alle. soorten van 

Z A G E N 
WERKTUIG LN 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SÖHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( M i e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (56) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel H l 

WA*WVraagdegeïllustreerde Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden 

De M a a t s c h a p p i j v o o r 

SCHEEPS- cn WEKKT ( K . I I O I W 

M FIJE>OORD" 
vraagt 

U t r e e h t s e h e 
LOODWITFABRIEK, 

Firma G. GRE VE, Utrecht. 

Prima Gegarandeerd Chemisch zuiver 

Hollandsch Loodwit 
Uitsluitend in verzegeld en geëtiketteerd fust 

Het wordt om zR,iiC u i t s t e k e n d e h o e d a n i g 

h e d e n door vele Ingenieurs cn Architecten in hunne 
bestekken voorgeschreven. (93) 

Brieven, met opgave van referentiën, 
vroegere werkzaamheid en verlangd sala
ris, te adresseereu aan de Directie der 
Maatschappij. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, 

Engelsche Stalinrichtingen. 

Gesmeed ijzeren (86) 
S P I L - en S T E E K T R A P P E N . 

Knier. Inschuifbare Hekken. JK 

DE GüOEVEN 
VAN 

J. M E U R11\ 
te A n d e r n a c h a/d Rijn. 

leveren sedert 1851: (83) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
DRIJF- of ZWEMSTEEN; LA-

VAGROTSTEEN, beste en goedkoop
ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 
Xuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

DOORNIKSCHE El LUIKSCHE (ILK. 
TRA S. 

Portland-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavake ien e n D e k s t e e n e n . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

II. M I J T E N , 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ. 28 

(97) e» LEKKERKERK. 

LEONARD SLIGCHER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend f a b r i k a a t en billijke prijs. ( 7 6 ) 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amieitia. 

TECHNISCH GEDEELTES. 

Atlveriruiien in dit blad kosten van 1—5 regelt 
60 cent», iedere regel meer 10 cent*. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt «lechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE- O ACS. 

Uitgevers t 

J, VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

All* «<lv<Ti«.ii«li-ii in ARCHITECTURA opgenomen 
worden grai i« geplaatst ia DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Mataelaara, 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 . 

D E T R A N S P O R T K A B E L . 

Slot. 

De beweging gaat van de groef Hochacht uit, alwaar 
een 35 PK.'s stoommachine is opgesteld. Zoolang de baan 
gelijkmatig bezet is, zyn maar 15 P K . noodig; daarentegen 
kan bij bet af en oprijden der afzonderlijke sect iën het 
krachtsverbrnik tot 30 P K . stjjgen. De onderste sectie 
heeft bjj regelmatig bedrijf 12 P K . over. Om deze te be
nuttigen is op het station KauserSteimel een gepaste trans
missie aangelegd. Op alle drie de groeven zjjn vergaarbakken 
opgesteld, waaraan van boven de uit de groef komende 
spoorwagens worden uitgestort, terwyl van onder de trans
portkabel-bakken er met behulp van schuiven en tuiten hun 
lading aau ontleenen. Op het los-station aan den spoorweg 
storten de bakken hun inhoud langs hellingen af onmiddellijk 
in de spoorwagens uit. Om echter gedureude het rangeeren 
der spoorwagens, en ook als deze er nog niet zijn, het 
bedrjjf t B kunnen doen doorgaan, zjjn vergaarbakken aan
gebracht. De op dit station voorhanden kolen-opvoer, die
nende om de voor de groeven en de bedrjjfswerktuigen 
benoodigde steenkolen ter hoogte van den loopsteiger op 
te heffen, om aldaar uit een vulbak in de kabel-bakken 
afgetapt te worden, ontleent zijn beweegkracht aan de 
kabelschjjf van den spantoestel der treklijn. 

Voor de regelmatig bediening der baan zjjn benoodigd: 
3 man op station Kramer 

Hochacht 
KUuser-Steimel 
Schutzbacu vlos-station) 

1 machinist 
1 opzichter 

16 man te zaraen. 
De aanlegkosten hebben rond 215000 Mark bedragen 

IV. Bochumer f'erein te Bochum. 

Dit werk is vooral daarom interessant, dat het een dubbele 
baan is, d. w. z. dat er twee van elkaar onafhankelijke 
banen zijn, waarvan de kabels op gemeenschappelijke jukken 
rusten. Zij is 2550 M. lang en dient tot vervoer van kolen 
en cokes van de mijn Hasenwinkel naar het station der 
inijn Marianne, schacht III. Van het centraalstation op de 
mijn Hasenwinkel uit loopen drie aanvoerbanen naar de 
kolenwasscherjj en de tegenoverliggende cokesovenbalterjjen 
Nos. I en II. 

Het centrale station aan de mijn Hasenwinkel is zoo 
ingericht, dat elk dezer drie. vertakkingen naar goedvinden 
door middel van wisselrails met een der hoofdhanen ver
bonden kan worden, zoodal, wanneer op de eene een 

stoornis in het bedryf voor mocht komen, de andere het 
geheele transport kan overnemen. In den regel zyn beide 
banen in bedryf en rijden de kolenwagens op die, welke 
bet dichtst bjj de aanvuetbaan van de kolenwasscherjj is 
gelegen en de cokeswagens op de oosteljjke sectie der 
hoofdbaan De toevoerhaan van de kolenwasscherjj en die 
van den cokesoven No. II zijn als hang rail hanen met trek-
ly'nen geconstrueerd, die van de cokesoven No. I als trans
portkabel evenals de hoofdbaan. 

Op de hoofdbaan zijn 64 ijzeren jukken op gemiddelde 
afstanden van 40 11. opgesteld en elk op 4 gemetselde 
penanten bevestigd. De jukken zyn als twee, gekoppelde 
traliewerken behandeld, die aan het boveneind galgsgewys 
door een dwarsbalk verbonden zyn, waaronder de kabels 
opgehangen worden. De dwarsbalken der jukken zyn aan 
beide einden van zwak gebogen en uitgeholde gegoten 
yzeren schoenen voorzien voor het opnemen der draagkabels, 
terwyl doorhangende bochten der treklijnen op schut-rollen 
rusten, die op elk juk ten getale van vier zyn aangebracht. 
De hoogte der jukken wisselt af van 8 tot 12.50 II.; 
zij is zoo gekozen, dat de akkers, die door de lyn door
sneden worden, ongehinderd bewerkt kunnen worden, daar 
onder al de vervoerbakken ten minste 4 11. vrye hoogte 
open bly'ft. 

De draagkabel van de cokesbaan, zoowel als die der 
koleubaan hebben achtereenvolgens 38 en 2f> mM. middel
lijn, die der cokesaanvoerbaau 35 en 25 mM. middellijn, 
terwyl de treklijnen alle 16 mM. dik zyn. 

Het los station bevindt zich onmiddellijk naast het laad-
spoor van den spoorweg. De aankomende kabelbakken 
worden door oiukippen in vul bakken geledigd, waaruit de 
spoorwagens door middel van draaibare yzeren gljjbaneu 
worden geladen. Met het oog daarop ligt de loopgang van 
dit station ter hoogte van ongeveer 8 II. boven de rails 
van den spoorweg. 

De beweging der hoofdbaan, zoowel als van de toevoer-
bannen geschiedt van een onder het centraalstation opge
stelde 50 PK.'s tweelings stoommachine uit, die haar stoom 
ontvangt van de aan de myn voorhanden ketels. 

De transport kabel wagens met draaibare bakken van 6 1 / 4 

H L . inhoud worden door middel van de Otto's schijf-
koppeling aan de treklijn bevestigd. 

Het arbeidsvermogen der baan is op 66 ton kolen en 
30 ton cokes per uur berekend. De trassportbakken houden 
500 K O . kolen of 280 K G . cokes iu, zoodat per uur 132 
wagens met kolen en 107 wagens met cokes te vervoeren zyn. 

My 1.50 II snelheid der treklyn per seconde volgen de 
wagens elkaar in afstanden van 41 en 50 M. op, zoodat 
achtereenvolgens 122 kolenbakken en 100 cokesbakken op 
de lyn in beweging zyn, de helft ledig, de helft geladen. 



402 A R C H I T E C T U R A . 19 December 1896. 

Voor de bediening: der baan zgn noodig: 
6 man voor het centraalstation 
4 „ do stations der toevoerbanen 
4 „ „ het losstation 

- 1 lgnopzichter 
1 machinist, tevens bankwerker voor de herstellingen 

16 man te zamen. 

V. Achille Fazzari, Monasterace (Calabriéj. 
Terwgl de hiervoren beschreven vier werken voor het 

vervoer van erts, kolen, enz. dienen en machines voor de 
beweging behoeven, wordt hier tot slot een rem-transport-
kabel vermeld voor het vervoer van langhout in uiterst 
moeielijk terrein. De zigzagsgewijs aangelegde lijn bestaat 
nit vier sec t iën van 2400, 700, 1100 en 1100 M., dus 
te zamen 5300 M. lengte inet ongeveer 770 11. verval. 
Zij strekt tot gemeenschap tusschen twee smalspoorbanen, 
namelijk de van Ferdinandea naar Zica voerende boschbaan 
met de van Slilo naar de haven van Monasterace voerende 
smalspoorbaan. Een omniddelly'ke voortzetting vau eeu dezer 
sect iën was op dit doorsneden terrein onmogelijk, wat reeds 
zonder meer uit de opgaaf der hoogten volgt; immers de 
vidje spanwgdten bedragen 220, 304, 377 en 425 M. 

Als kuriositeit zjj eindelijk nog gewezen op een werk 
dat in 1893 door den heer Pon LIG op last van den heer 
Regiernngsbaumeister PLOCK voor deu grooten Venesnela 
spoorweg is uitgevoerd. Dit is eigenljjk geen transportkabel, 
maar een kabel-transmissie, dienende om spoorwegmateriaal 
zooals spoorstaven, dwarsliggers, bouwsteen, cement, enz. 
over een kloof van ongeveer 1700 M. breedte en 700 M. 
diepte te vervoeren. De vrge spanwijdte tusschen twee 
jukken bedraagt 1600 M. en de ladingen per bak 400 K G . 
Op den eenen kant der kloof is de drijfkracht aangebracht, 
een locomobiel, terwijl op den anderen kant de zelfwerkende 
spaninrichting van den kabel is geplaatst. De kabel heeft 
15 mM. middellijn en is uit zoogenaamd ploegstaaldraad van 
180 K G . m M 2 trekvastheid vervaardigd. Deze transport-
inrichting moet buitengewoon goed voldoen. 

Op een vraag of de trausportkabel ook van toepassing 
te maken zou zjjn op afstanden van 200 tot 300 K M . 
lengte, b.v. tot verbinding van le LUderitz-baai met de 
mjjnen van Zuidwestelijk Afrika, en tevens geschikt te 
maken zon zgn, niet enkel voor post- en karavaangoederen, 
maar ook tot vervoer van vee, zeide de heer POHLIG van 
oordeel te zgn, dat, waar het te doen is om een land 
toegankelijk te maken, de transportkabe minder op zjjn 
plaats is. Hem is veeleer de taak weggelegd van den 
toevoer naar de groote wegen van het verkeer. 

In zulke gevallen zou het grootste deel der lyn wel 
dienen ingenomen te worden door een smalspoorbaan, des
noods met tran^portkabels over de diepe insnijdingen. 

Wat de aaiilegkosten der transportkabels betreft, deze 
hangen hoofdzakelijk af van de lengte, de te vervoeren 
hoeveelheid en de terreinsgesteldheid. In Duitschland zal 
in een matig heuvelachtig terrein een baan voor 200 ton 
vervoer per dag, met houten jukken en eenvoudige stations 
met inbegrip van drjjfiuachine, vracht en opstelling 

bjj 1 K M . lengte 24000 tot 25000 Mark 
. 3 , „ 54000 „ 55000 „ 
. 5 „ „ 84000 „ 85000 „ 

kosten en bjj gebruik van ijzeren jukken per K M . ongeveer 
2500 Mark meer (')• 

(') Een uitvoerige tabel omtrent de kosten en de rentabiliteit van 
trausportkuhels, benevens verscbilleude theoretische beschouwingen 
omtrent dit onderwerp vindt men in bet Zeilichr. fur datgttammte 
Local & Straiteubahn Weten (Wiesbaden J . F . BËRGHAKN) 1896 Heft 
III van de band van Geb. Biurath WALLOTH te Culuntr. v. D. K 

Tijdens het afdrukken van dit opstel ontvingen wij van 
den heer POHLIG bericht dat hem door Z . E . den Minister 
van Koloniën de uitvoering is opgedragen van een transport
kabel van 10 K M . lengte tot aanvoer van 370 ton breuk
steen per dag ten dienste der bevloeiingswerken in de 
Solo-vallei, Java. 

POETSMIDDEL VOOR ZILVER. 

