
BOUWKUNDIG 

W E E K B L A D 
l l l iK 

MAATSCHAPPIJ ÏOÏ BEVORDERING li W 
i e en v J A A R G A N G . 

l 0 Z A M S T E R D A M , 

D E E R V E N H . V A N M U N S T E R & Z O O N . 

1 8 8 * . 





fu,- ox?3b 

Ü E 8 0 U W DtP M 4 ATS CH A P P U VOOR OEN 

V V E R K E N D E N S T A N D TE A M S T E R D A M . 

«Li/" mil-- • • • 

J ^ O ^ G E V E L - K L O V E N I E R ^ B U R C W A L . 

<S*HI«tlllJllllf 

W.«:DIEPIN<1 ÜELWKSTRAATS 1 C VERDIEPING 

PHOTOLITM WEONEF^J, WOTTU AWST 

/://f/»Y/srl van het Bouwkundig Weekblad IfUaatr wrt dcEhe* H wiMueuttretZobn /mstimüm. 

i 

•J 

I I 

li 
! 

i 

I S T E J A A R G A N G . 
R E D A C T I E . 

1'. J. II. CUYPERS, Prof. E. GUGËL, |. K. DE KRUYFF, 
A. Ml YSKI'.N en II. I'. VOGEL. 

N°. i . 4 M E I I 8 8 I . 

Uitgevers: DE ERVEN II. VAN MUNSTER & ZOON, 
Warmoesgracht 12, Amsterdam. 

Agenten voor het Buitenland: HAASENSTEIN & VOGLER, 
Hamburg* A. MAÜRICE, "Londen j A. N. LEBÈGUE & C°., Brussel. 

Abonnementsprijs voor Nederland, fr. p. p f 8.50 
„ X.-Indii.1 (hij vooruitbetalinĝ  fr. p. p. . „ 11.50 
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INHOUD. 
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Platen: Het Panorama te Kopenhagen. 1. Voorgevel, 

en doorsnede. 
2. Platte grond 

O N S W E E K B L A D . 

H et Bouwkundig Weekblad dankt zijn ontstaan aan 
de nieuwe orde van zaken in de Maatschappij 

tot bevordering der Houwkunst. 
Hare in vele opzichten belangrijk gewijzigde wet, ter 

jonaste Mei-vergadering met algemeene stemmen der 
talrijke aanwezige leden bekrachtigd, spreekt hierin dui
delijk. Wij lezen: Art . 3 8 . De Maatschappij doet uit
geven, onder toezicht van het Bestuur, een geïllustreerd 
Bouwkundig Weekblad en een geïllustreerd Bouwkundig 
Tijdschrift, met medewerking van een uitgever, die onder 
het genot eener subsidie uit de kas der maatschappij, 
beide uitgaven voor zijne rekening neemt. 

Zij liet dan ook door sommigen met bevreemding 
begroet, door velen voorzeker wordt zijne verschijning 
met ongeduld verwacht, en dus plaatst het „Geïllustreerd 
Bouwkundig Weekblad" zich vrijmoedig in de reeds 
dichte rei der Nederlandsche periodieke bladen. 

Door een uitgebreide Maatschappij van meer dan 8 0 0 
Leden gewenscht, voorziet het reeds daardoor in een 
behoefte, en ontslaat de Redactie van de verplichting, 
zijn recht van bestaan te bepleiten. 

Kene omschrijving van het Programma moge in de 
volgende inleiding eene plaats vintien. 

De Houwkunst is de eerste en tevens de voornaamste 
aller Beeldende Kunsten. 

Even zoo onbestreden als deze uitspraak is, even 

weinig zal het verwondering baren, dat naast vele andere 
vereenigingen tot bevordering van zusterkunsten, zich 
vóór vele tientallen jaren in ons land een Maatschappij 
vormde, die zich de belangen der Nederlandsche Houw
kunst aantrok en ijverde voor haren bloei. Dankbaar 
gedenken een groot aantal onzer thans werkzame 
bouwmeesters den zedelijken steun, hun door de 
Maatschappij tot bevordering der Houwkunst verleend. 
Hare periodiek uitgeschreven prijsvragen voltooiden hunne 
opvoeding in eigen kring, vestigden de aandacht der 
buitenwereld op hunne talenten en brachten licht over 
menige hangende publieke bouwkwestie. Hare uitgave 
van Nederlandsche „oude bestaande" gebouwen vormt — 
als geen ander — een schat van gegevens tot studie 
van den geest onzer oude bouwwerken, of verlevendigt 
in trouwe afbeelding de herinnering aan menig karak
tervol oud-Nederlandsch monument, dat voor ecnigeka-
rakterlooze stedelijke uitbreiding moest wijken. Hare 
„Bouwkundige Bijdragen" vormen een reeks van groot 
octavo boekdeelen, en daarin een onuitputtelijke bron 
van praktische wenken voor den jongere uit de rijke 
voorraadschuur der ondervinding van den ouderen vak
broeder; terwijl eindelijk tie jaarlijks gehouden alge
meene vergaderingen en bijeenkomsten, waar tal van 
vragen werden gesteld en beantwoord, eigen werk en 
dat van anderen werd tentoongesteld, waar vriend
schapsbetrekkingen werden aangeknoopt of onderhouden, 
er niet weinig toe bijbrachten, om een zoo hoogst nood
zakelijke overeenstemming te bevorderen tusschen de 
beoefenaars eener zelfde sehoone kunst. 

Zóó werkte de Maatschappij in bescheiden kring ten 
algctiiecnen nutte barer leden, verwierf zich vele vrien
den en veler belangstelling en mocht zich verheugen 
in de onverdeelde langjarige toewijding van vakge-
nooten uit twee opeenvolgende geslachten. 
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2. Platte grond 

O N S W E E K B L A D . 

H et Bouwkundig Weekblad dankt zijn ontstaan aan 
de nieuwe orde van zaken in tic Maatschappij 

tot bevordering der Houwkunst. 
Hare in vele opzichten belangrijk gewijzigde wet, ter 

jongste Mei-vergadering met algemeene stemmen der 
talrijke aanwezige leden bekrachtigd, spreekt hierin dui
delijk. Wij lezen: Art. 3 8 . De Maatschappij doet uit
geven, onder toezicht van het Bestuur, een geïllustreerd 
Bouwkundig Weekblad en een geïllustreerd Bouwkundig 
Tijdschrift, niet medewerking van een uitgever, die onder 
het genot eener subsidie uit de kas der maatschappij, 
beide uitgaven voor zijne rekening neemt. 

Zij het dan ook door sommigen met bevreemding 
begroet, door velen voorzeker wordt zijne verschijning 
met ongeduld verwacht, en dus plaatst het „Geïllustreerd 
Bouwkundig Weekblad" zich vrijmoedig in de reeds 
dichte rei der Nederlandsche periodieke bladen. 

Door een uitgebreide Maatschappij van meer dan 8 0 0 
Leden gewenscht, voorziet het reeds daardoor in een 
behoefte, en ontslaat de Redactie van de verplichting, 
zijn recht van bestaan te bepleiten. 

Bene omschrijving van hel Programma moge in de 
volgende inleiding eene plaats vinden. 

De Houwkunst is de eerste en tevens de voornaamste 
aller Beeldende Kunsten. 

Even zoo onbestreden als deze uitspraak is, even 

weinig zal het verwondering baren, dat naast vele andere 
vereenigingen tot bevordering van zusterkunsten, zich 
vóór vele tientallen jaren in ons land een Maatschappij 
vormde, die zich de belangen der Nederlandsche Houw
kunst aantrok en ijverde voor haren bloei. Dankbaar 
gedenken een groot aantal onzer thans werkzame 

'< bouwmeesters den zedelijken steun htm door de 
Maatschappij tot bevordering tier Houwkunst verleend. 
1 tare periodiek uitgeschreven prijsvragen voltooiden hunne 
opvoeding in eigen kring, vestigden de aandacht der 
buitenwereld op hunne talenten en brachten licht over 
menige hangende publieke bouwkwestie. Hare uitgave 
van Nederlandsche ..oude bestaande" gebouwen vormt — 
als geen ander — een schat van gegevens tot studie 

' van den geest onzer oude bouwwerken, of verlevendigt 
in trouwe afbeelding de herinnering aan menig karak
tervol oud-Nederlandsch monument, dat voor eenige ka-
rakterlooze stedelijke uitbreiding moest wijken. Hare 
„Bouwkundige Bijdragen" vormen een reeks van groot 
octavo boekdeelen, en daarin een onuitputtelijke bron 

; van praktische wenken voor den jongere uit de rijke 
voorraadschuur der ondervinding van den ouderen vak
broeder; terwijl eindelijk de jaarlijks gehouden alge
meene vergaderingen en bijeenkomsten, waar tal van 
vragen werden gesteld en beantwoord, eigen werk en 
dat van anderen werd tentoongesteld, waar vriend
schapsbetrekkingen werden aangeknoopt of onderhouden, 

' er niet weinig toe bijbrachten, om een zoo hoogst nood
zakelijke overeenstemming te bevorderen tusschen de 
beoefenaars eener zeilde schoone kunst. 

Zoo werkte de Maatschappij in bescheiden kring ten 
algemeenen nutte harer leden, verwierf zich vele vrien-

I den en veler belangstelling en mocht zich verheugen 
in de onverdeelde &t, langjarige toewijding van vakge-

I nooten uit twee opeenvolgende geslachten. 



Alleen, waar sprake was van inmenging in de publieke 
zaak, daar schoot haar invloed te kort. 

Slechts zelden werd haar advies gevraagd, en — 
ongevraagd gegeven — klein geschat. Geen wonder! 
De Maatschappij tot bevordering der Houwkunst had 
nooit ernstig naar dien invloed gestreefd. Nooit had zij 
volhardend gepoogd zich te doen eerbiedigen. Zij tim
merde niet aan den weg, maar werkte steeds bescheiden 
in eigen kring. En zoo mag het geen verwondering 
baren, dat soms daar, waar hare belangen door den een of 
anderen publieken maatregel werden bedreigd, haar te
genstand slechts een zwak protest bleek te zijn. 

Dat moest anders worden. Dat kon anders zijn! 
Sommigen harer leden, weinig ingenomen met dezen 
stand van zaken en doordrongen van de noodzakelijkheid, 
dat een zoo uitgebreide verecniging van Nederlandsche 
bouwmeesters behoorde gewicht te leggen in de schaal 
der besluiten op 't gebied der Nederlandsche Bouwkunst, 
waagden in het vorige jaar een poging tot hervorming. 
Die poging gelukte en gaf het aanzijn aan een nieuwe 
maatschappelijke wet. 

Allereerst werd de contributie belangrijk verhoogd, 
waardoor verhinderd werd, dat alle voorgestelde mid
delen tot uitbreiding van haren werkkring onherroepelijk 
zouden afstuiten op haar geldelijk onvermogen. 

Naast de gewone leden werd daarbij een nieuwe ru
briek van buitengewone leden geopend, die den jongeren 
vakgenootcn tegen halve jaarlijksche bijdrage zou in 
staat stellen, zich bij de meer bemiddelde uitvoerende 
architecten aan te sluiten. Een derde rubriek eindelijk: 
van kunstlievende leden werd bestemd om den kring 
van belangstellenden in het streven der Maatschappij 
aanzienlijk uit te breiden. 

Ten tweede werd een wijziging gebracht in de samen
stelling van het Bestuur, dat 'voortaan niet meer als 
vroeger uitsluitend zou bestaan uit leden in de Hoofd
stad (tie zetel der Maatschappij) woonachtig, maar voor 
4/9 gekozen uit de provinciën. Dus trachtte men het 
Bestuur te behoeden voor een eenzijdige opvatting der 
algemeene belangen. Gelijktijdig zou het Secretariaat 
worden toevertrouwd aan een bezoldigd ambtenaar der 
Maatschappij. Hij uitbreiding van haar werkkring maakte 
een geregelde gang van zaken zulk een aanstelling 
dringend noodig. 

A l deze wijzigingen werden met 1 Jan. j . 1. ten uit
voer gebracht, het nieuwe Bestuur gekozen, de Secre
taris benoemd. Hen wachten steeds nieuwe werkzaam
heden, in de eerste plaats : tie vestiging van tien zetel 
der Maatschappij in een harer waardig gebouw. 