Een goed mechanisch werkend poetsmiddel voor aange
slagen en vuile zilveren voorwerpen verkrijgt men, als men 
1 deel citroenzuur in water oplost, hierbij voegt een op
lossing van 4 deelen soda, en daarna 40 deelen geslibd 
krijt erdoor roert, waarop men het mengsel op een warme 
plaats laat drogen. Een ander goed poetspoeder wordt ver
kregen door het mengen van 10 deelen geslibd krjjt, 5 
deelen geslibde pijpaarde, 3 deelen loodwit, 1 deel poljjstrood 
en 1 deel magnesia. 

Van huismiddeltjes is het beste aan te bevelen het ge
bruik van een vloeistof, die op 100 deelen water 2 ' / 2 deel 
geest van salmiak bevat, waarin men nog 10 deelen onder-
zwaveligzure natron en 5 deelen chloorammonium heeft 
opgelost. 

E E N „ I J Z E R K O N I N G ' * . 

Volgens een Amerikaansch blad, wil JOHN D. ROCKEFELLER, 
de „oliekoning'' , niet tevreden met de mouopolisatie van 
den oliehandel, ook nog de controle over de ijzer en staal 
productie naar zich toehalen. 

De ijzermijnen en het vervoer van erts over de groote 
z e e ë n moeten in eene hand vereenigt worden. Reeds voor 
eenige jaren verkreeg de heer ROCKEFELLER in vereeniging 
met eenige handelsvrienden het bezit der Mesapa Range 
aan het Superior meer, welke de beste en rijkste ijzermijnen 
der wereld moet bevatten Daar wil nu de heer ROCKEFELLER 
hoogovens en Bessemer staalwerken bouwen, zoo groot als 
de wereld ze nog niet gezien heeft. 

Lieden, die het plan in zgn geheelen omvang kennen, zjjn 
van meeuing dat deze schrede van den heer R een alge-
heelen omkeer zal brengen in de ijzer en staal productie. 

PROEVEN MET VERF OP IJZER. 

De lezer zal zich wellicht herinneren (vergelijk ons No. 
van 8 Februari van dit jaar), dat ik in het vorige jaar, 
na terugkeer van het Züricher bonwmaterialen-congres, te 
zamen met mjjn oud-collega Dr. D. GRATAMA een reeks 
van proeven op 't getouw zette met v e r f op i j z e r . 

De eerste groep voorwerpen, allerlei afvalstukken in de 
Verffabriek „ K r a a y e n b u r g " vooi handen, werden na geverfd 
te zjjn den 20 November 1895 naar buiten gebracht. Zjj 
kwamen op een voor het behoud der verf uiterst ongunstige 
plaats te liggen, op den grond in het gras; later, nadat 
zij daar om de eene of andere reden hinderlijk waren 
geworden, kwamen zij overeind te staan, met hun eene 
rnwe niteinde in aanraking met humus en modder; in één 
woord, zij hebben nu ruim 10 maanden in hoogst ongun
stige omstandigheden verkeerd. 

LOODMENIE IN GEKOOKTE LIJNOLIE. 

Direct op het ijzer, tweemaal yemenied. 
z(*\ No. 9 2 Oct. 1896 volkomen goed. 
* No. 4 9 Juli 1896 enkele verdachte plekjes, 2 Oct. 

d. a. v., dus na 10 maanden, niet erger. 
z No. 9 2 Oct. 1896 alleen in aanraking met den grond 

geroest. 
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jr No. 43 9 Juli 1896 enkele roestplekjes, 2 October niet 
veel erger, behalve in aanraking met den grond. 

Eenmaal yemenied op een onderlaag van oliezuur. 
z No. 3 8 Apri l 1896 iets verdacht, 9 Jul i meer ver

dachte plekken, 2 Oct. niet veel erger. 
z No. 17 9 Juli 1896 een enkel verdacht plekje, 2 Oct. niet 

veel erger. 

Eenmaal gemenied op een onderlaag van creosootolie, 
o No. 18 9 Juli 1896 iets roestig, 2 Oct. niet veel 

erger. 

LOODMENIE, AANGEMAAKTE VERF VAN KHAAUKNBURO. 

Direct op het ijzer, tweemaal gemenied. 
2 No, 1 9 Juli 1896 een enkel verdacht plekje, 2 Oct. 

niet veel erger, 
o No. 6 9 Juli 1896 enkele roestpuntjes; 2 Oct. niet 

erger, behalve in aanraking met den grond. 
O No. 26 9 Juli 1896 enkele verdachte plekken (in aanraking 

met den grond geweest), 2 October niet veel erger. 
6 No. 36 8 Apri l 1896 sporen van beschadiging, geen roest, 

9 Juli beschadigde plaatsen geroest, begint ook 
te bladderen; 2 Oct. iets erger. 

b No. 62 9 Juli 1896 wordt ruw, vermoedelijk begin van 
bladderen; 2 Oct. niet veel erger. 

Tweemaal gemenied op een onderlaag van oliezuur. 
b No. 19 9 Juli 1896 enkele verdachte plekjes, 2 Oct. 

in aanraking met den grond geroest. 
z No. 21 9 Jnli 1896 verdachte plekjes, 2 Oct. niet veel 

erger, in aanraking met den grond geroest. 
z No. 23 9 Juli 1896 plaatselijk roestig door beschadiging, 

2 Oct. erger. 
t No. 67 9 Juli 1896 op een enkel punt de verf afgestooten, 

daaronder blank ijzer 2 Oct. nog goed. 
b No. 71 9 Juli 1896 begin van bladderen, 2 Oct. niet veel 

erger. 

Tweemaal gemenied op een onderlaag van creosootolie 
o No. 14 2 Oct. 1896 in aanraking met den grond geroest. 

Loodmenie als onderlaag voor loodwit zie bij loodwit. 

Conclusie. D e l o o d m e n i e h e e f t -
h e d e n i n a a n m e r k i n g g e n o m e n ' 
a l g e m e e n g o e d g e h o u d e n . 

de o m s t a n d i g -
- z i c h o v e r he t 

IJZERMENIE, AANGEMAAKTE VERF VAN KRAAIJENBURG. 

b No. 37 Direct op het ijzer tweemaal gemenied 22 Januari 
1896 reeds niet volkomen zuiver, bladdert later 
iets af, doch roest niet snel voort, alleen later 
in aanraking met den bodem erger; 2 October 
nog niet erg roestig. 

Eenmaal gemenied op een onderlaag van oliezuur. 
z No. 30 6 Januari 1896 reeds hier en daar verdacht, 

roest zeer langzaam voort, 2 Oct. nog niet erg 
roestig. 

Tweemaal gemenied op een onderlaag van oliezuur. 
x No. 42 als No. 30. 
M No. 51 id. id., alleen in aanraking met den grond 

erger. 
z No. 54 toonde iets later, 19 Febr. 1896, de eerste sporen 

van aantasting, overigens als de vorige. 

Conclusie. U z e r m e n i e s t a a t a l s m i d d e l t e g e n 
r o e s t e n bij l o o d m e n i e a c h t e r , d o c h is o v e r i 
g e n s a l s z o o d a n i g n i e t te v e r w e r p e n . 

LOODWIT, AANGKMAAKTE VERF VAN KHAAYENBURG. 

Tweemaal geverfd op onderlaag van oliezuur. 
b No. 5 reeds 6 Januari 1896 hier en daar verdacht. 

Het roest neemt in de eerste zes maanden niet 
snel, later sneller toe; 2 October vrij erg roestig, 

o No. 7 geheel als No. 5. 
z No. 15 id. id. 

Eenmaal geverfd op onderlaag van oliezuur. 
b No. 58 geheel als de vorige. 

Tweemaal gever/d op ten onderlaag van gekookte lijnolie, 
z No. 24 in den aanvang iets beter, doch weldra gelijk 

aan de vorige. 

Eenmaal met loodwit op een onderlaag van loodmenie. 
z No. 47 19 Februari 1896 plaatselijk een weinig bescha

digd, alwaar de menie blootgekomen. 2 October 
nog redelijk goed, behalve in aanraking met den 
grond. 

Met gekookte lijnolie bestreken, daarna tweemaal gegrond 
met loodmenieverf van Kraagenburg en overgeverfd met 
loodwitverf van id. 
z No. 50 22 Januari 1896 kleine roestplekjes, die zeer 

weinig verergeren. 2 October uog redelijk goed 

Conclusie. L o o d w i t i s a l s g r o n d v e r f v o o r j j z e r 
b e p a a l d a f te k e u r e n De mindere deugdelijkheid spruit 
waarschijnlijk voort uit steeds in loodwit voorkomend azijn
zuur lood, dat door het koolzuur van de lucht wordt 
omgezet in koolzuur lood, waarbij azijnzuur vrijkomt. 

Evenmin als tijdens mijn vorig verslag (Febr. j.1.) is 
eenig nadeel gebleken van behandeling van het oppervlak 
van het jjzer achtereenvolgens met zoutzuur en kalkwater; 
daarentegen deden zich bij de voorwerpen, die door middel 
van stalen borstels mechanisch van roest werden gereinigd, op 
den duur, meer dan bij de met zoutzuur en kalkwater behandelde 
voorwerpen, verschijnselen van afbladderen der verf voor. 

Aan de mechanische methode zal ten allen tijde wel het be
zwaar verbonden blijven, dat eenigszins sterk geroest ijzer 
niet overal met den borstel te raken is. 

Geen invloed, 't zjj ten goede of ten kwade, op de deug
delijkheid van het verfwerk deed zich bemerken van voor
afgaand bestrijken van het ijzer met lijnolie of lynoliezuur, 
Creosootolie, als grondlaag onder loodmenie aangewend 
op ongereinigd ijzer, schijnt als zoodanig eer gunstig dan 
ongunstig te werken v. D. K 

(*) De cut sieve letter s vóór de nummers doelt op de vooraf
gaande behandeling vau het ijzer met soulzuur en kalkwater; 
i. beteekent scboongeborateld; o ongereiuigd. 

JAPAN SCHE RIJWIELEN. 

In de velocipede-industrie hebben Europa en Amerika een 
nieuwen geweldige concurrent gekregen aan de Japanners. 
Tot nu toe zgn de Japansche velocipedes nog niet in Kuropa 
ingevoerd, in New-Yoik vinden zij echter groote afname 
tengevolge van hnn verbazend goedkoopen prijs. Daarbij zgn 
ze sterk, gemakkelijk en volgens de nieuwste modellen 
gemaakt. In Duitschland breidt zich deze fabrikatie nog 
steeds uit. Nieuwe fabrieken, alsmede reeds bestaande etablisse
menten, die het fabriceeren van rijwielen als nieuwe tak 
van handel erbij nemen, werden in den laatst en tijd niet 
minder dan zestien genoemd. Daarbij komt nog, dat een aantal 
fabrieken, die vroeger al rijwielen vervaardigden, haar pro
ductie aan inerkeljjkvergrooten. 
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K U R K S C H O R S A L S H A N D E L S A R T I K E L . 

Een Spaansch artikel van uitvoer, dat het 1 m l jaarlijks 
een aanmerkelijk voordeel opbrengt, is de kurkseliors; geen 
wonder dus, dat de Spanjaarden den prijs van het begeerde 
materiaal steeds opvoeren, die daardoor tegenwoordig bijna 
elfmaal zoo hoog is als honderd jaar geleden. Zelfs de vele 
soorten van flesschensluitingen met kaoetsjoek, kunnen aan 
de vraag naar kurk geen afbreuk doen. daar deze sluitingen 
toch slechts korten tyd aan baar bestemming kannen be
antwoorden, zooals b.v. ttesscuen bier, terwyl exportbier, wijn, 
likeuren en apothekerswaren alleen door afsluiting niet 
kurken onbepaalden tijd goed gehouden kunnen worden. 
Evenzoo hebben de veelvuldige pogingen oin kunstproducten 
met de goede eigenschappen van kurk te vervaardigen, nog 
geen bruikbaar resultaat gegeven. Ook in Amerika ont
breekt de kurkeik geheel en Noord-Amerika geeft alleen 
voor ingevoerde kurk jaarlijks bij de -100.000 d dlars uit. 
Om dit geld in het land te honden en daarbij de winst 
zelf te hebben, heeft men daar nu liet denkbeeld opgevat 
om door aanplant van kurkeiken in dit gebrek te voorzien. 
Dat de boom in de Nieuwe Wereld uitstekend gedijt be
wijzen aanplautingeii, die men reeds 50 jaren geleden in 
de staat Georgia gedaan heeft; deze cultuur is echter zoo 
verwaarloosd, dat er nu nog slechts drie boomen van onge
veer 2 voet middelliju over zyn; toch leveren deze nu nog 
een mooien bast van 2ljt inch dikte op. 

Californiö, welk laud voor culturen van buiteulandsche 
planten eu dieren bijzonder geschikt is eu b.v. citroenen, 
ananas, olijven, evengoed als struisvogels met succes 
importeerde, heeft nu ook de kurkproditctie door aanplant 
van 1000 stuks jonge stammen van kurkeiken ter hand 
genomen, eu het volgende geslacht der Vereenigde Staten 
zal /.(ju flesschen wel met iulandsche kurken kuunen af
sluiten. De nieuwe onderneming is voornamelijk te danken 
aan de universiteit te San-Francisco, die de planters z>o 
goed mogelijk met raad eu daad heeft bijgestaan. 