In de jongste September-vcrgadcring werd het nieuwe 
Bestuur gemachtigd, om — wanneer de finantiën zulks 
toelaten — zich in het bezit te stellen van een eigen 
huis, alwaar een gunstige gelegenheid zou geboden 
worden, om zich in contact te stellen met de buiten
wereld. Men wenscht tl it doel te bereiken door het 
houden van maandelijksche voordrachten en kunstbe
schouwingen; het organiseeren van bijeenkomsten ter 
bespreking van publieke belangen op ons gebied ; het inrich
ten van een permanente tentoonstelling van constructieve 
en dekoratieve bouwmaterialen uit het binnen- en bui
tenland; ten dienste zoowel van tien bouwheer als den 
bouwmeester; het vormen van een bibliotheek, op vaste 
tijtien geopend, ten bate vooral van jongere vakgenooten, 

wier bescheiden middelen de aanschaffing van vele kost
bare bouwkundige werken niet gedoogen ; een „thuis" 
voor alle leden der Maatschappij zoo van binnen als 
buiten de statl, en steeds gastvrij geopend voor alle 
belangstellenden in de ontwikkeling van onze bouwkunst. 

Dat nieuwe maatschappelijk gebouw moet door zijn 
inrichting en verzamelingen getuigenis afleggen van het 
ernstig streven der hervormde vereeniging om met alle 
beschikbare middelen invloed te oefenen naar buiten: 
op de vorming van den publieken smaak voor degelijke 
architectuur, op het besef der noodzakelijkheid van en 
tevens op het vertrouwen in een krachtige Maatschappij 
tot bevordering der Houwkunst die — waar het pas 
geeft — zich weet te doen gelden. 

Vertier zal een Geïllustreerd Weekblad propaganda 
maken voor de goede zaak. 

Onze Maatschappij behoeft een orgaan. 
De bestaande „Bouwkundige bijdragen" vroeger door 

haar zelve, voortaan onder haar toezicht uitgegeven, zijn 
dat niet. Bovendien, kan een tijdschrift, dat twee- of 
driemaandelijks verschijnt, geen actualiteiten bespreken. 
Daartoe wordt de vorm van een weekblad vereischt. 
Wat heden de gemoederen bezig houdt, is soms na 
veertien dagen vergeten. Talrijke kleine mededeelingen 
ten dienste van publiek en vakgenoot kunnen dikwijls 
alleen waarde hebben voor het oogenblik. 

Alleen in een Weekblad zijn polemiek en correspon
dentie mogelijk, en kan men invloed oefenen op de 
behandeling van rijks-, gemeentelijke- of particuliere 
belangen. 

Ons Weekblad zal zich bewegen op architectonisch 
en daaraan verwant kunstindustriëel gebied. Die beide 
kunsten zijn niet te scheiden. De overgang tusschen 
beide is uiterst moeielijk te bepalen, de grens haast 
niet te trekken. 

Maar hoofdzakelijk dan ook tot die punten van aan 
raking, zal de behandeling van industriëele onderwerpen 
zich beperken. 

Beeldhouw- en Schilderkunst, voor zooverre deze met 
de Houwkunst in betrekking staan, kunnen mede een 
onderwerp onzer besprekingen uitmaken ; terwijl de 
meer eigenlijk gezegde Ingenieurswetenschappen: Water
staat en Stoomwezen in hun noodzakelijk verband tot 
bouwkunstige onderwerpen een plaats zullen vinden. 
Zonder de praktijk uit het oog te verliezen, zal tevens 
meer de artistieke zijde van het vak behandeld worden, 
en juist hierdoor gelooven wij in een onmiskenbare 
behoefte te voorzien. 

Het Bouwkundig Weekblad zal geïllustreerd zijn 
Wij achten het overbodig, de noodzakelijkheid van 

het geven van afbeeldingen tot opheldering van den 
tekst in den breede uitéén te zetten. Welken lezer is 
het niet welkom, tie soms moeielijk te volgen omschrij
ving van eenig bouwwerk door losse schetsen te zien 
toegelicht? Welken inzender is het niet aangenaam een 
breedsprakige verklaring door een eenvoudige figuur te 
kunnen verkorten? Daar zijn zelfs in de vercieringskunst 
zoowel als in tie praktijk van het bouwvak van die 
mededeelingen, welke men zonder bijgevoegde illustratie 
zeer moeielijk verstaanbaar kan maken. Te minder, 
tiaar wij ons vleien, het Weekblad ook in handen te 
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zien van een breeder kring van lezers dan uitsluitend VI I . 
onder vakgenooten. Hij de steeds toenemende belang- VII I . 
stelling van het publiek in tie constructie en de vercie- , IN 
ring zoowel van openbare gebouwen als van onze woon
huizen, met het oog op de overal plaats hebbende 
uitbreiding van steden en de talrijke vraagstukken welke N . 
zich ook in het publiek belang daarbij voordoen, moeten NI . 
wij rekening houden met zulk een ruimer behoefte aan X I I . 
voorlichting en raad. Of koesteren wij een te hoogen 
dunk van ons zeiven, wanneer wij meenen, dat op bouw- ' N I H . 
kundig gebied juist de praktische beoefenaar van het 
bouwvak zelf de aangewezen persoon is, om de publieke X I V . 
meening voor te gaan en toe te lichten? Allicht zou N V . 
men geneigd zijn het tegendeel te vermoeden, wanneer X V I . 
men in andere bestaande weekbladen hier te lande, 
meestal door leeken en niet zelden door geheel onbe
voegden, bouwkundige vragen van den dag behandeld 
ziet op een wijze, die slechts zelden den toets van een 
zaakkundige ontleding kan doorstaan en maar al te 
dikwijls den waarheidzoekenden lezer geheel op een 
dwaalspoor brengt. Wij willen hiermee geenszins tie 
soms hooge waarde ontkennen van een leeke-beschouwing 
op ons speciale gebied, evenmin als wij de voorstelling 
huldigen, dat overal en ten allen tijde het bouwlustig 
publiek zich behoort te voegen naar de persoonlijke , 

inzichten van den bouwmeester. Het zou ons thans | 
i 

te ver leiden, otn in dezen de meest gewenschte 
verhouding aan te geven ; trouwens het Weekblad 
zelf zal daarvoor plaats genoeg aanbieden te zij
ner tijd. We willen alleen de aandacht vestigen op 
het feit, dat er in ons land op bouwkundig gebied een 1 
sinds lang gevoelde behoefte bestaat aan een onpartijdig j 
geredigeerd periodiek geschrift, waarin met ernst en 
nauwgezetheid tie bouwkundige vraagstukken van den 
dag worden behandeld. 

Of wij ons daarbij vleien, zelf vrij te blijven van I 
vooringenomenheid met deze of geene richting, en ons 
sterk genoeg gevoelen een objectief standpunt in te 
nemen te midden der partijen? 

Wij zullen het beproeven, en pogen neutraal te zijn. 
Het goede in ieders richting erkennende, stellen wij ons 
geen partij. 

Het Weekblad zal dus kleurloos zijn — zoo men wil, | 
— alleen niet kleurloos tegenover het algemeen belang. 

Het zal niet schromen, zoo noodig misbruiken onder j 
de oogen te zien, doch bij tie behandeling daarvan 
trachten billijk te zijn en niet te vergeten, tlat zoomin tie 
belangen van het publiek als van den vakgenoot gebaat 
zijn door een scheve voorstelling van den stand van zaken. 

Het Bouwkundig Weekblad zal er naar streven een | 
waardig orgaan te zijn van de Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst in Nederland. 

C orrespondentiën; 
Hoekbeschouw ingen; 
Vraagbaak ten dienste van 't publiek en den 

vakgenoot met antwoorden te geven door de 
Redactie; 

Prijsvragen, (programma's, afloop, besprekingen); 
Mededeelingen over tentoonstellingen en muséa; 
Mededeelingen over tie aanverwante takken van 

Kunstnijverheid; 
Bespreking van nieuwe constructieve en dekora

tieve bouwmaterialen ; 
Mededeelingen omtrent openstaande betrekkingen; 
Aanbestedingen en hun afloop; 
Advertentien. 

Het zal hoofdzakelijk de navolgende onderdeelen be
vatten : 

I. Hoofdartikelen, behandelende onderwerpen van 
tien tlag ; 

II. Mededeelingen betreffende de Maatschappij; 
III Binnenl. berichten, besluiten, benoemingen, enz. ; 
IV. Buitenl. 
V. Opstellen, en technische mededeelingen ; 

V I . Uittreksels uit buitenlantlsche tijdschriften, week
bladen, enz.; 

Eenige nadere toelichting achten wij slechts voor 
weinige rubrieken noodig. 

atl. VII . Onder tie rubriek „correspondentie" wenschen 
wij op te nemen een zoodanige briefwisseling onder tie 
lezers van het weekblad, als gracht kan worden de pu
blieke belangstelling te verdienen. Geen andere stuk
ken zullen geplaatst worden dan van personen, wier 
namen bij tie Redactie bekend zijn. Alleen bij uitzon
dering zal aan denzelfden inzender meer dan tweemaal 
over dezelfde zaak het woord worden verleend. De 
Redactie stelt zich voor dergelijke stukken niet verant
woordelijk en behoudt zich haar eindoordeel vóór over 
de besproken kwestie. 

atl. IN . Vraagbaak met antwoorden, te geven tloor 
tie Redactie. In vele buitenlandsche weekbladen, inzon
derheid in Amerika en Duitschland vindt een dergelijke 
rubriek met uitstekend gevolg, en gesteund door een 
steetls toenemend gebruik, een plaats. Juist daardoor 
blijkt de behoefte. 

In tie praktijk van het bouwvak doen zich dagelijks 
tal van vragen voor, wier beantwoording vaak- niet zoo 
dadelijk voor tie hand ligt. Niet iedereen bezit een ge
noegzaam uitgebreide bibliotheek, om spoedig een bruik
bare oplossing te vintien. 

Een briefje aan tie Redactie van het Weekblad, ge
adresseerd aan dtti Secretaris der Maatschappij, den Heer 
Louis RlEBER, te Amsterdam, zal tie eenvoudige weg 
zijn, om zulk een oplossing te verkrijgen. De vragen 
worden in het eerstvolgend nommer van het Week
blad opgenomen, en in een tier volgende nommers — 
voor zoover doenlijk beantwoord, deels tloor de 
Redactie, deels door specialiteiten in tie verschillende 
vakken. 

atl. N I H . In afwachting tlat een maatschappelijk ge
bouw verkregen zij, waarin een permanente tentoon
stelling zal plaats hebben van constructieve en dekoratieve 
bouwmaterialen, en van tie vaststelling der voorwaarden 
tot opneming daarvan, welke voorwaarden later in het 
Weekblad ter algemeene kennis zullen worden gebracht 
wordt nu reeds de gelegenheid opengesteld voor fabriekan
ten, agenten, handelaars, enz. om door franco toezending 
hunner monsters met verdere volledige inlichtingen door 
middel tier Redactie van dit Weekblad, tie aandacht te 
doen vestigen op het nieuwe materiaal. — Wegens gebrek 
aan ruimte tot plaatsing, kan evenwel hiervan voorloopig 
slechts een zeer beperkt gebruik worden gemaakt. 

,ul. X V I . Voor alle zaken de advertentien betreffende, 
gelieve men ziek te wenden tot de uitgevers. 



Na aldus ons programma te hebben uitéén gezet, 
blijft ons over een ernstig beroep te doen op ieders 
medewerking in tien uitgebreidsten zin. 

Wij herinneren er aan, dat het Weekblad vooral actua
liteiten zal bevatten, onderwerpen van den dag, die voort
durend door andere verdrongen worden, en een dadelijke 
bespreking eischen. 

Alleen een uitgebreide medewerking zal dus de Re
dactie in staat stellen, een geweiischte afwisseling te 
brengen in den inhoud van het blad en den waarborg 
te geven, dat niet uitsluitend de bouwkundige toestanden 
besproken worden in die steden, waar lellen der Redactie 
gevestigd zijn. 

Den leden der Maatschappij dus in de eerste plaats 
en verder allen, die in de bevordering tier Houwkunst 
belangstellen, zij het hierbij op het hart gedrukt, om 
door hunne welwillende medewerking de taak der Redactie 
aanmerkelijk te verlichten, en ons blad in belangrijkheid 
te doen winnen. 

De afbeeldingen zullen slechts bij groote uitzondering 
als houtsneden in den tekst geplaatst worden, maar liever 
bijgevoegd op een losse, des noods een dubbele plaat, 
uit te voeren in auto- of photolithografie, ten einde 
het eigenaardig karakter van ieder's individueële op
vatting in tie voorstelling te behouden. 

Voor tie intezenden bijdragen is het honorarium bepaald 
op het navolgende minimum: 
per kolom text, van oorspronkelijke bijdragen /' 2.—• 

,, „ „ „ vertaalde „ „ I . — 

voor elke plaat, dadelijk geschikt tot photo-
lithografische verveelvuldiging 20.— 

Deze cijfers zijn voor verhooging vatbaar, in verhou
ding tot de bijzondere waarde der bijdragen. 

Heer en uitgevers van boek- en plaatwerken op bouw
kundig gebied, die een exemplaar hunner uitgaven 
afstaan aan de Bibliotheek der Maatschappij, maken j 
daardoor aanspraak op een beoordeeling of aanbeveling i 
dier werken, onder de rubriekVIII : Boekbeschouwing. 

Ten slotte zij het allen inzenders van stukken, mede-
deelingen, vragen, afbeeldingen, enz. dt n inhoud van 
liet blad betreffende, aanbevolen, deze te zenden aan 
den Secretaris der Maatschappij den Heer L o u s R I E B E R , 

Bouwkundig Ingenieur te Amsterdam, en alles, wat tie 
advertentien, het abonnement, de toezending van het blad, 
kortom datgene wat de administratie raakt, te adresseeren 
aan de uitgevers D E E R V E N H . V A N M U N S T E R & Z O O N | 

Warmoesgracht 12 te Amsterdam. 
Hij verwarring in tie uitlegging dezer bepalingen is 

de Redactie niet verantwoordelijk voor vermissing of 
vertraging. 

(Namens de Redactie.) 
J. R. D E K . R U Y F F . 

M E T P A N O R A M A T E K O P E N H A G E N . 

Een Panoramagebouw dat uit een enkelen reusachtigen 
koepelbouw bestaat is uit een architectonisch oogpunt 
belangrijk door tie enorme afmetingen en door de wijze, 
waarop men er in geslaagtl is, tien toeschouwer, die 
in het midden op eene daar aangebrachte estrade staat, 
tic meest volkomen illusie te Reven, van zich te bevin

den op tie plaats zelve, te midden der handelingen der 
natuur die op het doek zijn voorgesteld, 

Eene beschouwing der bijgevoegde teekeningen van 
het te Kopenhagen in aanbouw zijnde gebouw, met eene 
korte beschrijving er van, zal, hoop ik, gemakkelijk een 
duidelijk denkbeeld geven, hoe men er in geslaagd is 
een en ander te verwezenlijken. 

I let terrein waarop de Kopenhaagsche Panorama-Maat
schappij eene onderneming geheel door Hollandsen initia
tief en Hollandsch kapitaal tot stand gebracht, het in 
aanbouw zijnde Panorama doet verrijzen, is zeer gunstig 
gelegen in de Jernbaan-gade (Spoorwegstraat) tegenover 
het groote Centraal-Station, en heeft eene oppervlakte 
van ongeveer 2 500 vierk. M Deze grootte was noodig, 
omdat de stedelijke bouwverordening voorschrijft, dat 
slechts twee derden van het bouwterrein bebouwd mogen 
worden, terwijl het andere derde deel, voor open hof moet 
beschikbaar blijven; niettegenstaande tleze bepaling, hoe
wel bij gebouwen van anderen aard misschien aanbevc 
lenswaardig, doch bij het Panorama zonder eenig voordeel, 
werd geene afwijking toegestaan. De planverdeeling werd 
bepaald door de ligging van den grond, die slechts 
aan eene zijde aan eene straat grenst en aan de overige 
bebouwd is of spoedig zal worden, en verder door tic wen-
schelijkheid om aan de straatzijde naast een ruimen 
sierlijken ingang, geschikte lokalen voor koffijhuis, winkels 
en portierswoning aan te brengen, alles zooveel mogelijk 
in verband met den welstand en het vroolijk aanzien van 
het geheel. De eigenlijke rotonde komt dus weinig in 
het gezicht; zij is opgetrokken van géelen baksteen, op 
eene doorgaande paalfundeering, en overdekt met eene 
geheel vrij hangende kapconstructie, naar het systeem 
van „von Schwedler", dezelfde constructie die bij het 
Amsterdamsche Panorama gevolgd is. De middenlijn is 
ongeveer 40 meter, bij eene muurhoogte van 15 nieter. 
De afdekking bestaat uit zink, op eene houten beschie
ting, natuurlijk met uitzondering van den ongeveer 4.5 
meter breetlen ring, die als lantaarn dienst doet en met 
matglas is afgedekt. De klein koepel in het midden 
dient behalve voor de architectonische bekrooning, ook tot 
ventilatie. 

In overeenstemming met de rotonde wordt de voorbouw 
in aiabischen stijl opgetrokken ; de muren bestaan uit 
baksteen, en alle constructieve en ornamentale deelen, 
uit Hollandschen kunstzandsteen, in afwisselende roode 
en geele kleur. 

Dit materiaal is gekozen omdat in Denemarken de na
tuurlijke steen zeer schaarsch is en de uitvoering der rijke 
versieringen van zuilen, boogstecnenen kroonlijsten, daarin 
te kostbaar zou geworden zijn, en men daarenboven 
de schoonste roode en geele kleuren bij onzen kunststeen 
verkrijgen kan. De paneelvakken boven de boogvensters 
zijn versierd met gekleurde faience, terwijl de enkele 
muurvlakken, die dan nog overblijven gepleisterd worden, 
daar tie Deensche baksteenen, geene goed gevormde soor
ten oplevert. 

De dakvlakken worden, het bovenste deel met zink
en vertier niet faiencetegels in twee kleuren, blauw grijs 
en zacht geel afgedekt, 

Ook bij het koffijhuis, dat in denzelfden stijl wordt 
afgewerkt, zal faienccversiering eene groote plaats be-
kleeden, [wordt vervolgd) 

1; 

4 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

43e A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G . — De uitnoodigingen 
tot het bijwonen dezer Vergadering, te houden op 25 
en 26 Mei a. s.: in het lokaal van het Genootschap 
Natura Artis Magistra, te Amsterdam, zijn, ter rond
zending aan de leden der Maatschappij, toegezonden 
aan de correspondenten in de steden alwaar geen afdee-
lingen gevestigd zijn. De leden in die steden, alwaar 
wel een afdeeling bestaat, zullen de uitnoodigingen ont
vangen door tusschenkomst van de Besturen der afdee-
lingen. Deze zijn ingevolge de Wet met het corres
pondentschap belast. 

W E E K B L A D . Aan de inzenders van stukken voor 
het Weekblad wordt dringend verzocht, hun papier 
slechts aan ééne zijde te beschrijven. 

Geen andere stukken zullen geplaatst worden dan 
van personen, wier namen bij de Redactie bekend zijn. 
De schrijver behoeft echter het gedrukte stuk niet met 
zijn vollen naam te onderteekenen ; hij kan daartoe ge
bruik maken van initialen of pseudoniemen. 

H I N N K N L A N D S C H K B E R I C H T E N 

's G R A V E N H A G E . — Het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs zal Zaterdag den 7den Mei, te 's Gravenhage eene 
Buitengewone Vergadering houden, bestemd tot vast
stelling van de notulen der Vergadering van 1 2 A p r i l 11., 

en tot voortzetting der beraadslagingen over de voor
dracht van den Heer J. A . A . Waldorp, betreffende de 
watergemeenschap tusschen het Noordzeekanaal te A m 
sterdam en de rivier de Waal. 

Hij die gelegenheid zal hetgeen gesproken wordt, 
stenograph)'sch worden öpgeteekend. 

L E E U W A R D E N . — Tot directeur der Gemeentewerken te 
Leeuwarden is, in plaats van den Heer T. Romein, welke 
overleden is, benoemd de Heer J. E . G. Noordendorp, 
tot nu toe Hoofdopzichter bij die werken. 

M1 D D E I . U U R G . —- In het schuttershof ,,tic Edele Hand
boog" is den 3Jen Mei, de tentoonstelling van Kunsten 
Nijverheid, niet een daaraan verbonden wedstrijd voor den 
handwerksman, voor het publiek geopend. 

Deze tentoonstelling is in het leven geroepen door de 
vereeniging „Uit het volk, door het volk". 

Onder de inzendingen van den meest uiteenloopenden 
aard, bevinden zich meubelen, teekeningen, schilder
stukken en dameshandwerken. 

H L T T E N L A X D . S C H E B E R I C H T E N . 

L O N D O N . — In de nieuwe en uitgestrekte galerijen: 
New Hond Street—103-—•, zal in tien loop van Mei, eene 
tentoonstelling van decoratieve kunst worden geopend. 
Deze tentoonstelling omvat: teekeningen, schilderstukken, 
beeldhouwwerken in marmer, hout, ivoor enz., artistieke 
werken in goud, zilver en andere metalen, voorwerpen 

van porselein, aardewerk, kristal, glas enz., email- en 
inlegwerken, meubels, borduurwerken, kanten, geweven 
stoffen en verder alle voorwerpen die een artistiek karakter 
dragen. Ook plaatwerken, photographiën enz. betrekking 
hebbende op decoratieve kunst, zijn toegelaten. 

De tenstoonstelling blijft tot 1". September a. s. geopend. 

H I U ' N S W I J K . — Van 1°. Juli tot 1". September dezes 
jaars, zal te Brunswijk eene tentoonstelling gehouden 
worden van alle in het bouwvak benoodigde materialen 
in onbewerkten toestand, en van de hulpmiddelen en werk
tuigen om ze te bewerken. Ook alle, met de hand of 
machinaal afgewerkte bouwmaterialen, zullen zoo volledig 
mogelijk bijeenverzameld worden. 

O P G R A V I N G E N T E U T I C A . - Deze opgravingen, waarvan 
de eerste uitkomsten bekend zijn, vorderen met spoed. 
Verscheidene fragmenten van bouwwerken zijn bloot
gelegd. Het laatste bericht van 22 Apr i l , meldt de ont
dekking van een in alle opzichten schoon beeld, Bacchus 
voorstellende. 

A l de voorwerpen, afkomstig van de opruimingen 
van Utica, worden bijeen verzameld voor eene tentoon
stelling, welke in het volgende jaar zal plaats hebben 
in het „Palais de l'lndustrie", te Parijs. — Artisten en 
geleerden zullen daar hun oordeel kunnen uitspreken 
over de waarde der verkregen resultaten. 

I N T E R N A T I O N A L E T E N T O O N S T E L L I N G 

van K U N S T N I J V E R H E I D en SCHOONE K U N S T E N 

i u l i e t P a l a i s d u M l t i l t e B r u s s e l 

van af 1 Juni tot 30 October 1 8 8 1 . 

Programma der kiiiistiiijverlH'iri-TeiitoousU'lliiig. 

K L A S S E I. Tapijten. II. Geweven stoffen en andere 
tapijtwerken voor stoffering. III. Werkstukken van den 
kamerbehanger I V . Werkstukken van den décorateur. 
V . Shawls. V I . Kanten en tule-stoffen. V I L Borduur-
en passementwerken. VII I . Kleedingstukken en onder
deden daarvan. I X . Aardewerk. X . Kristal. X I . Glaswerk 
en geschilderde kerkglazen. X I I . Brons-, zink- en 
ijzerwerken. XII I . Goudsmidswerken. X I V . Juweliers-
werken en bijouteriën. X V . Wapens en instrumenten. 
X V I . Muziekinstrumenten. X V I I . Schrijnwerk 
X V I I I . Houtsnijwerk en parquet vloeren. X I X . Decoratief 
beeldhouwwerk. X X . Lederwerken, vlechtwerken, enz 
(kleine fantaisie meubels). X X I . Kunstbloemen. X X I I . Tee
keningen, modellen, photographiën enz. X X I I I Behangsel
papier. X X I V . Uurwerken. X X V . Drukwerk en 
bindwerk. X X V I . Werktuigen. 

Commissaris voor de tentoonstelling is: 
Baron F K R D . I ' A S C J U I E K , ingenieur. 