(I'M. Ind. Rundschau). 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

J . G . S. te M u n s t e r ( W e s t f a l e n). Een firma biedt 
aan, een drukkerij van 25 lichten te voorzien en dat gas 
tevens dienstbaar te maken tot het drijven van eeu motor? 
Is dat voordeeliger dan petroleum en is het zonder gevaar? 

Het is stellig voordeeliger dan petroleum en gewoon gas
licht voor dezelfde lichtkracht en bij deskundige leiding en 
bewaking ook geheel zonder gevaar. 

Gaan we daartoe kortelijk deu gang van zaken iu zulk 
een miniatuurgasfabriek na. 

Men denke zich daartoe als gasvoortbrenger een cylindrischen 
oven, gevuld met gloeiende cokes en voorzien van nauwkeu
rige kleppen oin den toevoer van lucht te regelen. 

Komt daar nu eeu dun straaltje water of stoom tegelijk 
met de lucht in, dan zal men een mengsel vau waterstof 
en koolmonoxyde verkrijgen. Dat is een soort van kookgas, 
maar de vlam brandt nagenoeg zonder licht. Vermengd met 
lucht, geeft het bijna een even goede drijfkracht als echt 
lichtgas: wordt in een vlam van dat gas, met lucht op 
deskundige wijze gemengd, vooraf eeu kousje gehangen, op 
de juiste wijze met lichtende vuurvaste bestanddeelen gedrenkt, 
dan bestaat de mogelijkheid dat diergelijke branders bedaard 
en zacht behandeld, gedurende 2 0 0 0 uren een prachtig 
licht tegen ongeveer twee derden van den gewonen gas 
prijs geven. Dr . L . C. L E V O I R . 

Door een samenloop van toevallige omstandigheden is dit 
stukje afgedrukt blijven liggen. v. u. K . 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 21 DEI I. klBEK, 
A m s t e r d a m . \i u.e. liet gemeentebestuur : bet bouwen vao 

gemel-elde waliuuren laags eeu de-I Vau de lloutmauakade. 
Amste rdam. 12 ure. Liet gemeentebestuur: het verven vao 

scboolmeuoeleu ten dienste van : lo. de sr.uool le klasse no. 84 
a.ai: deu lepeoweg; to. de school 3: klasse voor jongens en 
meisjes ia i i deu Sparrenwejj; 3o. de school ie klasse Lr. IJ in 
de te Oosierpark.lraat. 

's-olrateuhage. 11.3U ure. liet provinciaal bestuur: het onder
houden vau- cu net doeu van eeuige herstellingen aau het gebouw 
vau het provinciaal gouvernement vau Zuid-llollaiid te 's-üravenhage, 
gediireude lijaren, ingiauJe I Jan. 1897 en eindigende 31 Dec 1898. 

Hengelo. 8 ure. In Uel calé van den heer J . Wilmink ijzc. 
voor rekening vau Mej. de Wel. C. J Wevers aldaar: het bouwen 
vau twee woonhuizen op eeu terrein gelegeu in de Dorpstraat 
aldaar. Aanw. 's in. 10 ure. 

Snoek. De heer J. de doei Jz . : het anuveereu van een woonhuis 
uiet padmis eu het bouweu van eeu woon- eu winkeluuis met 
bijneliuoreude werken aau deu Uosterdijk aldaar 

Sprang (N. Br.) i ure. iu de consistorie der Gereformeerde kerk 
aldaar: het bouweu vau eene pastOiie. 

lltrecllt. I 311 ure. De architect P. J . Houtzagers, iu het café 
het .Metalen Ivrus: het bouwen van eeu villa aau deu Wouden-
bergsclien weg le Zeist. 

Winschoten. 6 ure Het gemeentebestuur: het driejarig onderhoud 
van enkele uiet verharde we^eii 

Witniarsuni (Fr.) De aen P. Baugma: het afbreken vau de 
oude schuur en arbeiderswoning en hei bouwen van eeu nieuwe 
schuur en duboele urDeiderswouiug op de zathe in gebruik bij 
S. Zaustra le 1'eius. 

DINSDAG 22 D E C E M B E R . 

Assen, ii ure. Het ministerie van biuneulaudseln zaken, aan 
het gebouw vau het provinciaal hesluui : hel ouderhoudeu vau en 
het doeu vau ee.iigc vernieuwingen eu herstellingen aau de geoouwen 
van het provinciaal bestuur eu hel ho;el vau deu commissaris der 
koningin te Asten, gedureude 1897 en 1S98, begr. f 39zU. 

Berden op Zoom. IU ure. De genie, in het koffiehuis de Draak, 
op de Groote Markt: het leveren van • azerueineiiOelen te Vlissingen 
ouder oeheer der genie aldaar, begr f 700. 

Willemstad. 11 ure. De genie: bet doen van verbeteringen 
van oiiilu'seiiikt belang iu de Stelling van 't Hollandsen. Diep en 
en het Volkerak, begr. f 3900. 

Zutphen. l i ure De architect II. A. IJzerman, voor de heeren 
heijen en Cavadino, in het ca'é Bellevue : het verbouwen van bun 
pakhuis en kantoren in de Kuiperstraat aldaar. 

WOENSDAG 23 DECËHBËK. 

Alfeu (Z.H.) 11 ure. Bet gemeenteoestuur: de verbouwing van 
bet post- en telegraalkantoor aldaar. Aanw. op 21 Deo. sm 10 ure. 

Amsterdam, 10 ure. De geuie ten barer bureele, Plantage 
Lijnbaausgrncbt no. 1 : het leveren van kazernemeubelen aldaar, 
begr. f 15..0. 

H a a r l e m . 10 ure. De Genie, ten haren bureele Kinderhuisvest 
no. 17 : het maken vau een weg in den polder Worner, Jisp en 
Nek, ter verbetering vau de Stelling vau Amsterdam, onder beheer 
der genie aldaar, begr. I 90.000. 

Lelden. 3 ure. De gemeente-commissie van bet Nerderlandscb 
Hervormd Kerkgenootschap in de kamer der gemeente commissie 
aan de Pieterskerk: het leveren van de verschillende bouwmaterialen 
bij de restauratie der kerkgebouwen enz. in 1897 noodig, iu 7 perc 

Middelburg. 11.30 uie. De directeur der registratie en domeinen 
voor de provincie Zeeland eu het wes elijk gedeelte der provincie 
Noord-Brabant, in het gebouw der sociëteit St Joris, aau de 
Balans : het leggen van eeu zeedijk ter lengte van 51(13 meters, 
ter bedijking van ongeveer 580 H A buitengronden in bet verdronken 
land van Saeftiugeu vóór de polders van A'.stein, Louisa eu Prosper, 
beoevens hut makeu van eeue haven en verdere werken (Herbest ) 

DUNDURDAG 24 D E C E M B E R . 

Amerongen (Utr.) De heer Jules van Hasselt te Kampen, in 
bet koffiehuis de Posthoorn te Amerongen: het bouwen van 8 
arbeid rswoningen met bazeowoning, stalliug en kantoren. 

Amsterdam. 10 ure. De genie, ten zijnen bureele, Plantage 
Lijnbaaugracht no. 1- het maken vun telegraphische en telepboniscbe 
verbindiugea vao verdeduinswerken i i de stelling van Amsterdam, 
(3e ged ). begr. f 17.900. Bill. ins. uiterlijk 23 Dec. nam 3 ure. 

Dordrecht. 2 ure. De directeuren der levensverzekering maat
schappij „Dordrecht", in het lokaal van den heer van der Horst : 
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h>t bouwen van 31 heereuhuizen, 68 beneden- en bovenhuizen en 
7 dubbele arbeiderswoningen, benevens ophooging vau het bouwterrein, 
aanleg van sirateu, rioleering enz., met alle daarbij behoorende 
leverantiön en werkzaamheden OJ een terrein genaamd Rozenhof 
te Dordrecht. Bill. inz. tusschen 9 en 12 ure ten kantore der 
Maatschappij. 

(.rollingen. 13 ure. Het provinciaal bestuur : het onderhoud van 
en net doen van eenige verni tiwiogen en herstellingen aan de 
gehouwen der Rijks universiteit te Groningen, gedurende het jaar 
1897, begr. f 11.200; bestek ter lezing aan bet gebouw van het 
ministerie van binuenlandscbe zaken, aan dat van het provinciaal 
bestuur van Gronineeu te Groningen en is te bekomen bij den 
boekband-laar M Nijhoff le 's-Gravenhage. 

Groningen. 1̂  u r e Bet ministerie van binnenlandsche zaken, 
aau bet geDouw vau het provinciaal bestuur; het onderhouden 
van en het doen vnn eenige vernieuwingen en herstellingen aan 
de gebouwen der rijks-universiteit te (ironiagen, gedurende 1897, 
begr. f 11.200. 

Haarlem. 1 1 ure. liet. ministerie van biuneulaiidsche zaken, 
aan het gebouw van het provinciaal bestuur: hel onderhouden van 
«n het doea van herscllingen en vernieuwingen aan de rijksmuseum 
gebouwen eu het daa'om gelegen plantsoen te Amsterdam, henevens 
het uitvoeren van eenige bijkomende werken, gedurdr.de 1897 — 
1898, in 2 perc, begr. perc, 1 f 10.300, perc. 2 f 12.600. 

DINSDAG 29 D E C E M B E K . 

Lenlhe (gem. Dnlfsen, Ov.) 11 ure. De heer B. Klink: het 
bouwen eener boerderij. Aanw. 21 Dec. 's m. II ure. 

Sas. vau Gent. 2 ure. Kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk, in 
de pastorie: bel afbreken der bestaande eu hel opbouwen eeuei 
nieuwe pastorie voor hunne gemeente. Aanw. 22 Dec 's m. 10 ure. 

Zevonb ryen (N.Br.) II ure. Het bestuur ian Haven en Sassen, 
in het koffiehuis van J . Tholenaar: het makeu en inhaugen van 
een paar ijzeren hooge vloeddeuren, met aalsbeugels, voor de schutsluis 
nabij de rivier de Mark aldaar. Aanw. 21 .>ec. 's m. 11 ure en 
22 Dec. nam. 2 ure. 

Z A T E R D A G 9 J A N U A R I . 

Aulteo. (Geld.) 4 ure. Het gemeentebestuur: eene aanzienlijke 
verbouwing en verg'oi'iug van het Post. en Telegraafkantoor te 
Aalten. Aanw. 's m. 9 ure. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam, Het verbouweu en vergrooten van een papiermagazijn 

aan d» Prinsengracht 321. Laagste J . J . P. Tuuring aldaar voor 
f 17.222. 

Amsterdam. Het maken van grondwerker., spoorwerken en 
bijbeboorende werken voor het leggen van eeu 'e spoor tusschen 
de stations te Alkmaar en te Heerliugowaard. Laagste Tb. Verhoeven 
te Utrec.1t voor f 27.900. 

Amsterdam. Het uitvoeren van eenige werken aan de werkplaatsen 
te Haarlem. Laagste A v. Wensveen aldaar voor f 7140. 

Arnhem. Het onderhouden van het gebouw voor het provinciaal 
bestuur van Gelderland aldaar van l Januari iS97 tot en met 
31 December 1898. Laagste J. W. Langelaar aldaar voor f 1140, 
per jaar. 

Assen. a. Het bouwen van een boerenbehuizinge enz. te Schimmen. 
Laagste H Askes te Loou voor f 114-5: b. de glas-en verfwerken. 
Laagste H. Westering te Rolde voor f 105. 

assen. 1. Bet onderhoud van hel Meppelerdiep en de daartoe 
behoorende werkeu in de provincie Drenthe, gedurende '.897, 1898 
en 1899. Laagste Jan Smallenbroek aldaar voor f 2138; 3. het 
onderhoud van de rijksstooin^emaleu bij de slu'Zm vao 't Noord-
Willemskarjaal Laagste H. Bennitik aldaar voor f 39S6; 3. bet 
uitvoeren vao buitengewone bestratingen op d- rijkswegen in de 
provincie Drenthe, Laagste Jan Smallenbroek aldaar voor f 3395. 

Haarlo. Bet maken eu plaatsen van 20 schoolbanken, waarbij 
acht halve. Laagste J . van Bergen aldaar voor f 114. 

Bergen op Zoom. Het bouwen van een winkelpui met wickel. 
Laagste L. Proost aldaar voor f 1308.10, gegund. 

Beverwijk. Het bouwen v*n een heerenhuis, gelegen op de 
buitenplaats Westerhout aldaar. Laagste H. J. Geijl J.Cz. te Haarlem 
voor f 61.777; geguud aan de firma Martens en Co. te Haarlem 
voor f 31.770. 

liredu. Het bouwen van een kazeruemeut voor 2 bataljons 
infanterie aldaar. Laagste J . J. Kooymans te Dordrecht voor f353.800. 

Enschede. Het bouwen van 3 woonhuizen op een terrein gelegen 
in den Kodderkamp nabij den Hengeloschen straatweg te Eusche ie, 
onder beheer van den architect G. vac der Woerd Wzn. aldaar. 