De raad van beheer is samengesteld als volgt: 
F E L I X T A S S O N industrieel, 
WlJNAMD-jANSSKNS . . . architect. 
H E N R I W E K K K lid van den gemeenteraad. 
A L F R E D B R A S S K U R . . . grondeigenaar. 
C H A K I . E S W A S H E R . . . civiel-ingenieur, 
E R N E S T D E B A V A V . . . industrieel 

Het volledige programma met reglement der tentoonstelling, 
benevens een motiet vtin aanvrage voor plaatsruimte, ligt ter lezing 
op het bureau der Maatschappij tot bevordering der Houwkunst, 
in tie Wijde Kapelsteeg N 1. te Amsterdam. 

http://Chaki.es


L . S . 

Wij nemen de vrijheid met gepaste 
vrijmoedigheid te wijzen op de rubriek 
Advertentien, welke het Weekblad voor het 
bouwkundig publiek heeft opengesteld. 

Hangt bij elke nieuwe uitgave het succes 
af van het aantal inteekenaren, het BOUW
KUNDIG WEEKBLAD heeft dit voor, dat 
het al dadelijk kan bogen op circa 1 0 0 0 
belangstellende lezers, welke het in de 
leden der Maatschappij tot bevordering der 
bouwkunst hoopt gevonden te hebben. 

Voor een vakman is de qualiteit toch on
eindig meer waard dan de quantiteit der lezers. 

Beide zijn voor het begin dezer uitgave 
uitstekend. He leden der Maatschappij, die het 
BOUWKUNDIG WEEKBLAD gratis ontvan
gen, zijn juist de mannen, voor wien de werk
gever, architect, industrieel en aannemer zijn 
annonce redigeert. Hij kan dus verzekerd 
wezen dat geen zijner lezers het blad zonder 
belangstelling ter zijde legt. 

Wij durven daarom het BOUWKUNDIG 
WEEKBLAD voor de afdeeling Adverten
tien dringend en met vertrouwen aanbe
velen aan allen, die op het uitgestrekte 
gebied der bouwkunde, iets hebben mede-
tedeelen, aan te bieden, of aantebesteden. 

Het ga nu de wereld in en vinde vele 
vrienden. 

DE UITGEVERS. 

B O G E R S & C ° . 

J . R . D E K R U Y F F 

I S V E R H U I S D 
N A A K H E T 

L e i d s e l i e ] > l e i n 2*7. 

C . M U Y S K E N , 
ARCHITECT — INGENIEUR, 

IS V E R H U I S D 
naar de : 

S a r p h a t i k a c L e 1 3 . 

Boekhandel C. F . S T E M L E R , 
AMSTERDAM. 

H E C K , 

DE SCHOONE BOUWKUNST 
IN HARE WORDING EN ONTWIKKELING. 

Met een A T L A S van 6 0 Staalplaten 
I N P O R T E F E U I L L E J Prijs ƒ 8 . — 7 

Bij alle Boekhandelaars te ontbieden. 

I , 

G R A F M O N U M E N T E N E N Z . 

Weesperzijde over de Glasblazerij. — Amsterdam. 

Voor Architecten en Ingenieurs 
V E R S C H E E N : 

Dr. FRIEDliICH ERISMANN, 

B A K K E R & W E I D N E R . 

A M S T E R D A M . 

G E Z O N D H E I D S L E E R I m i l o r l e i i r s Y a u E N & i P 0 R T L A N D C E M E N T 

Uitgave VAN H KUSDEN, 's Bosch. 
ƒ 2 . 4 0 

MERK: 12 
J . B . W H I T E & I t l to r i lKKS. 

H E T K A N T O O R V A N 

UH uiijj ju, 
R O T T E R D A M , 

G E N E R A A L - A G E N T E N V A N 

H E R Z & Co., N e w Y o r k , 
Fabrikanten der Ameiikaansche stoelen, 

zittingen en banken voor Spoorwagens, 
Tramway's enz., 

IS VERPLAATST 
van den Hou. tuin naar den O P P E R T 1 5 1 , nabij het Groote Kerkplein. 

H E T K A N T O O R V A N 

V A N G I L S & V A N D E R M E E R , 
R O T T E R D A M , 

A G E N T E N V O O R N E D E R L A N D E N K O L O N I Ë N V A N 

J A C O B & J O Z E F K Ö H N , W e e n e n , 
de meest gerenommeerde fabrikanten van massief 

gebogen Meubelen 

I S V E R P L A A T S T 

van den Houttuin naar ilcu OlM'KltT l i l , nabij 
lui Groote Kerkplein. 4 

Bij den Boekhandelaar JOH. G. STEMLER Cz., Amsterdam, is verschenen: 

H E T A L B U M V A N B O U W K U N D I G E O N T W E R P E N 

onder den titel van: 

V E R Z A M E L I N G \ \ \ K E K R Q O N D E O N T W E R P E N 
vervaardigd door Leden der Veieeniging A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 

Serie I, Aflevering I. Prijs / 2 . — 
Compleet elke S E R I E in 6 A F L E V E R I N G E N , elk bevattende 6 platen, dus totaal 36platen 

met titel, inhoud, voorrede, naamlijst der Inteekenaren, compl. / 12.— 
{.Aflevering 2 verschijnt medio Mei.) 20 

Men teokent in bij den uitgever JOH. G. S T E M L E R Cz., Amsterdam, en 
verder bij alle soliede Boekhandelaren. 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 

T U S S C H t i J N V E L S E N E J N J . I M U I D E N . 
H o o f d d e p ö t : t e A m s t e r d a m o v e r h e t P a l e i s v o o r V o l k s v l i j t , F a l c k s t r a a t 4 9 . 

liekroond te Arnhem met Diplom» l e n dinutd. 
A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 

M E T S E L S T E E N E N , PROFILSTEENEN in alle gewenschte PROFIELEN, P A R K E T V L O E R E N , RIOLEN, 
BUIZEN enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O R T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in i e qualiteit PORTLAND-CEMENT merk „ S T E R N " van T O E P F F E R , G R A W I T Z & Co. te Stettin; 
K N I G H T , B E V A N & S T U R G E ' S enz. 2 
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1ST* J A A R G A N G . 
O R G A A N 

VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 
DER BOUWKUNST. 

N°. 2. n M K I 1 8 8 1 . 

Redactie: P. |. II. CUVPKRS. Prof. K. < i l l II'.l., |. R. I>K KKl'YIT. 
C. MUYSKEN en II. I'. VOGEL, 

Uitgevers: DE ERVEN II. VAN MUNSTER .v. ZOON, 
Warmoesgracht 12, Amsterdam. 

Agenten: HAASENSTEIN & VOGLER, Hamburg; 
ACKXt'E MITCHELL, Londen; A.N.LEBÊGUE & C'., Brussel. 

Abonnementsprijs voor Nederland, fr. p. j f 8.50 
„ „ X.-Indiü (bij vooruitbetaling') fr. p, p . .. II.50 
,, ,, hei Buitenland (hij vooruitbetaling) fr. p, p. ., 10. 

Advertentien 1 — 5 regels f 1. verder 20 ('t. per regel. Abonnement 5 0 0 

regels a 15. 1000 a 12, aocö a 10 CL Bewijsnummers per plaatsing 10 Ct. 
Buitenland&che Advertentien 25 Ct per regel. Abonnement 2000 regels 

a 15 ("t. bij vooruitbetaling. Bewijsnummer voir elke plaatsing 10 Ct. 

INHOUD. 
De opgravingen te Pergamos. — Ken permanente tentoonstelling. 
Drukproeven bij metzelsteenen. Mededeelingen betreffende <le Maat
schappij. — Binnen- en buitenlandsche berichten. Afloop van 
aanbestedingen. 

Allen inzenders van stukken, mededeelingen, vragen, 
afbeeldingen, enz den inhoud van het blad betreffende, wordt 
aanbevolen, deze te zenden aan den Heer Louis R I E H E K , 

Bouwkundig Ingenieur, Secretaris der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst, te Amsterdam, en alles,wat de 
advertentien, het abonnement, de toezending van het blad, 
kortom datgene wat de administtatü raakt, te adresseeren 
aan de uitgevers D E E R V E N H . V A N M U N S T E R & Z O O N 

Warmoesgracht 1 2 te Amsterdam. 
Bij verwarring in de uitlegging dezer bepalingen is 

de Redactie niet verantwoordelijk voor vermissing of 

D E O P G R A V I N G E N T E P E R G A M O S *) 

Na de stichting van het macedonische wereldrijk door 
Alexander den Groote had met den ondergang van den 
Griekschen vrijheidszin ook de verheven vlucht der Griek-
sche kunst haar einde bereikt en was de verdere ontwik
keling iler nationale kunst voor goed gestuit. In het 
thans geopende tijdperk oefende Hellcensche geestont
wikkeling en kunst nog wel een zegenrijken invloed in 
vele ook ver verwijderde landstreken, doch aan den ande
ren kant werd deze beschaving door de aanraking met 

*) De cenige authentieke en volledige publicatie over de ontgravingen 
te Pergamos of Pergamon, lat. I'ergamus of Pergamum bevat het „Jahr-
buch der Iconigl. preussischen Kttnatsammlungen". 1880 III en IV Heft; 
ook afzonderlijk uitgegeven onder den titel: „Conté, Humann *; liericht, 
über die Ausgrabungen in Pergamon". Berlin, Reimer. 

het Oosten hoe langer hoe meer prijsgegeven aan verval 
en ontaarding. 

In geheel Vóór-Azie — van den Euphraat tot aan de 
Middellahdsche zee, den Archipel en den Pontus — waren 
door de veldheeren en opvolgers van Alexander 
staten gesticht, waarin de Grieksche taal de heerschendc 
werd, waarin Grieksche zeden, kunst en beschaving het 
geheele leven doordrongen: de barbaren werden gehel
leniseerd, maar tevens werd het Hellenisme door Ooster-
schen invloed in niet geringe mate verbasterd. Deze 
samensmelting van Grieksche en Oostersche beschaving 
drukte in de eerste plaats haren stempel <>p de latere 
Byzantijnsche kunst. 

Wijst de geschiedenis der Grieksche kunst na den 
dood van Alexander in het eigenlijke moederland een 
bijna plotselingen en algemeenen achteruitgang van het 
kunstleven aan, waarin voornamelijk ook de plastiek-
deelde, *) in Azië beleefde deze kunst in de derde en 
tweede eeuw vóór onze tijdrekening weer een tijdperk-
van bloei, omtrent welks karakter en bcteekenis de 
verrassende opgravingen te Pergamos allerbelangrijkste 
bijdragen leveren. Hier in Azië, waar door de stichting 
van talrijke residentiën en de opluistering van oude 
steden in Griekschen geest ook aan de architectuur nieuwe 
en hooge eischen werden gesteld, brak wederom voor 
de Grieksche plastiek een bloeitijd aan, die in vele opzich
ten aan tie beste tijdperken van het glorierijke verleden her
innerde. Naast de school van Rhodos, de eenige oorspron
kelijk Grieksche stad, waar de beeldhouwkunst in dezen 
tijd nog in hoogen bloei stond, was het echter de school 
van Pergamos, die boven alle anderen uitblonk 

*) Deze achteruitgang der helleensche kunst wordt nok door l'linius, 
naar het schijnt eenig/ins globaal, aangeduid, waai- hij meer bepaald 
met het oog op de erts-gietkunst schrijft: ..Na de 121e olympiade 1202 
v. Chr.) hield de kunst op, en eerst met de 150e olympiade yo. 152 v. 
Chr.) verhieven zich weder artisten, die zich wel is waar met de vroegere 
niet konden meten, maar desniettemin beroemd waren." 



Onder de behccrschcrs van Pcrgamos in Mysië legden 
vooral Attalos I ( 2 4 1 - 1 9 7 v. Chr.), welke het eerst den 
koningstitel aannam, en zijne beide opvolgers niet alleen 
groote voorliefde voor kunst en wetenschap aan den dag, 
zij ondersteunden en beschermden tevens haren bloei 
met vrijgevige hand. Door den eerstgenoemde werd 
zelfs tegen het einde der derde eeuw Athene met Perga
menische kunstwerken verrijkt, namelijk door vier groepen 
van beelden, die, door hem als wijgeschenken aange
boden, o]) den Acropolis eene plaats vonden. Verschei
dene beelden dezer groepen — waarvan eene den strijd 
der Giganten tegen de goden (Gigantomachie), een tweede-
de overwinning tier Atheners op de Perzen bij Marathon, 
de tierde den Amazonenslag, en de vierde de overwin
ning van Attalos op tie Galliërs voorstelde — zijn tot 
ons gekomen. In verschillende kunstverzamelingen te 
Rome, Napels, Venetië en Parijs verspreid, waren deze 
beelden, in 't geheel tien, tot nog toe de eenige werken 
der Pergamenische school die men kende. De zooge
naamde „stervende vechter" en de ten onrechte als 
„Paetus en Atr ia ' ' gedoodverfde groep zijn tie meest 
bekende en beroemde er van ; beide deze kunstwerken 
worden nu, evenals de meeste andere dier Pergamenische 
beelden als bestanddeelen van de groep beschouwd, die 
den slag met de Galliërs voorstelde. 