Laagste J . B. Heubach aldaar voor f 2570 met beschoten kap, 
dezelfde voor f 2175 met Jufferkap. 

Gorincliein, Bet verbeteren van de inundaiiesluis te Dalem. 
Laagste O J. Lodder Rz. te Willemstad voor f 17.915. 

's-Gravenhage. Het bouwen vau een laboratorium voor organische 
chemie op een terrein genaamd Vreeswijk bij Leiden. Laagste K. 
Bleeker te Den Haag voor f 168 100. 

's-Gravenhage. 1. De uitvoering van werken tot voortzetting 
der verbetering van de rivier der Neder-Riju eu Lek, ouder de 
gemeenten Renkutn en Heteren. Laagste VV. P. de Vries te 
Rossom voor I' 11.290; 2. het aanbrengen eener verdediging langs 
deu linkeroever van het riviervak Hagoort-Dongemond, gemeente 
Wa-pik. Laagste P. Kiaaijeveld \z. te Sliedrecbt per 1111 M l . 
voor f 15.000; 3. het bouweu van eene uitwateringssluis met 
grondduiker aan den benedenmond van het kanaal van 's-Hertoiren-
bosch naar Drongeleu, een slooinwatermolen, dienstwoningen duikers, 
enz. Laagste F. vau Balen üz . le N'ieuweschans voor f 280.9' 0. 

's-Uraveiihuge. Hel verhouwen van het post en teiegraafgebouw 
te Bergen op Zoom. Laagste A. C. v. d. Bergh,te Bergen op Zoom 
voor f 10.5S7. 

's-(. riiveiinago. Het inrichten van een gedeelte der ruimten 
boven de pakketposllokalen te 's-lleriogenbosch tot bureellokalen 
der telegrapiiie. Laagste L . v. Breugel te St. MiehicU-Gcstel 
voor f 1360. 

's-Gravenhage. Het maken en stellen van eeu brui» met hekken, 
tuinmuur, afrastering en al'sluithekje op het terrein van het Bacte
riologisch laboratorium aan de N. Laan te Delft. Laagste N . 
Rodenburg te Del It voor f 1113. 

' s -Üruve i lhagc . Het aanleggen, rioleeren cu bestraten van 
eenige stra en bij de gasfabriek. Laagste J. Blok te 's-Gravendee! 
voor f 15.111. 

Groningen. Het driejarig onderhoud, gedurende de jaren 1897— 
1899, van het jaagpad langs de An, van Nieuwe Staten/.ijl tot 
Nieuwe Schans, behoorende Int de werken der Binnen-en Buiten Aa 
aldaar. Laagste J . Koop t- Nieuweschans «oor f 791. 

Haarlem. Bet hauwen van een pakhuis met bovenwoning. Laagste 
J. v. Duin en J . P. Smits aldaar voor f 2125. 

Haarlem. Het driejarig ondernoui der Rijks» zee en havenwerken 
op het eiland Marken, behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland, 
dienst 1897—1899 Laagste J . Zwaan te Lamberschang .oor f 9581. 

Haarlem, Het leveren en plaatsen van meerpalen langs het 
\o3rdhollandsch kanaal, dienst 1896. Laagste J . L . Kaïis te 
Rozeuourg voor f 1370. 

Haarlem. Het driejarig onderhoud der Rijkshavenwerkea te 
Medenblik, dienst 1897/99. Laagste J. Masereeuw te Medeublik 
voor f 969. 

Hellevoetsluis. Het doen van voorzieningen aan militaire ge
bouwen aldaar. Laagste II. vau Leeuwen aldaar voor f 2179. 

Hilversum. Het verrichten van eenige herstellingen en vernieu
wingen aan, en het onderhouden gedurende het jaar 1807 van de 
gemeentegeoouwen, de scholen en ouderwijzerswoningeu met aan-
hooren, sehoolmeubelen enz. Laagste J . C. Th. Zweesaaidt voor 
f 5670. 

Kampen. Het bouwen eener Manege ten behoeve van deu 
hoofdcursus. Laagste A Bloker tc Zwol .e voor f 31.800. 

Middelbnrg. Het onderhoud van het Nederlandsche gedeelte 
van het kanaal van Terneuzen, met bijiehoorende werkeu, gedureude 
de jaren 1897, 1898 en 1399. Laagste G. J . Balkeasteiu te 
Terneuzen voor f 29.248. 

Middelburg. Het maken eener uitwatering naar de Westbuiten, 
haven, ten behoeve van de kom der gemeente Terneuzen, tusschen 
de beide kanaalarmen. Laagste G. J . Bulkensteiii te Terneuzen 
voor f 2738. 

Middelbnrg. Het maken van een dukdalf tot beveiliging van 
deu buismoud van den zelf registreereuden getijmeter op den 
Westbavendijk te Zierikzee, behoorende tot de zeewerkeu in Zeeland. 
Laagste P. van Wijngaarden te Papendreoht voor f 910. 

Middelbnrg Het maken van een speellokaal met verbiiuiingsgang 
ten dienste van de leerschool, behoirende bij de rijks kweekschool 
voor ouderwijzers aldaar, Laagste Krijger & Zn. aldaar voor I' i 1 I 5. 

Maarden. Het doen van voorzieningen aan sluizen in deu rechter 
Veclitdijk oeneden Nienwersluis. Laagste A. Clein te Muiden 
voor f 3366. 

Smilde. Het weder opbouwen van de afgebrande boerderij op 
bet Noorden te Smilde voor mej. T. J. Kijmmeil. Laagste P. Offnnga 
aldaar voor f 8075, gegund. 

Utrecht. Het onderhoud van de schipbrug over de rivier de Lek, 
tusschen Vreeswijk en Vianen, met bijbeboorende werken, gedurende 
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de jaren 1897, I89S en 1899. Laagste Q. Sobeuten te Vinnen 
voor f biii, per jaar. 

Utrecht. Met bouwen van S kleine villa's ouder een dak aan 
de SlotUan te Zeist Laagste A. vau Krimpen te Zeist voor f10.550. 

'Winschoten. Hel veder opbouwen vau een afgebrande behuizing. 
Laagste J . 'luisman voor f 1080. 

Veenduni. De glas-, verf-, behaag- en stucadoorwerkea aan de 
nieuwe behuizinge voor den heer O. Schoenmaker. 1. Verfwerk. 
Laagste Gebr. Eekhot aldaar voor f 177: 2. stukadoorwerk Laagste 
K . Prummel aldaar voor f 47, geguud. 

Veenduni. Het bouwen van eeu wagenschuur met paardenstallen. 
Laagste P. Leutscher te Wildervauk voor f 876. 

Zaandam. Het eenjarig onderhoud van de 4 Ilansluizen gedurende 
1897. Laagste H. Dierdorp te Westzmn f 864.27, geguud. 

Zwolle. Het driejarig onderhoud der schutsluis te Blokzijl van 
1 Jan. 1897 tot 31 Dec. 1899. Laagste A. Snoek te Blokzijl 
voor f 247.50. 

Zwolle. Het driejarig onderhoud van bet traject over de rivier 
de Vecht tusschen bet Licbtmiskanaal en het kanaal de Nieuwe 
Veobt tan 1 Jan. tot 31 Deo. 1899. Laagste G. Eikeoaar aldaar 
voor f 189. 

Zwolle. Het onderbond van de aarde- es verdiepingswerken van 
de Dedemsvaart en bare zijtakken over 1897, iu 3 perc. Laagste 
voor perc. 1 VV. Bosman te Nieuwlensen voor f 1855; voor pero. 2 
K. A. Hakkert voor f 2631. 

Zwolle. Het Sjarig onderhoud der brug over de Linde te Kuinre, 
den weg van Kuinre naar Hijkenburg en de brug over de Tusseben-
linde te Slijkenburg, van 1 Jan. 1897 lot 31 Deo 1899. Laagste 
O. VV Sri ie! te Stad Volleobove voor f 417. 

A D V E R T E N T I E N. 

IMMHk&ZOOY 
Spiegel- en V e n s t e r g l a s , 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Epgelsch Geruit-, Gegroefd1-, Carré-, 
R U W SPIEGEL-, 

W I T - , KRISTAL-, DKOKI en MKI.K-

ti \ . 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 . 

GKKOOKK G L A S en DAKPANNKK. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen 
(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

De M a a t s c h a p p i j voor 

S ( l l i ; i ; i » S - i n WERKTUIGHOUW 
„ ï ^ l J K i N O O B D " 

vraagt 

Brieven, met opgave van referentiën, 
vroegere werkzaamheid en verlangd sala
ris, te adresseeren aan de Directie der 
Maatschappij. 

OVERKAPPINGEN * 
« L O O D S E N 

van gegolfd ijzer, *^ 

LIFTEN, ^ V V 
\ > KRANEN, 

\ ^ en 

T. G. TISSOT J" . 
AMSTERDAM, SINGEL «O 

L I E R E N , 

GRANIET, ZANDSTEEN, 
Weibern Tufsteen. 

P A P I E R S T E E N _ ( P a P y f 0 l i t h ) -
Vloeren in elke «rootte uit één 

stuk (dus zonder Voegen) van P A P I E R 
S T E E N , zijn b r a n d v r i j en v o e t w a r m . 

Zijn overal toe te passen. 

Prijzen zeer billijk. 
Nadere i n l i c h t i n g e n verstrekt de 

vertegenwoordiger 

T . G . T I S S O T J r . , 
AMSTERDAM. 

VOOR 

MONIE R-W E R K E N 
ie AMSTERDAM. 

DIRECTEUR: J . N. L A N D R É. 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen M O N I E R , R A B I T Z 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKER, 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewi 1 ven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren 

Bescherming tegen brand. 

B B A M ) V K I J E KELDEU8. 
KANTOOR: 

3e Weteringdwarsstraat 36, 
W E R K P L A A T S : (95) 

J A A G P A D bü deu Dmvnl ( WeesperzUde) 

W. J . Y Y E 1 S S E N O , 

Nieuwt nclijk 111 te AMSTERDAM, 
fabriceert gejjkte D U I M S T O K K E N , 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 , J A L O N S -
koperen en stalen P E I L L 1 J N E N , P E I L , 
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , P E I L 
S C H A L E N , enz. (105) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 

TeekeubeboeftenenOptischelnstrumenten 

E Q U E R R E S , P R I S M A ' S E N Z . 

[Hl LUIKSCHE KALK 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 . 
TRAS. 

Poi'tlnncl-Cement» 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien e n D e k s t e e n e n . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

m. I J m 
ROTTERDAM, Haringvliet Z Z , 28 

(97) en LEKKERKERK. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

«F. A., v a n d e r K l o « 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ „ gebonden .. 21.50. 
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R O T T E R D A M , 
NUuweHaven 118 

AMSTKItDAH, 
BilderdijkkadelOS 

Honfd-Vertegenwoordiger 

DUB 
JOSSON-CEMEJXT, 

voor Nederland en hidièn. 

Uitsluitend: U soort AND. TRAS, 
(volgens de nieuwe A . V . met 7*/, ° / 0 

gloeiverlies). 

( 9 9 ) H A N D E L i n 

BOUWMATERIALEN. 
SPEGEL- en VENSTERGLAS 

/. M. SCHAAF. 
Botersloot 171, ROTTERDAM. 

SPECIALITEIT GLAZEN STOLPEN. 
Glasverzekering „de Voorzorg " 

AGENT te Amsterdam den Heer G . L Ö E W , 
N.Z. Voorburgwal 334. (102) 

Houtbereiding tegen bederf. 
KYANISEERINRICHTING. 

I I . L E N S I N K , 
A R N H E M , 

levert pasklaar gekyaniseerd 
(rot- en zwamvrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

M O I D It 11(1(1 V enz. eni. 

Kr,h ME:, G R O F S M E D E R I J 
L E I D E N . 

M a c h i n e - , S t o o m k e t e l - e n 
C o n s t r u c t i e f a b r i e k . 

8CHKEP8B0ÜWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Ba^er- en 
üpoorwe^materiaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken. 
A N K E R ! S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN. 
met cei'titlcnatvan i ,lov.l"> 

en U u r e a u V e r i t a s . 

LEONARD SLIGCHER, lonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke priis. (76) 

Dobbs'8 patentScoriae PaverCy. 
R O T T E R D A M , 

Kantoor: Boompjes No. 82. 

Levert SCORIAE PAVERS voor 
Straten en Wegen, ook bijzonder ge
schikt voor Fabrieken. 

Dit materiaal vormt een zuiver gelyke 
doch stroeve oppervlakte, waarover de 
zwaarste voertuigen met weinig geraas 
passeeren. 

B\j de Dobbs's Patent Scoriae Pavers 
woi'den de hollen, die bü de Oude Scoriae 
Bricks voorkwamen, verineden. 

Rapporten en Attesten van Heeren Ge
meente-Architecten worden gaarne ver
strekt. (101) 

Monsters op aanvrage kosteloos verkrijgbaar. 

TROTTOIRBESTRATING. 

Schoonste en nieuwste patronen. 
Rollen, 8 Meter lang, a 6 cents per rol. 

ENGELSCHE AFWASCHBARE PAPIEREN, 
voor een Vierde van den prijs. 

A l s m e d e ; T e g e l - , E i k e n h o u t - , M a r m e r - en P l a f o n d p a p i e r . 
Spotprijzen. Groot voordeel. 

Vraatf de STALKN van 

B E H A N G S E L P A P I E R E N , 
B I J 

E i . 8 P E I J E R , 
Nieuwe Molstraat 74, 87 cu 91, DEN HAAG. 

Alle soorten van 

Z i t E l 
W E R K T U I G t l 

vervaardigt als 

Specialiteit 
•lechts in Ae fijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SÖHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55; 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
Vraag d e g e ï l l us treerde Prjj sco uran t 

welke wij U gratis en franco toezenden. 
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C a r b o l i n e u m „ K R I M P E N ' 
der Mij. ter bereiding van Koolteerprc-

ducten Krimpen a/d. JJssel, 

o n o v e r t r o f f e n wegens zijn sterk 
bederfwerende eigenschappen. 

Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132 A m s t e r d a m . 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) (103) 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L. H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, R o t t e r d a m . 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 
Putten en Kolken. 

Breslau 1869. 

Gouden Medaille 

De Portland-Oement-Fabriek 
Dyckerhoff & Söhne 

te A m ö n e b u r g bij B i e b r i c h a / d R i j n , 
Cassel 1870. 

Medaille van verdienste 

Weenen 1873. 

Gouden Medaille 

DUsseldort l b b O . levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. Hoogste onderscheiding 

Prodnctie-vermogcn der fabriek: 600.000 vaten per jaar. I n t e r n a t i o n a l Wedstrijd 
[ ' Magazijnhouders in de voornaamste steden. Arnhem 1879. 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E O I K A N T E N enz. 

L A G E P R I J Z E N . (73, 

_ S . imUIGOM, Arnhem. 

JAN HAMER & Co., 

Heerengracht 583, bij de ütrechtschestraat 

BOYLE's PATENT 

L u c h t p o m p v e n t i l a t o r s 
en S c h o o r s t e e n k a p p e n 

Duizenden met het meeste succes geplaatst 
Iedere ventilator is van het be

kende handelsmerk en onze firma
naam voorziet!, zoodat geen fabri
kaat zonder deze merken uit onze 
handen komt. (86) 

F i r m a G . G R E V E , - Utrecht. 
( Holland). 

Stationnaire en Transportabele Accumulatoren, 
(Systeem VAN KAMPEN). 

vnof E l e c t r i s c h e v e r l i c h t i n g en k r a c h t o v e r b r e n g i n g . 
A CCUMULA TOREN 

voor 

Ce ut rule li. 
Fabrieken en Woonhuizen, 

Villa'*, Hotels, enz. 
Voor het Drijven en Verlichten 

van 

Spoorweg- en Trnmrijtiiigeii, 
Hij- en Vaartuigen. 

A CCUMULA TOREN 
voor 

Teleirrnphie, Telephonic, 
<«nlvaiiopla*tiek, 

Laboratoria, 
Electro Medisehe Apparaten, 

Velocipedes, 
Trapverlit'hting, 

Mijn- en llaiidlaiiipen, 
(93) 

enz. enz. L o o d w e r k v o o r C h e m i s c h e F a b r i e k e n . 

Tierde Jaargang No. 52. Zaterdag 26 December 181)6. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amlcitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t l ë n ia dit blad korten TBS 1—6 regel» 
00 cent», iedere regel meer 10 cent». Groote letter* naar 
•laat*ruimte. Driemaal plaataing wordt «lechti tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uilgevers i 

J. VAN DER ENOT A ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l . - . . . I v . - r i f i i t l en in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r a t i a geplaaUt ia DB A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, MataeUare, Machinisten, I 
Verver», eni. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R 

N I E U W E 

H E T 

I N Z I C H T E N O V E R D E N B L I K S E M , 

G E V A A R D A A R V O O R E N D E 

B L I K S E M A F L E I D E R S . 

(Naar het Duitsch van OSKAR HOPPE te Clausthal). 

De gedachtenwis8eling over het aanbrengen van een 
bliksemafleider op eeu ijzeren, boven de omgeving uitsteken
den uitzichtstoren in de Nos. 1, 9, 11, 12 en 17 van 
het Centralbtatt der Bauverwaltung (vergelijk de Nos. van 
ons blad van 25 April , 23 en 30 Mei 1896) waaraan ik 
reeds deelgenomen heb, geeft mij aanleiding om mijn 
sedert 1881 verrichte en ten deele reeds openbaar ge
maakte waarnemingen betreffende den bliksem nu ook tot 
een wetenschappelijk geheel te vereenigen, dat, naar ik 
hoop, niet alleen tot nut zal strekken van de weten
schap, maar meer bepaald ook van het algemeen. 
Geluk, toeval en liefde voor het onderwerp hebben over 
het doen en laten van den bliksem, dat op zich zelf reeds 
zoo grootsche natuurverschijnsel, gevolgtrekkingen mogelijk 
gemaakt uit door mg onmiddellijk en zorgvuldig tot in de 
kleinste bijzonderheden waargenomen, merkwaardige, buiten
gewoon omvangrijke en in hun aard zeer zeldzame gevallen 
van inslaan, tengevolge waarvan de tot dusver heerschende 
inzichten, b.v. over nut en aanleg van bliksemafleiders, 
verbetering noodig schijnen te hebben, die gevolgtrekkingen 
mogen daarom voor het beantwoorden der vragen betreffende 
het gevaar voor inslaan en der bliksemafleiders in het al 
gemeen niet onopgemerkt blijven. 

De beantwoording dezer vragen liep reeds voor onzen 
ijzeren toren op het tegenovergestelde uit. Van den 
kant werd een bliksemafleider bepaald noodzakelijk ge
houden, van den andere overbodig verklaard. Ook heerschte 
er verschil van meening of het voldoende was „voor 
het aanbrengen der grondplaten beschaduwde, zoo mogelijk 
vochtige plekken onder boomen uit te kiezen en de diepte
ligging zoodanig af te meten, dat de omgeving der platen 
nog voor het bg' neerslag uit den dampkring in den bodem 
zijpelende v< cht bereikbaar zou zijn" dan wel of het een 
vereischte was ze in het grondwater of althans in aard
lagen te leggen, waarvan de vochtigheid (of rijkdom aan 
metaal) t o t d i e p i n d e a a r d k o r s t d o o r g a a t . 
Dezen laatsten eisch moest ik volgens al mijne waarnemingen 
onvoorwaardelijk stellen. Volgens de onder den titel van 
„ B 1 i t z g e f a h r" op last van den Electrotecbnischen 
Verein iu 1886 openbaar gemaakte mededeelingen en 
raadgevingen moet ,.elke terreinsverhooging, waarop een 
gebouw staat, in het algemeen een veigrooting vau het 
gevaar voor inslaan tengevolge hebben; moet verder het 

gevaar toenemen in' leden van de hoogte der gebouwen, 
wat het duidelijkst bevestigd werd door het groote gevaar, 
waaraan kerken en windmolens blootstaan, hoewel b(j de 
laatste de meestal voorhanden terreinsverhooging en de 
afgezonderde ligging als medewerkende oorzaken z\jn te 
beschouwen; moet een met veel raetaalconstructii-n voorzien 
gebouw sterker aau den bliksem blootstaan, echter met 
dien verstande, dat een bliksemstraal, die daar in de buurt 
neerschiet, eerder het met. metaal voorziene gebouw zal 
treffen, dan een onmiddellijk daarnaast staand gebouw, dat 
daaraan, op de metaalconstructie na gelijk is". Myn waar
nemen bevestigen deze onderstellingen iu het geheel niet. 
Volgens de uitkomsten mijner herhaalde waarnemingen, 
wordt het gevaar vour den bliksem m. a. w. voor inslaan 
daarvan, niet zoozeer bepaald door de hooge ligging, de 
hoogte en de metaalconstructie van het gebouw, als wel 
door de g e a a r d h e i d v a n d e n b o d e m , namelijk 
het n a a r d e d i e p t e h e e n i n he t s t u k g r o n d , 
w a a r o p h e t g e b o u w s t a a t , v o o r h a n d e n 
v e r m o g e n o m te g e l e i d e n . By gelijke ver
houdingen met betrekking tot den bodem zal, naar de 
ervaring leert, weliswaar de bliksemstraal boven elk ander 
de voorkeur geven aan het hoog gelegen ijzeren gebouw; 
zoodra die verhoudingen echter verschillend zijn, schijnt 
deze regel in 't geheel niet meer te gelden. 

De windmolen te Clausthal, A tig 10, verheft zich op 
het hoogste punt der Bremerhöhe en is dus het hoogst 
gelegen gebouw van Clausthal, bevat zeer veel ijzer, vooral 
in den draaibaren kap, heeft, zich by zware erover heen trek
kende onweders zeer dikwijls doen kennen als sterk met 
electiiciteit geladen, zoowel door het atgeven van groote 
vonken uit de ijzeren assen en raderen als ook door St. 
Elmu8vuren „ ter grootte van een manshoofd", is echter 
nooit door den bliksem getroffen, hoewel zjj over de 200 
jaren bestaat en nooit een bliksemafleider heeft bezeten. 
Daarentegen zgn gewone vakwerkgebouweu aan den voet 
der B r e m e r h ö h e met slechts weinig metaal erin (zinken 
dakgoten, ijzeren kachels en spijkers, vergulde schilderij
lijsten , herhaaldelijk getroffen door bliksemstralen uit on
weerswolken, die kort te voren over de Bremerhöhe waren 
heengetrokken (het huis van Muller B). Tot verklaring moge 
het feit bijdragen, dat het den eigenaar van den molen 
niet gelukt is in de nabpeid daarvan water te boren, 
terwijl de voet der Bremerhöhe zeer waterrijk is. Myu 
meening is weliswaar de uitkomst van een reeks zorg
vuldige waarnemingen, zij zou echter geringer waarde 
hebben, als zij niet wetenschappelijk te verklaren was, 
d. w. z. als het nieuwe ervan niet op het bekende terug 
te brengen was. Daarom heb ik in het onderstaande in de 
eerste plaats getracht mijn leer van den bliksem op de 
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eenvoudigste, meest elementaire beginselen der electriciteits-
leer op te bouwen, om vervolgens mijn waarnemingen 
omtrent den bliksem zoowel met den aldus verkregen grond
slag als ook met elkander in wetenschappelyken samenhang 
te brengen. 

Wetenschappelijk-physische besrhouioingen. 

Omtrent de voorwaarden in het algemeen, waaronder de 
bliksem alleen ontstaan kan, geven in het klein de een
voudigste proeven in onze leerzalen der natuurkunde uit
sluitsel, in de gewoonlijk gemaakte onderstelling, dat in 
omgekeerde reden van het vierkant van den afstand gelijk
namige electriciteiten elkander afstooten, gelijknamige elkander 

eE 
aantrekken (De wet van COULOMB P = —' fig. 1.) 

Zij K in rig. 2 
een ge ïso leerde (met 
-f- E) geladen con
ductor eener electriseermnchine, P een aan een zijden (dus 
niet geleidenden) draad opgehangen, niet electrische papieren 
bal („e l ec tr i s che spin"). Met het naderbij brengen van den 
bal wordt volgens bovengenoemde wet de gebonden (-| ) 
electriciteit van den papieren bal meer en meer gescheiden 
en in spanning gebracht, (fig. 3). 

Daarbij mag niet ver-
^ y . j i geten worden, dat de aan-

6 trekking tusschen de -f- E 

a van deu conductor en de 
t " O * \ ^ — E van den papieren 

bal e v e n r e d i g o p g e 
h e v e n wordt door de 
atstooting der -f- en -(- E 

van beide, dat das in den aanvang nauwelijks eenige 
wederkeerige invloed waar te nemen is (wet van COULOMB). 
Om deze reden volgt eerst bij dichter bij elkaar komen 
van -f- E en — E een zoo groote vrije werking of 

spanning, dat nu deisoleeren-
tj/'Vv de luchtlaag kan doorbroken 

worden en dus de uitwisseling 
(bliksemj volgt ifig. 4). 