Heter voorzeker — kenmerkender en schooner —zijn 
de geest, de richting en kunstvaardigheid der ongeveer ge
lijktijdige Rhodische school, inzonderheid nedergelegd in 
twee wei ken, die men steeds onder de eerste voortbreng
selen der Grieksche kunst zal blijven rangschikken : de 
„Laokoon", en tie niet minder bekende groep, welke 
den naam draagt van den „farnesischen stier" *). 

De opkomst en ontwikkeling der Pergamenische kunst
school staat buiten allen twijfel in een onafscheidelijk 
verband met de groote overwinning, welke Attalos I 
in de nabijheid zijner hoofdstad 2 3 9 v. Chr. op de 
Galliërs heeft behaald, die destijds een inval hadden 
gedaan in Griekenland en gelijktijdig over Byzantium 
in Klein-Azië. Hebben algemeene geestdrift en verheven 
zelfbewustzijn, tengevolge dezer schitterende zegepraal 
aan de kunst haar hooge vlucht gegeven, haar oorsprong 
schijnt zich reeds aftespiegelen in het karakter van 
dat kunsttijdperk, welks werken inzonderheid van geschied
kundigen inhoud zijn. Was dientengevolge het vermoe
den gewettigd, dat de kunstlievende vorsten van Perga-
mos in de eerste plaats hunne residentie met zegeteekenen 
en andere scheppingen der vaderlandsche kunst zouden 
verrijken, in tic geschiedkundige berichten, waaraan 
men evenwel vroeger minder gewicht toekende, vond 
dit vermoeden uitdrukkelijke bevestiging. Behalve de 
geschriften van Pausanius bevatten die van een zekeren 
Lucius Ampellius, een onbeduidende Encyclopedist uit 
de derde eeuw n. Chr , aanduidingen hieromtrent In 
het liber memorialis van laatstgenoemden schrijver vindt 
men bij opsomming der wereldwonderen ook een korte 
vermelding van den volgenden inhoud: „In Pergamum 
is een groot marmeren altaar, veertig voeten hoog 
en met zeer groote beeldhouwwerken, die een Gigan
tenslag voorstellen." Aan dit beknopte bericht, waarvan 

*) Plinius, ilie de rhodische beeldhouwers Agesander, Theodoras en 
Athenodorus noemt als de scheppers van den „Laokoon", en Apollonius 
en Tauriscus uit Tralies als vervaardigers van den „farnesischen stier", ver
meldt als beroemde ardsten der pergamenische school: Istgonus, l'hyro-
machus, Stratonicus en Antonigus. 

ook Overbeck reeds in zijne „Geschichte der Griechi-
schen Plastik" (Leipzig I<S71) melding maakte, is voor 
een groot gedeelte de opsporing van kunstschatten van hel-
leenschen oorsprong te danken, die thans het eigendom zijn 
van het Museum te Herlijn, en die, wat omvang en belang
rijkheid betreft, wellicht alleen onderdoen voor de beeld
houwwerken van het Parthenon in het Britsch Museum. 

(Wordt vervolgd.) K. G U U K L . 

I P E R M A N E N T E T E N T O O N S T E L L I N G . 

Het zal den lezers van het „Bouwkundig Weekblad" 
niet ontgaan zijn, dat tot de vele middelen waardoor 

t het bezit van een eigen huis, (een waardigen zetel voor 
de Maatschappij tot bevordering der Houwkunst) bestemd 
is invloed te oefenen naar buiten, almee in de eerste 

I plaats zal behooren de inrichting van een permanente 
tentoonstelling vein constructieve en dikoratieve bouwmate
rialen, ten dienste zoowel van den bouwheer als van 
den bouwmeester, den aannemer, enz. 

Het denkbeeld van zulk een permanente tentoonstel-
, ling is nieuw. Wel bestaan in het buitenland blijvende 
I tentoonstellingen van industriëelen en kunst-industriëelen 

aard, als bijv. sints 't jaar 1 8 7 1 in het kunstnijverheid 
museum te Weenen, sedert weinige maanden in het 
„rothe Schlosz" te Herlijn, en elders, en draagt vooral 
de genoemde Berlijnsche inrichting het meer praktische 
karakter dat ook de permanente tentoonstelling van onze 
Maatschappij bestemd is te bezitten, doch een verzame
ling, hoofdzakelijk bestaande uit voorwerpen, die op het 
bouwvak betrekking hebben, bestond tot heden niet. 

De groote voordeden, daaraan verbonden, springen 
evenwel duidelijk in het oog. en wij gelooven daarom 
een overbodig werk te doen, met hier uit te wijden 
over het architektonisch belang in de eerste plaats, en 
verder over het gemak, de besparing van tijd en kosten, 
zoowel voor den producent als den consument, den 
fabriekant als den kooper, den bouwmeester als den 
bouwheer, die allen, in een ruime, daarvoor geschikte 
lokaliteit, monsters en modellen van alle binnen- en 
buitenlandsche materialen bijeen vinden, behoorende 
tot het nieuwste, het beste en het meest smaakvolle in hun 
soort; materialen, die betrekking hebben zoowel op de 
uitwendige als op de inwendige versiering en stoffeering 
van openbare gebouwen en woonhuizen. 

In een der volgende nommers stellen wij ons voor 
een schema te geven van de verschillende groepen, 
waaruit een dergelijke tentoonstelling behoort te bestaan, 
doch vestigen daarop thans reeds de aandacht, hoofdzake
lijk naar aanleiding van een poging in denzelfden geest, 
welke door den heer J. N. Scheltema te Amsterdam 
met zijne Monsterzaal voor fijne bouwartikelen in de 
Heerenstraat N u . 20 gedaan is. 

Uit zijne circulaire, vóór de opening verspreid, blijkt 
ons: dat de Heer J. N . Scheltema — die zich belast 
met de levering van alles, wat tot het bouwvak behoort — 
de bijzondere aandacht vestigt op zijn monstervoorraad 
espagnoletten, uitgezaagde en andere zink-ornamenten, 
metalen-, bronzen- en India-Rubber knoppen, fijne 
amerikaansche scharnieren, sloten, deurtrek-kers, enz.; 
dat het gemis hier te lande aan een dergelijke inrichting, 

waardoor H . H . architekten en aannemers steeds verplicht 
waren zich voor fraaie artikelen naar het buitenland te 
begeven, hem deed besluiten deze onderneming te wagen ; 
dat hij geenszins tie moeielijkheitl ontkent, aan een der
gelijke zaak verbonden, het begin verre van volledig 
acht en zich voorloopig tot een proefneming bepaald 
heeft. 

Een persoonlijk bezoek heeft ons van de juistheid 
dezer mededeelingen overtuigd. In een zeer net inge
richte lokaliteit, voor uitbreiding vatbaar, in de Heeren
straat alhier, vonden wij een kleine collectie hoofdzakelijk 
Fransche en Amerikaansche bouwartikelen, waaronder 
vooral het sluitwerk van vensters en deuren de aandacht 
trekt en verdient. Het Amerikaansche sluitwerk be
koorde op de Philadelphia-Tentoonstelling reeds menigen 
Hollandschen vakman, en enkele stukken door liefheb
bers daarvai' meegebracht, doen zeker naar een ruimere 
kennismaking verlangen. 

De verzameling door den heer Scheltema bijeenge
bracht, is inderdaad nog zeer klein, en van volledigheid 
kan in de verste verte geen sprake zijn Toch juichen 
wij — zij 't ook op veel kleiner schaal — een begin van 
uitvoering van ons denkbeeld toe, en hopen dat een 
druk bezoek en daarmee gepaard gaand gebruik van de 
monsterzaal in de Heerenstraat er toe bijdrage, om aan 
tien vakman, zoowel als aan het publiek het „raison 
d'etre" ja, de noodzakelijkheid te betoogen van eene 
op grootsche schaal en zoo volledig mogelijk ingerichte 
Permanente Tentoonstelling van constructieve en dekora-
tieve bouwmaterialen. 

R E D . 

D R U K P R O E V E N B I J M E T Z E L -

S T E E N E N . 

In deel 26, eerste stuk, der Bouwk. Bijdragen komt 
een artikel voor, over tie kunstmatige metsclstcencn van 
de Nederlandsche kunstzantlsteenfabriek en wordt hierin 
onder meer goede eigenschappen dezer steenen, ook ge
wezen op hun weerstandsvermogen tegen verbrijzeling, 
waaraan eene kleine tabel is toegevoegd. — 

Wanneer men ecnigszins bekend is met de fabrikage 
van, en den handel in gebakken steen in Nederland, 
het land der steenfabrikage bij uitnemendheid, dan zeker 
moet men zich verwonderen, dat er zooveel ondeugdelijk 
materiaal aan de markt wordt gebracht en verbruikt. De 
oorzaak hiervan is m. i. hierin te zoeken, dat vele 
architekten te weinig kennis van bouwmaterialen in 't 
algemeen hebben. Waarop toch wordt bij keuring 
van steen in de eerste plaats gelet? Voor woonhuizen 
is een eerste vereischte, gevelsteen van netten vorm, maar 
bovenal van de gewenschte kleur, om een zoogenaamd 
mooi geveltje te kunnen maken ; de steenen die verder 
voor een gebouw benootligtl zijn dienen tot zijgevels, 
achterlagen, binnenmuren en fundamenten, en komen 
dus niet in 't gezicht. Zij vormen verreweg het grootste 
aantal, en de keuring gaat hier zeer gemakkelijk, daar 
de zwaarste en voornaamste eisch, nl. de kleur, hier niet 
van invloed i s ; op kwaliteit wordt weinig gelet en zelden 
worden zulke steenen afgekeurd ledereen is in staat 
om gevelsteen te keuren, nl om zijn oordeel over de 
kleur te doen gelden, doch er wordt vrij wat meer vcr-
eischt om de kwaliteit tier steenen goed te beoordeelen. 

Meestal wordt tie kleur en tic klank als maatstaf van 
beoordeeling aangenomen, doch, dat deze voor onkun
digen niet deugt, bewijst O. a hei volgende. — Nu 
jaren geleden werd voor den bouw eener brug 
(rijkswerk) friesche klinkertmop aangevoerd en in het 
schip afgekeurd; de schipper vertrek met zijne lading, 
en pompte water over tie steenen, zootlat ze egaal door
trokken waren; hij arriveerde na eenige dagen met 
dezelfde lading steenen, welke nu werden goedgekeurd. 
Men moet met tien handel in steenen bekend zijn om 
te weten, hoe door agenten of handelaren, vooral in de 
inférieure soorten, steenen ter keuring worden aange
boden, soms twee a drie soorten lager dan het bestek-
bepaalt; worden deze steenen dan goedgekeurd, dan 
hebben zij hunne provisie met 1 0 0 % vermeerderd, tiaar 
het verschil in prijs in de. opeenvolgende soorten, allicht 
50 ets. tot f 1 , 0 0 beloopt. Moge de bewering, dat de 
keuring van steenen zoo moeielijk is, vreemd schijnen, 
vraag het maar eens aan fabrikanten of zij zei ven in 
hunne meer dan twintig sorteeringen steetls den weg 
weten te vinden. M . i. is vooral voor de architekten, 
die eene meer theoretische dan praktische opleiding 
ontvingen, een andere maatstaf van beoordeeling van 
het grootste belang. 

Deze meer gewenschte maatstaf is het nemen van 
drukproeven, zooals die in het bovengenoemde artikel 
in de Bouwk. Bijdragen worden medegedeeld. Men zal 
misschien beweren, tlat de draagkracht van metselstee-
nen wel altijd voldoende is, doch dan nog blijft het 
vergelijken van de draagkracht een uitnementlen maat
staf, om de kwaliteit te beoordeelen. Naar mijne over
tuiging worden in den laatsten tijd, tie eischen voor 
goede metsclstcencn niet hoog genoeg gesteld, en van 
tiaar tie vochtigheid in onze woonhuizen, het afvallen 
van pleister- en voegwerken, in 't kort van het verval
len uitzien van betrekkelijk nog nieuwe gebouwen. 