Werd daarentegen de af-
gestooten - | - E van den 
papieren bal misschien daar
door a f g e l e i d , dat men 

den laatste, in plaats van aan een zijden draad, aan een 
vochtigen garen draad had op
gehangen, dan had de uit
wisseling (bliksem) reeds by 
grooteren afstand en veel 
krachtiger plaats (fig. 5) 

De aanzienlijke invloed van 
de afleiding der afgestooten 
-f- E op de grootte der span
ning en de daarmede verbonden 
begunstiging van de uitwisse
ling (bliksem) wordt echter 

nog duidelijker aangetoond door de algemeen bekende tafel 
. A . » r?. (• V A N FBANKLIN (fig. 6), die daarom bn-

" ° ) ° zonder gesehikt is tot het verklaren 
van het ontstaan van den bliksem. De 
beide stokken bladtin W en A zijn door 
de slecht geleidende, dunne glazen plaat 

L gescheiden. (De stukken bladtin liggen in de werkelnk-

W 

WA 
'AL 

heid dicht op de glazen plaat). Komt er nu vrije -f- E 
zelfs van hooge spanning in de nabijheid van het bladtin 
W, dan zal er toch een nauwelijks merkbare lading uit 
voortvloeien, als niet tegelijkertijd het bladtin A in g o e d 
g e l e i d e n d e g e m e e n s c h a p m e t d e a a r d e 

. wordt gebracht. Eerst wanneer door 
i ) t J ' v o - T zulk een afleiding de afgestooten - | - E 

{ •lï*ïi**rr^~W van het bladtin A gemakkelijk en vol-
—.— -•&^-,~*J~' ledig kan ontwijken, treedt een toestand 

t tuf J u u t ! in. die door tig. 7 is aangegeven: De span
ning der nu tegen elkaar overstaande, 

enkel door den dunnen niet-geleider D gescheiden, tegen
overgestelde electriciteit kan nu zelfs zoo stijgen, dat L 
door den bliksem B doorkliefd wordt. 

Vergelijken wij nu onze laboratoriumproef met hetgeen 
plaats heeft bjj het onweder (bliksem) en denken wy ons 
XV als wolk, L als isoleerende luchtlaag, A als aarde, dan 

is het gemakkelijk te begrijpen, dat in het eerste geval, 
zelfs bjj een zeer zwaar geladen wolk en geringen afstand 
uitwisseling (bliksem) naar de slecht geleidende, d. i. naar 
de diepte heen aan water en metaal armen, bodem niet zal 
plaat» hebben (lig. 8). Zelfs grootere massa's metaal yzeren 
torens, ijzeren hoogovens, iizeren pijpen) op of onder het 

L 

qe,K' ö o t c t QifVixótrvdtj actui) 

oppervlak der aarde, die naar de diepte en naar alle 
kanten heen ge ïso leerd zijn, zouden geen gevaar opleveren 
voor den bliksem. In het tweede geval daarentegen wordt 
reeds by veel grooteren afstand tusschen wolk en aarde 
de uitwisseling van haar -f- E en — E plaats vinden, 
wanneer de laatste vrij wordt, doordien goed geleidende 
(water- of metaalryke) aardlagen de afgestooten + E het 
voortbewegen tot d i e p i n d e a a r d e v e r g e m a k -
k e 1 ij k e n. 

Wetenschappelijke samenhang tusschen de door de waar
nemingen van den bliksem verkregen resultaten. (*) 

Een juiste erkentenis van deze eenvoudige physische 
processen moet ons menige verrassende waarneming by het 
inslaan van den bliksem helpen verklaren, zooals er door 
de figuren 10 tot 13 zjjn voorgesteld. 

In fig. 10 en 11 zjjn de hoogst gelegen, hoogste (metaal-
rijke) voorwerpen AA, die dus tot het dichtst bij de 
onweerswolken reikten, niet door den bliksem getroffen 
geworden, doordien zjj blijkbaar op een door eu door 
drogen bodem staan; daarentegen zijn de naburige lager 
staande (metaal-arme) voorwerpen BB door den bliksem 
getroffen, doordat zij, zooals zich met alle zekerheid laat 
bewijzen, op een waterrijken bodem staan, die met tal rij 
wijdvertakte slooten in onmiddellijke aanraking is. Voor 
mijn theorie, die ik de „ w a t e r t h e o r i e " wil noemen, spreekt 
bjj fig. 11 nog de volgende omstandigheid: de bliksem 
treft eerst het waterrad-gebouw, doordien hier de electrici
teit vrij eu baar spanning dus op haar grootst is; dan 
eerst volgt de nog niet vereffende -f- E van den straal 
da uit zijn nabuurschap vertakkende, voorzeker eveneens 

(') Met het hieronder gezegde moet hetgeen in onze Nos vaa 
S3 en SU Mei 1896 over „Bliksemafleiders op ijzeren torens" 
vermeld is vergeleken worden. 
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met vrije — E geladen goede geleiders, (2> de ijzerdraad
kabels, die van het waterradgebouw eerst naar boven naar 
de windas en van daaruit 400 M. diep de mijn in loopen 
Op den laatsten weg, geheel binnen in de aarde zal hy 
langzamerhand zyn werkzaamheid (energie.) verloren hebben, 
daar de op den bodem der schacht C staande werkman 
W E R N E R er met een geringe verlamming afkwam. Had de 
bliksemstraal aan het eind nog zyn aanvangs-energie be
zeten, dan zou WKBNKB doodgeslagen zyn. Hier blykt, 
evenals ook in het huis van MULLER (tig. 10 H), zeer 
duidelyk, hoe de bliksemstraal op zyn weg nabijgelegen 
metaaldeelen gretig opzoekt, vooral als deze met de aarde 
in geleidende verbinding verkeeren en dan ook geen omweg 
schijnt te schuwen. D a a r o m moet de a a n s l u i t i n g 
v a n d e n b l i k s e m a f l e i d e r a a n , n a b y g e l e g e n 
g o e d e g e l e i d e r s e e n b e p a a l d v e r e i s c h t e 
z y n . 

Volgens onze theorie moet ook een yzerhoudende of met 
metaaldeelen (buisleidingen en kabels) doortrokken bodem 
bijzonder gevaailyk zyn, als hy naar de diepte heen goed 
geleidend is. In het jaar 1893 werd by een zwaar onweder 
op den grooten weg aan het boveneind der l iuntenböcker-
straat by (Jlausthal een vrouw ouder twee reien hooge 
aschdoornboomen doodgeslagen, waarvan de kroouen boven 
de vrouw aan elkaar sloten. In de nabyheid der plek waar 
dit voorviel ligt de zoogenaamde „ E i s e n s t e i n b r n n n e n", 
een meer dan 10 M. diepe schacht, die vroeger voor het 
winnen van ijzersteen werd aangelegd. Opmerkelyk was 
dat het kind, dat de vrouw aan de hand hield, volkomen 
ongedeerd bleef. Ook aan de kroonen, takken en stammen 
der nabystaande boomen was geen spoor van de werking 
des bliksems te ontdekken. Alleen daar, waar de vrouw 
onmiddellijk na den slag werd opgenomen, was de straat 
op twee punten sterk opgescheurd, evenals of de werking 
van onderop gekomen was. Misschien was dit daarom een 
„ I n d u c t i e s l a g", waarover hieronder in het algemeen 
gesproken wordt, de oorzaak van den dood. 

Eerst wil ik nog trachten de waarnemingen, die de heer 

smeltery'-directeur FKANZ BÜTTGKN-
i iAc i i (•) by het inslaan van den 
bliksem in een hoogoven deed en in 
het betgmans en smelters Weekblad 
Glückauf van 14 September 1895 
openbaar maakte, met mijne theorie 
in overeenstemmirg te brengen, daar 
deze waarnemingen in het algemeen 
van belang zijn en de bijzondere om
standigheden en verschynsels daar op 
de plaats der smeltery myn meening 
omtrent het ontstaan van den bliksem, 
het gevaar daarvoor en de bliksem
afleiders volkomen schynen te beves-

— '~'T*i£ tigen; en omdat myne pogingen om 
oogenschynlyk geheel verschillende ge
beurtenissen in een logisch weten
schappelijk verband te brengen andere 
onderzoekers en waarnemers kunnen 
opwekken tot het bevestigen of op
helderen van myn inzichten. 

Volgens de beschrijving (tig. 12) 
ligt de smeltery onmiddellijk aan den 
Ryn op een grindbodem, door de 
capillaire werking waarvan de voch

tigheid niet enkel zywaarts, maar ook naar boven trekt. 
W y hebben hier dus een bodem, die, tegen zonne-

rV.nWi .^1 

R U N 

YL ^ ? ' ^ 

S s t ^ t f i ^ . 

(*) Deze meening werd later door het inslaan van den bliksem 
in den aan de Bemerhöhe gelegen tuin van BECKER bevesi'gd, 
wat ik ten deele ie No. 17 bis. 187 v. b. Centraltt. der Baurertc. 
beschreven heb. 

au 
stralen en andere oorzaken van uitdroging beschermd, 
b.v. onder stapels ruwyzer (gietelingen), van de oppervlakte 
af vochtig, naar de diepte heen door en door met water 
verzadigd zal zijn, kortom een bodem, die een toonbeeld is 
van gevaarlijkheid voor den bliksem. Daarvan getuigen ook 
de onweders die zich dikwyls boven de smeltery ontladen. 
Alleen onder en naast de hoogovens zal gedurende het in 
bedryf zyn daarvan, door de onafgebroken hooge hitte van 
de ovens, de bodem tot op zekeren afstand (wellicht tot 
ten minste 4 M . diepte) sterk uitgedroogd zyn. De boven 
den hoogoven uitstekende schoorsteen is (zoo beet het in 
het oorspronkelijke) van een „voortref fe lyk ingerichten en 
onderhouden bliksemafleider B voorzien, waarvan de spits 
ongeveer 30 M . boven den top C van den hoogoven A 
uitsteekt en waarvan de grondpluat E steeds onder water 
verkeert, daar de bodem van den put D dieper ligt dan 
die van den Ryn. (De bliksemafleider kan volgens deze 

(*) De uitvii.drr van den „Vrijstaanden hoogoven", vergelijk bet 
opatel , Ein Hochofenscbaht ohne Mauerstrin" vau Fa. RÜTTGEN-
RACH in de Oeslerreich. Zeittchr. i. d. Berg- u Uutteuwesen XL1II 
jaarg. 1895. 
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beschrijving dus als een toonbeeld gelden van degelijke 
bescherming tegen den bliksem). Een dergelijken bliksem
afleider bezat een tweede op het terrein der smclterij voor
handen hoogoven. Gedurende een tijd van waarneming van 
acht jaren had de bliksem, op om en bij de tien gevallen 
van inslaan, maar eenmaal de stang van den afleider, in 
de overige meestal de opgestapelde hoopen gietelingen ge
troffen, (flg. 13), waarvan eenmaal in een „breede vuur-

.1'.. 
H 

kolom". (4) De herhaalde berichten, dat de bliksem ook 
onmiddellijk in de hoogovens was ingeslagen, had BÜTTQKN-
BAI'H wegens den nabyzijnden bliksemafleider reeds lang met 
wantrouwen aangehoord, toen hjj zelf, met twee vakge-
nooten op het platform .4 van den oventop staande, zich 
overtuigd had, dat een bliksemstraal in een „breede vuur
schoof' (4) voor hun oogen door den kap C in de monding 
van den top voer. Zij hadden dadelijk tegen elkaar gezegd: 
„ H e t is in den oven ingeslagen". In het oogvallend was 
het, dat de bliksemstralen bij voorkeur ,drie tot viermaal 
in een jaar) de hoogovens troffen, „terwij l toch de stangen 
der afleiders dicht ernaast er zoo hoog boven uitstaken." 
Dit moest (volgens BÜTTGENBACH) wel aan de omstandigheid 
toe te schrijven zijn, dat de dichte rookzuil nit den top 
veel waterdamp en stof bevatte, tot 40 M. hoog boven 
den kap opsteeg en aldus een goeden geleider vormde. 
Deze meening deel ik niet. De bliksem moet door den 
volgens de beschrijving „goed uitgevoerden en goed onder
houden" bliksemafleider gegaan zyn en in zijn nabijheid een 
„induct ies lag" teweeggebracht hebben, waarop wij zoo straks 
terugkomen. 

De bovenstaande waarnemingen, volgens welke de lage 
hoopen gietelingen veel vaker dan de hoogovens zijn ge
troffen, en die getuigen voor de ongewone veelvuldigheid, 
waarmede dit snielteryterreiii door den bliksem werd bezocht, 
pleiten tevens voor het nut van en de bescherming door 
de bliksemafleiders, doordien /.ij in de meeste gevallen aan 
den hoogoven het ontstaan van een zoo hooge spanning 
verhinderden als voor het uitwisselen van den bliksem 
vereischt wordt. De in geenen deele gelukkig gekozen 
benaming van „bliksemafleider" heeft er veel toe bijgedragen 
om de meening te verspreiden, alsof de toestel voor
namelijk moet dienen „om de bliksemstralen tot zich te 
trekken en in het aardrijk af te leiden". Maar de een
voudigste proeven inet de elektriseermachine toonen aan, 
hoe spitsen en uitspringende hoeken het ontstaan van 
hooge spanningen verijdelen. De voornaamste taak van den 
regelrecht in het grondwater geleiden bliksemafleider, (die 
beter „e lec tr ic i te i t su i twisse laar" zou heet en), bestaat veeleer 
in het teweegbrengen van een vreedzame uitwisseling, 
tusschen de tegengestelde electriciteiten der aarde en de 
daarboven hangende onweerswolk, dan in het afleiden van 

(4) Deze waarneming zou de mijne van 1881 bevestigen, dat de 
bliksem meestal in een straalbundel en niet in een duimen straal, 
zooals men meent le zien, de luoht doorklieft. 

den naar omstandigheden toch tot stand komenden bliksem. 
Bg den hoogoven begunstigt de hoog opstijgende rookwolk 
de vreedzame uitwisseling aan de spits van den bliksem
afleider. (Slot volgt). 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

VereeniKiiiK tut bevordering van de vakopleiding 
voor handwei k - i i e i l i II in Nederland. 