Wat nu tic drukproeven betreft, in het meergenoemd 
artikel in de Bouwk. Bijdragen medegedeeld, zoo hebben 
deze bij mij den ongunstigen indruk bevestigd welke ik 
van de kunstzandsteenen kreeg, na nauwkeurig onder
zoek van een paar steenen, bestemd voor den bouw van 
het gymnasium te Leeuwarden. De waalsteenen voor 
deze proef gebezigd, schijnen ook van eene zeer slechte 
kwaliteit geweest te zijn, ten minste in vergelijking met 
buitenlandsch fabrikaat. 

In den jaargang 1 S 7 8 , X " 4 7 , van de Duitsche Töpfer-
und Ziegler-Zeitung, komen proeven voor. genomen 
door Dr. Höhme, Vorsteher tier Prüfungs-Station für 
Baumaterialen an tier Köninglichen Gewerbe-Akademie 
zü Berlin. 

Hriii K1 n •iiliniiM'ii In i /.1.0 . Ivt.jinn, 

«. Gewöhnlicho Hintormauerungsateine. 
K . l i . 

[. H . Krome in Osten a, d. Oste 1 8 2 
2. With. Muller, Paretz bei Falkenroh.de . . . 1 2 X 
3. C. Krause, Korbes 175 
4 . Gebr. Reinicke, Griebow bei Korwig . . 1 2 4 
5. Kensel, Ginnheim bei Frankfurt a M . 1 4 2 
6 . Nicht genannt 1 4 4 
7. Aus einem Gebaüde in Elbing (ca 2 0 0 Jahr alt). 9 7 
8 . Stremlau in Mokran kei Ezerfk . . 1 7 7 
9 . Frans Arendt zu Clausdorf 1 6 2 

10. Vom alten Zcughause in Berlin, erstcr Stock 1 4 4 
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K .G. 
11. Desgl. Krgeschosz 193 
12. Eilert in Eisleben II bez 167 
13 " I 143 
14. Friedlander ct Sohn, Goldap 121 

Zusammen 2099 
Also die inlttlere der jew. Stelne, 140 k *. 

Bsscre Zicgelsteiiie (Mittelbrand.i 
1. Berliner Wasserwerke. 235 
2. A Muller, I Icnnigsdorf. . . . . . . 260 
3. C. Schilling, Cabluw . . 234 
4. C". Schilling, Schmergow 204 
5. Greppiner Werke in Bitterfild 239 
6 Gebr Reinicke, Griebow bij Korwig . . 288 
7. Joachimsthales Ziegelei am Werbellin See. 272 
8. Ziegelei Schifimühle bei Freienwalde 275 
9. Gutswager, 1 teller 6c C« , Heegermühle . 298 

10 Skwieraske, Lubna bei Brusz. 209 
11 Gebr. Bockrodt in Mühlhausen (Thiiringenl . 255 
12. Eilert Eisleben 233 
13- » • " ^44 
'4 252 
15. Baumeister Blanck, Hannover 234 
16. Liersch & Kngelhardt, Oderberg i. d. M . . 225 

Zusammen 3957 
Also di<- mil tine Festifrkeit tier Mittelbraudsteine, 347 k 1. 

<• Klinkersteine, (Hartbrand.) 
1. Berliner Wasserwerke 352 
2. Gebr. Reinicke Griebow bei Korwig . . . 326 
3. Nicolaus Becker, Berlin 393 
4. Baubureau der Gasanstalts BrQcke, Berlin 309 
5 Ziegelei Schillhiiihlc bei Freienwalde a/O. . -338 
6 ,, Wickendorf bei Schwe'rin i : M . . 304 
7. Frans Arendt zu Clausdorf I bez 331 
8- » - II 334 
9. Baumeister, Blanck Hannover, I bez . . 347 

10. „ . .„ „ II . . . 376 
11. ., „ „ III . . . 310 
12. „ „ „ I \ ' . . . 332 
13. ,. ,. ., VI . . . 316 
14- „ „ ,, VII . . . 446 
15. J. Hoffmann, zu Taubenheim 451 

Zusammen 5315 

Also die mittlere l'estiirkeit der klinker, l>l k 6. 
Die Zahlen bedcuten denjenigen Druck pro • M . 

bei welchem die Zci storing erfolgte 
Vergelijk hiermede de tabel in de Bouwk. Bijdragen. 

VVaalvorni rood . . . . 65.5 
„ gevelgrauw 120 
„ klinker 203.5 

Waalvorm kunstzandsteen 5 maanden oud. . 240 
Idem „ „ 2 „ „ . . 222 

Duitsche vorm, 1 jaar oud 222 
Wat nu de kunstzandsteen betreft, geloof ik wel dat 

uit prima portland-cement en schei]) zand, een zeer 
deugdzaam materiaal kan verkregen worden ; doch de 
vraag is. of de metselsteenen van kunstzandsteen, zooals 
ze in den handel vóórkomen, de voorkeur verdienen 
boven gebakken steenen. — Men moet hierbij niet 
vergeten tlat de fabrikanten van kunstzandsteen, willen 
ze in prijs concureeren tegen gebakken steen, slechts eene 
beperkte hoeveelheid portland-cement kunnen verbruiken. 

Moge het door mij aangehaalde er toe bijdragen, dat 

vele architekten, meer overtuigd worden van de nood
zakelijkheid om metselsteenen aan drukproeven te onder
werpen ; misschien gevoelt de geachte inzender van het 
artikel in de Bouwk. Bijdragen lust, om zijne proeven 
verder voort te zetten, en ik ben overtuigd dat vele 
fabrikanten hem hierin gaarne zullen steunen ; hun belang 
toch brengt mede, dat de goede eigenschappen hunner 
waar bekend worden — Ook voor vele bouwkundigen 
zouden dergelijke proeven van groot belang zijn. 

bij Dockum Mei 1 8 8 1 . E N G B E R T H E L D E R . 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

43"« A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G . Wegens den Hemelvaarts
dag op 26 Mei, zal de aanstaande 43ste Algemeene 
Vergadering, in plaats van op Woensdag en Donderdag 25 en 

1 26 Mei. gehouden worden op Vrijdag 27 Mei des namid
dags ten 1 ure, en op Zaterdag 28 Mei, des voormiddags 
ten 10 ure, beide dagen in bet Lokaal van het Genootschap 
„Natura Artis Magistra". Met nadruk wórden de leden opmerk
zaam gemaakt op de tentoonstelling, welke in het lokaal der 
Vergadering zal gehouden worden. Allen, welke belangrijke werken 
onderhanden hebben, worden dringend uitgenoodigd door het toe
zenden van teekeningen, van hunne belangstelling te doen blijken. 

Leden builen Amsterdam wonende, die aan de tentoonstelling 
wenschen deel te nemen, worden verzocht hunne stukken te zen
den aan het lokaal der Maatschappij, in de Wijde Kapelsteeg 2. 

; vóór 25 Mei, of wél op 27 Mei. vóór 's morgens 11 uren aan het 
lokaal van het Genootschap «Natura Artis Magistra.'' 

Leden te Amsterdam wonende, kunnen hunne stukken zenden 
aan het lokaal van het Genootschap «Natura Artis Magistra''. 
op 27 Mei, vóór 's morgens 11 uren, en doen afhalen den 30"'"1 

Mei, 's namiddags tusschen 10 en 2 uren. 
De gemeenschappelijke maaltijd zal gehouden worden op 

27 Mei a.s. in een der lokalen van het Genootschap "Natura 
Artis Magistra." 

Het verslag der vergadering van de afdeeling Amsterdam, gehou
den 6 Mei 1.1. is te laat ontvangen om in dit nummer opgenomen 
te worden, en volgt in X". 3. 

W E E K B L A D . — Mij het Bouwkundig Weekblad zal om cle 
I veertien dagen, een plaat gevoegd worden. 

B I N N E N L A N D S C H K B E R I C H T E N 

H A A R L E M . — Op Dinsdag 12 Juli 1881 en volgende dagen zullen 
de 104de Algemeene Vergadering en het Congres der Neder
landsche Maatschappij ter bevordering van nijverheid gehouden 
worden, in de bovenzaal der Sociëteit de Vereeniging te Haarlem. 

In de veieeniging van de leden der Maatschappij tot het hou
den van een Congres van Nijverheid, op 13 Juli, zullen in de 
Afdeeling Fabrieks- en Handwerksnijverheid, onder meerandere, 
de navolgende onderwerpen behandeld worden. 

1. Steenbakkerij, Kr wordt beweerd dat in den lateien tijd in 
Nederland de invoer van gebakken steenen en pannen, de eersten 
voornamelijk uit Duitschland, meer en meer toeneemt en dit 
fabrikaat thans zelfs meer gewild wordt dan het steeds zoo gunstig 
bekende uit ons eigen land. Het Departement Utrecht vraagt, 
indien deze bewering als waar moet worden erkend, of dan de 
Nederlandsche Steen- en Pannenbakkerijen daardoor op den duur 
een nadeelige mededinging te vreezen hebben, zoo ja, — of ver
betering, althans wijziging van het fabrikaat lot den vorm en klem 
aan het ingevoerde eigen, mogelijk is? 

Of daardoor de invloed der mededinging kan worden gekeerd? 
en welke middelen daartoe de meeste aanbeveling verdienen? 

5. Informatie-bureaut of proefstations van Nijverheids-Producten, 
Het Departement Deventer spreekt ook in het belang der verbrui
kers de wenschelijkheid uit tot het oplichten van een informatie

bureau voor technische- en nijverheidsprodukten, en wel voor 
eiken tak van nijverheid een afzonderlijk bureau in ee'n of meer 
plaatsen. Ten einde aan die zaak levensvatbaarheid te geven 
zouden vooreerst slechts «bouwmaterialen" in aanmerking komen, j 

7. Kunstzin in <ic Houwkunst. Zou de Maatschappij ook iets kunnen ! 
bijbrengen tot de uitbreiding van kunstzin en smaak in de Houw
kunst, door jaarlijks eenige medailles beschikbaar te stellen voor 
ecne Jury, aan w ie is opgedragen, de op eene aangewezene plaats 
nieuw opgelichte gebouwen tc beoordeelcn? 

In de afdeeling Koophandel, Zeevaart, Visscherijen, Volkshuis
houdkunde en Statistiek, zal onder meer behandeld worden: 

4. Kunstzin en Handwerksnijverheid. Meermalen is de klacht 
geuit dat onze handwerkslieden in kunstzin sedert twee eeuwen 
zeer zijn achteruitgegaan. 

Is deze achteruitgang toe te schrijven aan de vermindering van 
kunstzin bij het publiek, aan de opheffing der gilden of aan den 
toenemenden invioed van het fabriekswezen? 

Is ook de maatschappelijke en huiselijke toestand van den 
Nederlandschen ambachtsman sedert twee eeuwen achteruitgegaan? 

Wat kan er gezegd worden van de talrijke abeiders- en vakver-
eenigingen die in Nederland besta 111, en hoe zouden deze moeten 
ingericht worden 0111 den handwerksman zijn vroegere waarde te 
hergeven ? 

« • <— 
B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

X V I I I . Houtsnijwerk en parquetvloeren. X I X . Decoratief 
beeldhouwwerk. X X . Lederwerken, vlechtwerken, enz. 
(kleine fanlaisie meubels). N N I . Kunstbloemen X X I I . Tee
keningen, modellen, photographiën enz. X X I I I Behangsel
papier. X X I V . Uurwerken. X X V . Drukwerk en 
bindwerk. X X V I . Werktuigen. 

M I L A A N . - Te Milaan zal, in den loop deze maand, onder den 
naam olndisposizione di belle arti", eene Tentoonstelling ge
houden worden van teekeningen. schilderijen, beeldhouwwerken, 
bouwkundige ontwerpen, bronswerken, snijwerk enz. Slechts voor
werpen getuigende van artistieke grilligheid en zonderlingheid 
worden uitgesloten. 

De Tentoonstelling wordt gehouden in een lokaal, grenzende 
aan dat, waarin de Tentoonstelling van Kunst en Industrie den 
jden Mei geopend is. 

SlENA. — De oNazione" meldt dat het ontwerp van den 
beeldhouwer Papini, voor het standbeeld, hetwelk de stad Siena 
wil oplichten ter cere van den architect O B A L D A S S A R R E P E R U Z I " , 

(1481 — 1 5 5 6 ) eenmaal haar talentvollen burger, thans gereed is. 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

NOORDWIJK, 4 Mei. Het bouwen van 2 scholen met onderwij
zerswoningen, te Noordwijk-Binnen en te Noordwijk-aan-Zee, on
der beheer van den architect W. Langhoul (>/.. te Amsterdam; 
minste inschrijver T. Boonstra, Hariingen, voor /' 51.800. 

ALMKERK, 7 Mei. Het veranderen der openbare school te Uit
wijk, onder beheer der architecten Vonk en Holwerda; ingekomen 
3 biljetten. 

A. van Wijk, te Veen, voor /" 2 0 , 8 , J. Hobo, te Nederhemert, 
voor f 2119 en A. Kentie. te Woudi iclicni voor / ' 1782 (gegund). 

I N T E R N A T I O N A L E T E N T O O N S T E L L I N G 

van KUNSTNIJVERHEID en SCHOONE KUNSTEN 
in liet Pillules < 1 • • M u l l to B r u n e i 

van al I Juni tot 30 October 1881. 

Programma kiiiistiiijvei-lieid-Tentooiistelliiig. 

K L A S S E I. Tapijten. 11. Geweven stoffen en andere 
tapijtwerken voor stoffering. III. Werkstukken van den 
kamerbehanger IV. Werkstukken van den décorateur. 
V . Shawls. VI . Kanten en tule-stoffen. VII Borduur-
en passementwerken. VIII . Kleedingstukken en onder
deden daarvan I N . Aardewerk. N . Kristal. X I . Glaswerk 
en geschilderde kerkglazen. N I L Brons-, zink- en 
ijzerwerken. XIII.-Goudsmidswerken. X I V . Juweliers-
werken en bijouteriën. X V . Wapens en instrumenten. 
X V I . Muziekinstrumenten. X V I I . Schrijnwerk 

Uittreksel uit het Reglement voor de tentoonstelling 
van Kunstnijverheid. 

Art i . Den isten Juni l88l wordt de internationale tentoonstelling 
geopend. Zij wordt den 3 0 October d. a. v. gesloten. 

Art. 5. Op verlangen der inzenders, belast de administratie zich 
met hunne vertegenwoordiging. 

Art. 6. Goederen zullen tegen verminderde prijzen kunnen vervoerd 
worden *) Inkomende rechten voor de voorwerpen welke 
tijdens de tentoonstelling kunnen verkocht worden, moeten 
terstond voldaan worden. Voor stalen of monsters is tijdelijken 
vrijdom van rechten toegestaan. 

Art. 8. Inzenders ontvangen gratis een toegangskaart. 
Art. II. Alle aanvragen voor het tentoonstellen moeten gericht 

worden aan den Heer E. U K BAVAV, Administrateur-Directeur, 
Palais du Midi, a Bruxelles. Daarbij optegeven: aard der voor
werpen en benoodigde plaatsruimte. 

Art. 12. De kosten voor plaatsruimte zijn: per vierkante meter 
op den vloer 30 francs en per vierkante nieter niuurvlakte 15 francs. 

Art. 16. Het recht op de gehuurde plaatsruimte, indien deze vóór 
31 Mei a s. niet is ingenomen, vervalt. 

Art. 19. Alle goederen moeten geadresseerd worden aan den 
Administrateur-Directeur. 

Art. 21 . Like toezending moet van een brief vergezeld zijn, 
bevattende: 

1°. de omschrijving der voorwerpen in elke verpakking aanwezig; 
2 ° . alle toelichtingen op de adressen der verpakking geschreven. 

Ken dergelijke brief moet gericht worden aan den Admi
nistrateur-Directeur, 

Art. 23. In het tentoonstellings-lokaal zijn de noodige getimmerten 
voor het uitstallen aanwezig, de inzenders kunnen daarvan 
kosteloos gebruik maken. De kosten van versiering enz. zijn 
echter ten hunnen laste. 

Art. 24. Drijfkracht voor werktuigen is ten dierste der inzenders 
aanwezig; zij kunnen daarvan gebruik maken tegen betaling 
van 15 centimes per benoodigde paardenkracht en per uur. 

Art. 25. Ir wordt een: internationale beoordeehngs-commissie 
benoemd. 

Reglement der Tentoonstelling van sehoono kunsten 
en van retrospectieve kunst. 

Art. I. De tentoonstelling zal de werken opnemen zoowel van 
Belgische artisten, als van die uit andere landen. Ook antieke 
schilderijen en kunstvoorwerpen worden aangenomen. 

De tentoonstelling zal omvatten: 
A. Schilderijen in olieverf, aquarellen, miniaturen, schilderwerken 

op émail, in pastel, in gouache, teekeningen en cartons; 
B. Beeldhouwwerk «en ronde bosse" en "en bas relief", snijwerk 

op medailles, oen relief' en »en creux ', cameün, gesneden steenen ; 
C. Koper-, staal- en houtgravures, en etsen. 

Gecopiéerde werken worden niet opgenomen. 
Art. 3. Alle tentoongestelde werken moeten ernstige kunstwaarde 

bezitten. De administratie behoudt zich het recht voor daarover 
door bevoegde personen te laten oordoelen. 
Alle schilderijen moeten in vierkante lijsten geplaatst worden. 

Art. 4 . Alle voorwerpen voor de tentoonstelling moeten gezon
den worden aan den lieer Kniest de Bavay. adminis rateur-
directeur, Palais du Midi, te Brussel. 

Art. 11. Plaatsruimte wordt gratis afgestaan aan tie eigenaars van 
die kunstvoorwerpen welke van algemeene vermaardheid zijn. 

Art. 15. De administratie belast zich niet den verkoop van kunst
voorwerpen, tegen een commissieloon van 10;% 

In geval een voorwerp wordt verkocht, wordt niets voor plaats
ruimte in rekening gebracht. 

Commissaris voor de tentoonstelling is: 
Baron F R R D . P A S Q U I E R , ingenieur. 

De raad van beheer is samengesteld als volgt: 
FÉLIX T A S S O M industrieel. 
WiJNAND-jANSSENS . . . architect. 
H.KNR1 WEBER lid van den gemeenteraad. 
ALFRED B R A S S E U R . . . grondeigenaar. 
C H A R L E S W A S H E R . . . civiel-ingenieur. 
E R N E S T U K B A V A V . . . industrieel. 

Het volledige programma met reglement der tentoonstelling, 
benevens een 'model 'van aanvrage voor plaatsruimte, ligt ter lezing 
op het bureau der Maatschappij tot bevordering dei Bouwkunst, 
111 de Wijde Kapelsteeg N°. 2, te Amsterdam. 

*) He Belgische Staatsspoor /al <U- tentoongestelde goederen kosteloos 
lenig vervoeren, dat is dus 50 % reductie der lariefsprijzen. 



Van alle bestaande druk-apparaten is de 

de eenige, waarop men zonder bijzondere vakkennis, 
van een origineel handschrift of teekening een gohool 
willekeurig aantal afdrakken kan maken; reden 
waarom deze persen, welke in 4 verschillende grootten 
vervaardigd worden, overal een zeer gunstig onthaal 
hebben gevonden, en nog vinden. 

De Hectograph, Chromograph, e. a. leveren 
slechts afdrukken in kleine hoeveelheid; daar
enboven worden de laatsten met aniline kleu 

ren bewerkt, welke aan den invloed van het daglicht blootgesteld, spoedig 
verdwijnen, en wier ifdrukken aan het gewone briefport zijn onderworpen, 
terwijl de afdrukken op de Autographische pers gemaakt, geheel onder .het 
port van drukwerk vallen 

Uitvoerige prospectussen, met getuigschriften van de meest beteekenisvolle mannen, 
en van de grootste industrieële inrichtingen in Duitschland zijn op franco aanvrage gratis 
verkrijgbaar. 

H U G O K O C H , M a c h i n e n f a b r i k a n t t e L e i p z i g , 
WAHLMANNSTRASSE 7/8. 24 

MOESSELINE GLAS. 
G E R I B T E N G E R U I T G L A S . 

C A T H E D K A A L G L A S . 
GLAZES DAKPANNEN. 

G L A S - A S S U R A N T I E . 

Schrötter & Co. 
KANTOOR en MAGAZIJN: 

188, Singel bij de Oude Leliest aat, 188. 
AMSTERDAM. 32 

F O L K E R S & C ° . 

M O S A I E K - P A I . K E T T E N 
VAN 

Minion A Co , i,mul o 11 - Kuril l'lircs. UfaubeOge - \ illci o\ & Itocll, ' l i l I lach, 
TEGELS VOOR GEVELVERSIERING, MUUR- EN HAARDBEKLEEDING. 

ALBUMS en MONSTERS op aanvraag. 

W I T T E P O R C E L E 1 N E N T E G E L T J E S . 

T R O T T O I R - S T G E N E N , 

GKGROKFDK en VI.AKKK. 
P O R T L A N D C E M E N T . 

Knijriif Bevan \ M 11 i'ü'i', 1.11111I1111 - Schifferdecker & M'Ü ii.idc11>< in. 

T r a s v a n H e r f e l d t , A n d e r n a c h . 

A S P H A L T - V L O E R E N E N A S P H A L T J N B L O K K E N . 

Neuchatel Asphalte Company London. 

A S P H A L T - D A K P A P I E R . 
ASPHALT-DAKLEDER rCarton-CüiD. 

I*. Desfeux. Paris. 

E N G E L S C H E , F R A N S C H E E N D U I T S C H E D A K L E I E N . 
tlitiinuiütr iitrrnni, 

Cowen & fo.. New-Castle — Star-GIenboifh, diluscow. 
Engelsche Waterleidingbuizen. 

P R I V A A T T R E C H T E R S . 

Aarden en l ' im < l<-iIK-M. l.I/.«>ren, lln» en Geëmailleerd. 

D R I J F S T E E N E N v o o r B i n n e n m u r e n . 

W A A L - . V E C H T - , I J S S E L - en F R I E S C H E S T E E N . 

1 >.-i 1»I>:i 1111.-it T e g e l s , « M I X 

S C H E L P K A L K B R A N D E R I J T E H A S S E L T . 3' 
STEENKALKBLUSSCHERIJ AAN DEN OMVAL, 

MAGAZIJNEN en KANTOOH : 

R a p e n b u r g , A n i s t e r d a m . 

Voor Architect en en Ingenieurs 
V E R S C H E E N ! 

Dr. FRIEDRICH ERISMANN, 

G E Z O N D H E I D S L E E R . 

Uitgave VAN H E U S D E N , 's Bosch. 
ƒ 2.40. 27 

FROFIELSTEEN-FABRIEK van 

B . J . C A N O Y & C I E . 
T E V E N L O . 

Tof dadelijke aflevering gereed: 
Machinale Roode Facade of Gevel

steen. Waal, IJssel en Duitsche vorm. 
Machinale Roode Proflelsteenen, 

als: Cordonband-, Raamlijst- en Drempel
steen, Gcvellijst-, Hoog-, Muur en Plintaf-
dekkingsteen, enz. Waal en Duitsche vorm; 
alle andere soorten worden naar op te geven 
maat en teekening binnen zes weken ver
vaardigd en afgeleverd. 

Eveneens worden Gele, Blauwe en 
Zwarte Facade en Profielsteen op be
stellingen vervaardigd. 

Machinale Roode Tapsche Steen 
(Putsteen) voor ronde labriekschoorsteenen 
in velschillende afmetingen; deze schoorstce-
nen worden van binnen opgetrokken zonder 
behulp van stijger a /6.— per meter hoogte 
voor het opbouwen. 

Machinale Kraagbuizen voor rook- en 
watergeleidingen van 10 tot 26 cm. inner
lijke doorsnede en 65 cm. tot 1 nieter lengte, 
Jstukkon en Ellebogen. 

Bloempotten en alle andere soorten van 
Tegelsch Aardewerk. 29 

m m m ss m e+a es ra mm m-*p 

%4 P A R K E T V L O E R E N , u 

is £f Villeroy & Boch, Mettlach È 
B Boch Fréres, Maubeuge 25 .•, 
**"3 Minton, Hollins&Co., Stoke 3 
1 o bij de Vertegenwoordigers en Depothouders ffi 

DE LINT Haringvliet T.Rotterdam 1 
%8t mm m m m m m 

NEDERLANDSCHE KUN ST-ZANDSTEEN-PABRIEK 
T U S S C H E N V E L S E N E N F J M Ü I D E N . 