ALKMAAR, datum postmerk. 

Geachte Redactie! 
Hierby nemen w ü de vryheid U te doen toekomen eenige 

stukken betrekking hebbende op de Vereeniging tot bevor
dering van de Vakopleiding voor handwerkslieden in Neder
land. De agenda voor le 2e algeiueene vergadering geeft 
reeds een proef van de wyze, waarop de Vereeniging be
langstelling tracht te wekken voor het vakonderwijs en 
betere denkbeelden daaromtrent tracht te bevorderen. 

Voorts zullen in verschillende plaatsen vergaderingen 
worden gehouden, waaraan tentoonstellingen zullen worden 
verbonden. Die tentoonstellingen hebben tot doel aan de 
vergadering te laten zien wat er ter plaatse en in de om
geving voor het vakonderwijs wordt gedaan; daardoor zal 
men van elkander leeren en veel op dat gebied verbeterd 
kunnen worden. Ook zullen de vruchten van het onderwijs 
van scholen uit het buitenland tentoongesteld worden. De 
jeugdige vereeniging, zal zy haar plannen kunnen volbren
gen, heeft behoefte aan steun en vooral aan medewerking 
van de pers. Het is daarom dat wy ons tot U wenden, om 
onze pogingen wél te willen bevorderen, onze vereeniging 
in de belangstelling van de lezers van uw blad aan te 
bevelen, onze agenda voor de vergadering van 28 Dec. te 
bespreken en zoo het kan die vergadering door een verte
genwoordiger te doen bgwonen. 

Hoogachtend heb ik de eer te zijn. 
Uio dw. dr., 

(Voor het Bestuur) H . J . D E G R O O T , Voorz. 

B E S C H R I J V I N G S B R I E F 
voor de 

2de Algemeene Vergadering op Maandag 28 December a.s., 
in het S o c i ë t e i t s g e b o u w „ S i c Semper" te Utrecht, 

des voormiddags te 11 uur. 

A G E N D A : 
Opening der Vergadering. 
Notulen van de vorige Vergadering. 
Ingekomen stukken en inededeelingen. 
Verslag van den toestand der Vereeniging. 
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester. 
Verkiezing van 2 Bestuursleden, ter vervanging v. d. aftredende leden, 

de Heeren J . VA.V DES BA.V on E JELSMA (niet herkiesbaar). 
Verkiezing van een Bestuurslid, wegens het tusscbentijds bedanken 

van den Heer G. W. BOOT BZN. 
Verkiezing van een Voorzitter, volgens art. 9 van het Huish. Regiem 
Vaststelling der plaats van de eerstvolgende jaarvergadering. 

Inleiding van den Heer E . JELSMA over „do wensohelijkheid om van 
verecnigingswege gegevens te verzamelen over de Vakopleiding in 
bet Buitenland". 

Toelichting van teekeningen uit Maagdenburg door den Heer W 
DE VlSSK.lt. 

Gelegenheid voor de Leden tot het doen van voorstellen. 

Tijdens de Vorgadering Tentoonstelling van teekeningen van een 
Vakschool te Maagdenburg. 

Met het oog op do Junivergadering in 1897, wordt een keuze van 
een of meer der hiervolgende onderwerper, aanbevolen. Voor de hchan-
deling van die onderwerpen geeft het Bestuur in overweging inleiders 
te benoemen. 

a. Er wordt gevraagd eene uiteenzetting van het verschil tusschen 
het gewone- cn het vaktcckenonderwijs. 

h. Wat is de tegenwoordige Burgeravondschool en wat zou zij bin
nen do Wet op het M . O. kunnen worden ? 

c. In hoeverre zijn do teekenacten als een waarborg to beschouwen 
voor het geven van vaktoekenonderwijs ? 
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d. Welke middelen moeten worden aangewend tot het verkrijgen van 
eene pensioenregeling voor leeraren en onderwijzers aan Ambachts
scholen, Teekenscholen, enz. ? 

e. Welke middelen moeten worden aangewend om aan hen, die de 
Ambachtsscholen niet kunnen bezoeken, eene practische en theo
retische opleiding in hun vak te verzekeren? 

ƒ . Kunnen al de avondteekenscholen, die door het Rijk worden 
gesubsidieerd, en onder de Afdeeling „Kunsten en Wetenschappen" 
zijn ingedeeld, beschouwd worden als te zijn inrichtingen voor 
a. s. ambachtslieden? Zoo ja, wat kau dan de reden zijn, dat die 
scholen evenals de Ambachtsscholen niet onder de afdeeling onder
wijs zijn opgenomen ? 

Namens het Bestuur, 
C. Z A N D E R , l«te Secretaris. 

Ten bewyze mijner instemming met het doel dezer ver
eeniging, wist ik voorloopig niet beter te doen, dan het 
bovenstaande op te nemen, ten einde daarover zoo mogelyk 
« e n i g e gedachtenwisseling uit te lokken v. D. &. 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen morden üechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 28 D E C E M B E R . 

Amsterdam. Iu ure. Dc geuie. op het bureel Plantage Lijn-
baausgracht no. 1 : het maken van eene gasleiding en v in eeue 
-waterleiding teu behoeve vaa de artillerie iu'iehiiugen aar. de 
Heiniirug onder het beheer der genie, begr I 12 950. 

Amsterdam. 12 ure. Het gemeentebestuur: het makeu van 
onder- eu bovenbouw, iu'iegreien het ous'ellen, va i een ijzeren 
ophaalbrug eu bij behoorende werken, ter vervanging van de bestaande 
dubbele b.sculebrug n. 22*, over den Kloveniersburgwal, vóór 
de Staalstraat. 

Arnhem. £ ure. De directeur der gemeente-gasfabriek : bet 
makeu vau vernieuwingen eu herstellingen benevens het verrichten 
van o 11 erboud 1 werken aan d- gebouwen vau gemelde gasfabriek, 
gedurende 1897. 

's-Gravenhage. 11 HU ure. Het ministerie van biuaenlandsche 
aakeu, aan bet gebouw van bet provinciaal bestuur.- bet bouweu 
vau eeu laboratorium voor organische chemis op eeu te: rein genaamd 
Vrcewjk ua:)ij Leideu, begr. f 159 800. 

Hoorn. 1 ure. De beer J. A. Beek, in bet café de Witte Eag:l : 
het maken van een fabriek met bijbehooren. 

Vorden (Held.) 10 ure. Het gemeentebestuur: de restauratie 
van den toren met nieuwen iugang, bestaande iu metsel- en 
sleeuhouwerswerk, timmerwerk, smidswerk, verfwerk, lei en looJ-
gieterswerk. 

DINSDAG 29 D E C E M B E R , 

Amsterdam. 10 urn. De genie, op het bureel Plantage Lijn 
baansgraebt no. 1 : bet maken van 13 bruggeu op verdediginswerken 
in de Stelling van Amsterdam, onder het. beheer der genie te 
Amsterdam, begr. f 33.000. 

Amsterdam. 10 ure. De genie, op het bureel Plantage Lijn-
baausgracht no. 1 : het maken van in- en uit'aatmiddeleu aan de 
grachten vau het fort bezuiden Uithoorn, ouder het beheer der 
geine te Amsterdam, begr. f 6250. 

Koog aan de Zaau. 10 ure. De heeren Leeuwerink en Wolhoff, 
firma A. Krap, in de Waakzaamheid aldaar: bet bouwen van eeu 
pakhuis met beschuitbakkerij en het dempen van eenig water bij 
de fabriek de Vlijt. 

Lang blokland (Z H.) 10 ure. Het bestuur vac den polder Laag 
Blokland, in dn raadkamer: bet onderhoud vac den watermolen. 

/.ut |iIn-n. 10 ure. De genie, op bet bureel Geweldigershoek 
A uo. 83 : bet weder opbouwen van door stoiin verwoeste gebouwen, 
enz iu de legerplaats bij Millingen, onder bet bebeer der genie 
te Zut,.hen, begr. f 61.300. 

WOENSDAG 30 D E C E M B E R . 

's-Gravenhage. 11 ure. Het ministerie vau waterstaat, handel 
en nijverheid i bet onderhoud en herstel vau de landsgebouwen 
aldaar, gedurende 1S97, begr. f 45.240. 

Meppel. 8 ure. Het geme-ntebestuur: het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan en het onderhoud van de gemeentegebouwen 
en ai.dere werken uit te voeren in 1897, in 2 perc. 

Zaandam. De firma Wi Ilium Pont: het inricttten voor deu 
houthandel van het 2e gedeelte van bet terrein aan het Oostzijd-r-
Kat.leg.it aldaar, als: bet bouwen eener boutloods, lang 130 bij 
41 M. ; het graven van grachten ; het maken vau schoeiïngeu enz. 

DONDERDAG 81 D E C E M B E R . 

Haarlem. II ure. Het provinciaal bestuur: het 9-jarig ouderhoud 

van bet gebouw van het provinciaal bestuur vn Noord-Holland 
aldaar vau I Jan. i 897 lot en met 31 Deo. l89->. 

Hillegersbenj (Z. H ) 3 ure. ü e architect P. Jung te Haarlem, 
in café Lommerrijk . het bouwen van een duotiel en een enkel 
buis, verdeeld in drie beneden- en d'ie bovenwoningen, op een 
terrein geuaamd Ricbmoud Nursery a/d 7. Z. Oost Blommers 'ijkscbe 
weg C no. 46 aldaar. 

Z A T E R D A G 2 J A N U A R I , 

Hontenisse (Zeel.) De rentmeester vaa het kronn-domein, den 
HoogWelüenoren Heer baron Collot d'Escury : het afbreken van 
bet bestaande «n bet bouwen van een woonhuis met bijlevering 
• an bouwstoffen, op de hofstede bewoond door J. de Putter io 
den Groot-Huijssensiiolde-, gemeente Zaamslag. 

WOENSDAG 6 J A N U A R I . 

Deu Bommel (Z. H.) 3 ure. De heer C. van Schouwen te 
Oud-Beierland, ie bet logement van D. Mooijaart aldaar : het 
bouwen van een houwmnnswoning met graanschuur, beueve.is 
varkens- en kippenhok in deu polder de Tille onder de gemeente 
Deu Bommel. 

V R I J D A G 8 J A N U A R I . 

's-liraveiibage. 1 ure Het ministerie van waterstaat, bandel 
en nijverheid: het onderhoud vau het rijks posl-en telegraafgebouw 
te Deventer, van 1 April 1897 tot en niet 31 December 1899, 
begr f 770. 

Hen Helder. Het gemeentebestuur : het bouwen van eeu school 
met 6 lokalen Aanw. op 7 Jan. 

DILSIIAG 12 J A N U A R I . 
Hoorn. 8 ure. Regenten van het Sc. Pieterhof, iu bet gewone 

vergaderlokaal : het gewoou onderhoud der gebouwen vau bet 
St. Pieterhof over ,897. Aanw. 5 Jan. ten 10 ure. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het bouwen van een lakhuis voor de Naamlooze 

Vennootschap „Het Nederlandsche Veem". Laagste P. S. Reiuierse 
voor f 324 800. 

Amsterdam, Het bouwen van een gebouw voor vrouwen-kliniek, 
op het lerretu van het Wilhelmina-Gasthuis. Laagsle E. H. Helle 
aldaar voor f 139.650. 

Amsterdam. 1. Het houwen van twee houten hulpsclnlen op 
een terrein aan de Potgielerstraal, tusschen de Nassjukude en de 
da Cosiakade; 2. bet. sloopen van de bestaande liul,.sciiolen op het 
voormalig Leidscbe Kerkhof, en het afgraven vau het geheele terrein 
tot 0.80 M. onder A. P. en bet weder aanvullen met zaud 3. 
bet daar ter plaatse bouwen van tw.e openbare lagere scholen, 
ieder voor 600 kinderen. Laagste W. de Leon aldaar voor f 117.480. 

Amsterdam. Het maken van een terrein met kademuur en 
spoorwegverbinding langs de Barendtszkade. Langste M. de Bruin 
voor f 115.900. 

Breda. De uitbreiding van het gesticht van den H . Vincentius 
a Paulo met schoollokalen aldaar. Laagste L . Ctiahot aldaar voor 
f 15.800. 

Breda. Het bouwen tan een zusterhuis met kapel en scholen 
op een terrein aan de Leuvenaar- en Gasthuisstraat aldaar. Laagste 
Ant. Dielen te Breda voor f 69.790. 

Diepenveen. Hel bouwen van een villa met koetshuis eu stnl 
voor deu EdelAchtbareu beer 1. W Doffignies. Laagste W. Zwak 
te Twello voor f 16.990. 

Drachten. Het bouwen van eene buizinge voor den heer G. 
Boosman aldaar. Laagste D. Oosterbaan aldaar voor f 2376, geg. 

Garjjp. Het vertimmeren van de bestaande school en woning 
aldaar, onder bebeer van den architect B. J. Gros. Laagste P. A. 
v. d. Muis aldaar voor f 597, gegund. 

's-Gravenhage. Het opruimen van i en houten los- eu laadsteiger 
met steenbeslorting, het gedeeltelijk wegbreken van den beslaanden 
kaaimuur en het bouwen vau een vak kaaimuur met bijkomende 
we-ken, behoorende tot de vernieuwing van den kaaimuur langs 
de Spocrwegbaveu te Fijenoord. Laagste P. A. Bos te Gorischem 
voor f 276.900. 

' • Gravenhage. Het onderhoudeo der brng over de Oude Maas 
te Barendrecht, gedurende 1897 en 1898. Laagste P. J. Dubbelman 
te Dordiecbt voor f 19.476. 

's-Gravenhage. Het tweejarig onderhoud van den haveudam te 
Ooltgensplaat. Laagste W. de Kluwer Jr. te Sliedrecht voor f049 
per jaar. 

's-Gravenhage. Het doen van eenige herstellingen aan het 

http://VlSSK.lt
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iikkantoor te Amsterdam over 1897 — 1899. Laagste W. I. v. d. 
Horst te Amsterdam voor f 88 5. 

's-Uravcubagc. Het bouwen van een scliu'slnis en keersluis 
met nijbeliooreude werken in de Dieze, beneden de Spoorweirbaven 
te 's Hertogeuboscb. Laagste P. A. Bos te Goriucbem voor f 433.500. 

's-Wruveiihage. Met verbreeden en verdiepen van de ligplaats 
voor vaartuigen en bet maken van boord voorzieningen aan den 
Drongelenschen ioswal, in bet riviervak Heleind—Dougeniond, onder 
Besoien. Laagste VV. 't Hoen te Alblasssrdam voor f 3U6U. 

's-ljravcnhugt'. Het makeu van werken tot verbetering vao de 
rivier de Nieuwe Maas, tusschen de kilometerraaiea CXXX1 en 
C X X X V , onder Kidderketk en Krinpen aan de Lek. Laagste 
O. A. van Hattum te Sliedrecbt voor I' 109.400. 

's-Hratenbago. Het bouwen van eene sluisknechtswoning aan 
de Spieringsluis onder Werkendam. Laagste C. Bot Cz. te Papen 
drecbt voor I 2180. 

's-Wraf cubage. Het onderhouden en gedeeltelijk vernieuwen 
gedurende 1897, van straat-, grind-, schelp- eu puinwegen. Laagste 
J . de Bruijn en van Dieren aldaar voor f 29.099. 

'B-Uraveuhage. Het bouwen van een gymnastieklokaal c. a. bij 
de kostelooze scnool aan de Duijustraat, nabij den Scheveniugschen 
weg, en het doen van veroouwingen aan deze school eu aan de 
kostelooze school aan de Duinstraat, nabij de Gedenknaald. Laagste 

G . C. Mijnliril en A. J . Ouwerliug aldaar voor f 9595. 
•s-Hraveiiliage. (Iet onderhoud van het post- en teiegraafgebouw 

te Velseu, van 1 April 1897 tot 31 Maait 1900. Laagste D van 
Heijst te Velsen voor f 833. 

Grouingeu. 1. Het maken en herstellen van werken tot voor
ziening van den weg langs In t kanaal van Groningen naar Stroobos, 
tegen afslag en alschuiviug. Laagste II. van Dijk le Delfzijl voor 
f 1761; 2. het onderhouden der zeewaterkeering tusschen de Huu-
singosluis te Zoutkamp en den Nitle'shoek in Friesland, met bijbeh. 
werken, gedurende hel jaar 1897. Laagste H k. Wind te Zoutkamp 
voor f 7540; 3. het onderhouden van het gebouw, vroeger bestemd 
tot woning voor deu heer commissaris der koningin cn bet onder 
houden ran en het doen van vernieuwingen aan de gouvernements
gebouwen te uroningen, gedurende 1897 en 1893. Laagste T IJ. 
Jelsma aldaar voor f 2760. 

Groningen. Bet driejarig onderhoud van de beide Statenzijlea, 
behooreude tot de zeewerken in de prov. Groningen. Laagste J. 
Koop te Nieuwe Schans voor f 1288. 

Groningen. Het driejarig ouderboud van de rijks groote wegen 
en van de verspreide rijksbruggen in de prov. Grooingeu, in 3 
perc. of in massa. Laagste voor perc. 1, bet onderhoud van den 
rijks grooten weg vau Groningen naar de Drentsche grens en van 
de daarin gelegeu rijksbruggen, R. Hunse te Assen voor f 4385 ; 
voor perc. 2, het onderhoud vau den rijks grooten weg van Gro
ningen naar de Friesche grens, dezelfde voor f 5287 ; voor pero 
3, bet onderhoud van den rijks groeten weg van Groningen 
naar Delfzijl, 11. van Dijk te Delfzijl voor f 7748; voor massa, 
H. Formsma te Grijpskerk voor f 17.444. 

Haarlem. Het driejarig onderhoud van de werken van het 
Krabbersgat te Enkhuizrn, behoorende tot de havenwerken in 
Noordiiollaiid, dienst 1897—99. Laagste J . Mantel te ËLkhuizeu 
voor I 4930. Het tweejarig ondeihjud van het Noordzeekanaal, 
in 3 perc, dienst 1897—98 Laagste perc. 1, G D. van Doorn 
te Anis erdaii: voor f 23 300; perc. 2, V. 1'h. Braun en Zonen 
le Beveiwijk voor f 15.170; perc. 3, J . Fuas te Amsterdam voor 
f 32.190. 

Haarlem. Het inkorten en versterken van de remmingswerken 

van de spoorwegbrug over bet Nojrdzeekanaal in de lijn Zaandam 
— Amsterdam (genaamd de HemDrug) met bijbeboorende werken, 
tot verbetering van de doorvaart dier brug, dienst 1896. Laagste 
J. Hagenaar te Medemblik voor I 52.200. 

Haarlem. Bet herstellen vao den voet der Pettemer zeewering 
tus-cuen de hoofden VII en VIII, behoorende tot de rijks zeewerken 
in de prov. Noordhollaud, dienst ls96. Laagste J . Oldenburg te 
Bergen voor f 5438. 

Rugesteiu. Het onderhoud van den Biezenmoleu, gedureude de 
jaren 1897 tot en met 1902. Laagste P. vau Li th te Vinnen voor 
f 186, gegund aan W. v. d. Berg te Hagesteiu voor f 196 per jaar. 

Hengelo. Bet bouwen van 4 woningen on Ier eeu dak voor H . 
J. Ruijvekamp aldaar. Laagste J. P. Broeküoven aldaar voor f 4238, 

's-Hortogeubosch. Het driejarig onderhoud der rijks groote 
«•'.••ii iu Noordbrabant, in 10 peic Laagste voor perc. 1 en 2, 
A. Scheltekens le Vucbt voor f 4774 en f 3028; voor perc. 3, M . 
Hezemaus Az te Eindhoven voor f 7640, niet geldig ; voor perc. 
4 eu 5, A. Scbellekens voor f 6505 en f 3469; voor perc. 6, J . 
van Emp 1 te Tilburg voor f 2826; voor perc. 7, A. de Kort te 
Baardwijk voor f 7845 ; voor perc. 8, M. Bakkeren 'e Prinsenhage 
voor f 3696; voor perc. 9 eu 10, F. Niesen te Roermoud voor 
f 7610 en f 9685. 

Leeuwarden. Het driejarig onderhoud van het Kiestrazijl, in 
liet kanaal van Leeuwarden naar Harlingen, behoorende tot de 
kanaaiweiken in Friesland. Laagste C. Anonia te Midlum voor 
f 632 per jaar. 

Middelbnrg. Het maken eener ijzeren drijvende aanlegplaats met 
toeleidende brug voor de buitenhaven te Terneuzen, behoorende 
tot de werkeu vat: bet ka'aal van Terneuzen. Laagste H . T Wie-
gerink en Co. (Machinefabriek de Ooij) '.e Nijmegeu voor f17 880. 

Middelburg. Bet verrichten van eenige buitengewone herstel-
liagen en vernieuwingen aan de werken van het kanaal door 
Zuid-Bevelaud. Laagste A. Visser te Dordrecht voor f '456. 

Utrecht. Het driejarig onderhoud van het gekanaliseerde gedeelte 
va i den Ho landschcu Usel, gedurende de jaren 1897, 1898 en 
1899 Laagste P. vau Woerdeu te Uselstein voor f 10.350 per jaar, 

Utrecht. Het onderhoud der kunstwerken tusschen Breukelen 
en deu Voetangel, beboorende tot het zand- en jaagpad van 
Breukelen naar Ouderkerk, zoomede het onderhond van het gedeelte 
zand- eu jaagpad tusscneu de brug over de Waver en de Kerkhrug 
te Oudeikerk, met bijkomende werken, gedurende het jaar 1897, 
in 2 perc. Laagste voor perc. 1, W. van Scbaik te Nienwersluis 
voor f 373, voor perc. 2, C. v. d. Vecht te \hcoude voor f 665. 

Utrecht, Het onderhouden en het doen vau herstellingen aan 
de gebouwen van de rijks universiteit, gedurende 1897. Laagste 
B. J . van Bnaren aldaar voor f 17.485. 

Utrecht. Het onderhouden van en het doeu van eenige her
stellingen aun de gebouwen der rijks veeartsenijschool, gedurende 
1897. Laagste B. J . van Baaren aldaar voor f 14.377. 

Utrecht. Het onderhouden van en het doeu van herstellingen 
aan de gebouwen van het provinciaal bestuur, gedurende 1898. 
Laagste B J van Baaren aldaar voor f 3890. 

Zwolle. Het bouwen van '0 woningen aan den Molenweg 
aldair, voor de bouwvereeniging „Eendracht." Laagste P. Willemse 
aldaar voor f 29.800. 

Zwolle. Het vernieuwen vau den bovenbouw der veerbrug 
over de Regge bij Rijssen, in den weg van Holte naar Wierden, 
behoorende lot de groote rijkswegen in de provincie Overijssel, 
I HHsrsip .1. Ha 'oaar te Medemblik voor f 8320. 

A D V E R T E N T I E S . 

DOORNIKSGHE EN LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

Poi'tland-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavake ien en D e k s t e e n e n . 
Franco levering door het geheele Rijk. 

l i . L I I J i i ; v 
ROTTERDAM, Haringvliet Z Z . 28 

(97) en LEKKERKERK. 

Jc VAN DER ENDT A ZOONS 
Stoom-Boekdrukkerij 

T E M A A S S L U I S 

is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesten 
spoed tot zeer billijke prijzen te leveren 

Inzonderheid aanbevolen voor het 
drukken van 

B E S T E K K E N 
met daarby behoorende Teekeningen. 

(Papjfolitt)), 
Vloeren in elke grootte uit é é n 

stuk (dus zonder Voegen) van P A P I E R 
S T E E N , zijn b r a n d v r i j 1 1 1 v o e t w a r m . 

Zijn overal toe te passen. 
Prijzen zeer billijk. 
Nadere i n l i c h t i n g e n verstrekt de 

vertegenwoordiger 

T. G. TISSOT Jr., 
AMSTERDAM. 

I M H I L K & Z O O . Y 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Rngelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W IT- , KKISTAL- , BROSJI en MKI.K-

(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 D A K P A N K K K . 

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 

(100) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

K O N N E D G R O F S M E D E R I J , 
L E 1 I> K > -

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SOHKKPSBOUWWKRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Ba^er-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A IV K J E 1 * « , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met o e r t i f t c a a t v a n I ^ l o y d ' s » 

en B u r e a u V e r i t a s . 
Alle soorten van 

ZISEI 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts iu .i.> Hjnste qualtteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SöHNE 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n c Rhein l .> 

Gevestigd in 1*2*2. (55) 
In Nederland vertegenwoordigd door 

H. P. BELT & Co., Amsterdam, Singel 141. 
Bs}?* Vraag de g e ï l l u s t r e e r d e Prijscourant 

welke wjj U gratis en franco toezenden 

(103) 

Cement- en Kunstzandsteenfabriek 

L. H. KURPERSHOEK, 
Zwaanhals 20, R o t t e r d a m . 

Vloeren, Gewelven, Traptreden enz. 
Steeds groote voorraad in Riolen, 
Putten en Kolken. 

LEONARD SLIGGHER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN. 
uitmuntend fabrikaat er. billijke prils. (76) 

Uitgaaf van J .YAN DERENDT & ZOON te Maassluis. 

O M E BOUWMATERIALEN, 

•T. A. 

beschreven door 

v a n d e r K l o c 
Leeraar aan de Polytechnische Scliool te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ gebonden .. 21.50. 

i n n u l l n u i I \ I . i 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het ateenbakkersbedrijl 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende industrieelen, voor 
wien hij zijn boek even goed heeft geschreven ah 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 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 Van der Kloes gemaakt 
heeft op I ' t gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk. 

(Bouwkundig Weekblad). 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
nit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandeeh Advertentieblad). 
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