H o o f d d e p ö t : t e A m s t e r d a m o v e r h e t P a l e i s v o o r V o l k s v l i j t , F a l c k s t r a a t 4 9 . 
Bekroond te Arnhem met Diploma 1" Grand. 

A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N ! [ O U D E N D E 
M E T S E L S T E E N E N , P R O F I L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , R I O L E N , 
B U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken en/., gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in KUNST-ZANDSTEEN en ook in PORTLAND-CEMENT. 

Groothandel in i e qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „ S T K R N " van T O E P F F E R , G R A W I T Z & Co te Stettin; 
K N I G H T , B E V A N & S T U R G E ' S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S enz. 33 

B i j de E r v e n H . V A N M U N S T E R & Z O O N , t e A m s t e r d a m , i s t e r p e r s e : 

BOUWKUNDIGE BIJDRAGEN 
VAN DE 

ONDER REDACTIE VAN 

P. J . I I . C U Y P E R S , Prof. E . G U G E L , J . R . D E K R U V F F , C . M U V S K E N 

en H . P . V O G E L . 

J a a r l i j k s v e r s c h i j n e n 4 a f l e v e r i n g e n a 2 v e l d r u k s en 10 p l a t e n i n p h o t o l i t h o g r a p h i e . 

Prijs ./' io .—, betaalbaar in twee halfjaarlijksche termijnen. 

V o o r de Leden der M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R H O U W K U N S T staat de 

inteekening voor den halven prijs, ƒ 5 — , open, onder verplichting hunne 

aanvrage direct aan de uitgevers te zenden, met opgave door 

welken boekhandelaar men de leverantie wenscht. 

DE EERSTE AFLEVERING ZAL BEVATTEN: 

H E T K A S T E E L „ O U D W A S S E N A E R " 

nabij 'S G R A V E N H A G E , 

van den Heer C . J . V A N D E R O U D E R M E U L E N . 

Architect C . M U V S K E N . 

De eerste aflevering is bij uitzondering en als ter kennismaking te bekomen a f 3.—, doch 

wordt niet afgeleverd dan na ontvangen remise. 



P E R M A N E N T E T E N T O O N S T E L L I N G v a n F I J N E K O U W A I M T K E L E N . 
van Espagnoletton, Zinkornamenten, uitgezaagde Metalen, Bronzen en India Rubberknoppen, 

fljno Amerikaan8che Scharnieren, Sloten, Deurtrekkers eni , em, 
AMSTERDAM, Beerenstraal 20. 34 J . H. SCHELTEMA. 

A a n b e s t e d i n g . 
De Naamloote Vennootschap tol exploitatie 

van de Bollandsche Manége te AMSTERDAM, 
zal op Dinsdig 24 Mei 1881, 's middags 
te 3 uur, in het Koffiehuis ode Roodt Leeuw" 
Aanbesteden: 

Het opbotrwon an een Manége _e-
bouw met citalling voor 74 paarden. 
Koetshuis, Voorgebouw en verdere 
werken, op de daarvoor bestaande fun
deeringen aan de Vondelkade te Am 
sterdam, met de leverantie van alle Ma
terialen en Arbeidsloonen. 

Het Bestek 5 daarbij behoot ende Tee
keningen is ad f 4 per stel te bekomen ter 
Stoomdrukkerij van ROELOFFZEN& HüBNER, 
op den N. Z. Voorburgwal 187. 

Inlichtingen geelt de ll»genieur-Architect 
A. L. V A N G E N D T , 37 

Een in alle opzichten bekwaam 
BonwïQiidig Teetenaar, 

bekend met Bureauwerk kan dadelijk ge
plaatst worden. Salaris / 75 a f 125 per 
maand. Franco brieven lett B. W. bij 
D E E R V E N H V A N M U N S T E R & Z O O N , War
moesgracht 12, Amsterdam. 39 

B A K K E R t W E I D N E R . 
A M S T E R D A M . 40 

H O U T E N E N S T E E N E N 
PARQUETV LOEREN. 

H . k J . S Ü Y V E R , 

F A B R I K A N T E N V A N 

S T O O M - K E T E L S 

KN 

W E R K T U I G E N , 
„He Hollandse lie I 11 I I I . 

Groote Bickcrstraat, 20 en 22, en 

„Het /.ri-p.iaril.' 
einde Groote Bickcrstraat, 36 

T E A M S T E R D A M . 

Bij JOH. 1 J K K M A , 'sGravenhage, is 
verschenen: 

B u r g e r l i j k e B o u w k u n d e . 

CONSTRUCTIELEER DER ONDERDEELEN VAN 
GEBOUWEN, =8 

door G. J. MORRE, 

(Trappenhoek) all l Tekst ail. 1 
1'kitfii li stuks. 

Boekhandel C. F. STEMLER, 
AMSTERDAM. 

I I E O I v , 

DE SCHOONE BOUWKUNST 
IN HARE WORDING EN ONTWIKKELING. 

Leeraar ad. Polytechnische school te Delft. Met een ATLAS van 60 Staalplaten 
I N P O R T E F E U I L L E ; Prijs ƒ 8 . — 26 

Bij alle Boekhandelaars te ontbieden. 

Verbouwing Korenbeurs. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S van Haar

lem zullen op Donderdag don 19 Mei 1881, 
des namiddags te 2 uren, ten Raadhuis* dei-
Gemeente, bij enkele Inschrijving Aanbesteden: 1 

Het doen van eenige veranderin
gen aan en het bijbouwen en ver-
grooten van de Korenbeurs aan 
het Spaarno No. 36 te Haarlem, 

Raming / 7000. 
Bestek en Voorwaarden, alsmede de Teeke

ningen, liggen ter inzage ter Gemeentesecre
tarie, op alle werkdagen van 10—4 uren. 

De plaatselijke Aanwijzing zal geschieden 
op Vrijdag den 13 Mei a s.,'s morgens te 
10 uren. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Archi
tect over de Werken en Gebouwen der Ge
meente, tusscheii den dag der Aanwijzing en 
dien der Besteding, op alle werkdagen,'smor
gens tusschen 9 en 10 uren, ten zijnen Kan
tore, Koningstraat 2 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

(get) K . A. JORDENS. 
(get.) J. T 1 E L E N 1 U S K R U 1 J T H 0 F F . 

Haarlem, 5 Mei 1881. 38 

I T . J . W O L T E R , Firma R E D E K E R & Co. 
AMSTERDAM, Prinsengracht 574. 

ADVISEERT OVER EN BELAST ZICH MET DEN' AANLEG VAN INRICHTINGEN TOT 

V E N T I L E E R I N G - E N V E R W A R M I N G 

V A N G E B O U W E N - , 
VOLGENS VERSCHILLENDE SYSTEMEN. 41 

Verschillende Toestellen zijn in het Magazijn te bezichtigen. 

F A B R I E K E N M A G A Z I J N V A N 

B A D - I N R I C H T I N G E N E N 

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

A R E L H . S 

Directe aanvoerder der gunstigst bekende merken Portland Cement. 
K A L K - E N T R A S E A B R I K A N T . 

B a s a l t r ; renspaal t jes 
in alle afmetingen. 

H A N D E L I N G I P S , 
WAAL- EN RIJNSTEENEN, 

D u i t s c h e m e t s e l - & s t r a a t s ; eenen, 
M A R M E R , 

/.ink- en kops teen en, 
ZUILENBAZAL T. 

Ubelfanger- en ander,; zandsteenen, 
volgens teekening. 

Ba/ali schrot — Trottoirsteentjes. 
P A R Q U E T V L O E R E N , 

ASPHALTPAPIER. — TUFSTEEN EN. 
D R I J F S T E E N E I t } 

DAKLEIJEN, 
Binnen- en buitenlandsche dakpannen, enz. 

STEENKOOPERIJ: Keerweer (achter de Veemarkt). 
KANTOOR. Swammerdamstraat 40. 

A M S T E R D A M . 

Telegram adres: K A K E L SCHUTTE, Amsterdam. 43 

Zooeven verscheen: 

VERHEI! 

» E L E C T R I E K E 

S C H E L L E N . « 

C r o o n & C o . , 3 5 

op de Purijsche Tentoonstelling 
DOOR 30 

HENRY HAVARD. 
tien fraai boekdeel pl.m. 324 pag. 4" form. Fabrikanten van galvanische instrumenten. 

Met vele illustraties Prijs/-2.50. . . , 
i u » . „ H K N K I j. swiBuiG, i' 'sBsgt • » Spuistraat 271, Amsterdam. 

G . & J . C O O L , 
F A B R I K A N T E N V A N M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 

Uekroond: 
AMSTERDAM, PARIJS, ARNHEM, PHILADELPHIA. 

Magazijnen: 
A M S T E R D A M , Bloemgracht 77. N I J M E G E N , Smjderstra.it 426. R O T T E R D A M , Nieuwland 1. 

Bovengenoemde Magazijnen zijn steeds ruim voorzien van Schoorsteenmantels 
allen gefabriceerd in onze eigene werkplaatsen. 

NB. Fransche Wrijfwas 80 Ct per Doosje. 44 

> 
es 
on 

<D 
"co 

> ps 

CS > 

• — 

O 
O 

b b 
o 

H 

O 

Q 

O 

a ! 

r—1 S 

« % 

H 
O 

PL, 

H < 

eï 

> 

co 

O 

« I j 

00 va 
00 O S 

O O — o »o 
71 71 71 

I I I I 
8' - - S' 

I I I I I I 
d 0 

I I 

I I « o 
03 5§ O 'O d CO 

- 2 ..-
O " 00 00 

I O 55 3 I, 06 35 3 — .—' <- 1- - -
- 71 X 71 

* * P C 

I. I. I. I. I I I I I I I 

•S 2 '"! iSÉ 

£ = - 3 3 
bp{ S fl s Q 3 N !fl 
- f 2 - » 
3 t "S 9 § 

2 C - = — - -
£ ~ l = t c -= 

IQ = 
71 

Z> 
1 -

c •t ft 

3 

en
 v

 

£ a :Ê 
N -è 

< _r 
B 0D 
3 "7 

L l 1. I 
fl O - 50 

5, M 

~ — ' B B .. 

; ' ~ - > z > 
8,.» s S 8 a 

7 1' 5 - 1: 

•'• = .- > ~ 8 -
B ï > _ r ' - t ' -B 

^ — — 

- - B B 
B — t S é B 

- r _tt B 

B * £ 

9 O -B 

o « s 
X S -X B 

:l .= 
a -

/ - -B - - B — 5 e 

W 
l ' . l "" ! | — 1- x — 

S ! t i 2 si' 2 - ' 

00 br.S X -
—— P R t R 

I S I I I 
ao § S S " 
-15 V, 

, B / / . X 

6 -00 00 
1- —. — 

ao _ — 

I. 1 I I 
8 8 8 -

= 5 _• ~ 

"1 B s :r; -1 L 7 
- ^ B 

B _7 w 

» B 

•S o' 

00 

1 i« 

bc -

W a S W S -

9 ~ o r 
Al 9 

B 1 1 

s * 

— — > •< O 

Gedrukt bij de Erven II. HOM Munster &> Zoolt. 

http://Smjderstra.it


I M ' I C t l I U : \ T I - : T l \ I O O \ S I I I M M , v a n F I J N E 1 1 0 1 U A l t T I M I I V 
van Espagnolet ten, Zinkornamenten , uitgezaagde Meta len , Bronzen en India Rubberknoppen, 

fijne Amer ikaansche Scharnieren, Sloten, Deur t rekkers eni , em. 
34 J . N . S C H E L T E M A . AMSTKK1 )AM. lieerenstraat 20. 

A a n b e s t e d i n g . 
De Naamlooxe Vennootschap tot exploitatie 

van de Hollandsche Manege te AMSTERDAM, 
zal op Dinsd tg 24 M e i 1881, 'smiddags 
te 3 uur, in hot Koffiehuis •></',• kootte Leeuw" 
Aanbesteden: 

He t opbouwen an een M a n é g e . c -
bouw met S ta l l ing voor 74 paarden, 
Koetshuis, Voorgebouw en verdere 
werken, op de daarvoor bestaande fun-
deeringen aan de Vonde lkade te A m 
sterdam, met de leverantie van alle Ma
terialen en Arbeidsloonen, 

Het Bestek met 5 daarbij behoorende Tee
keningen is ad ƒ 4 per stel te bekomen ter 
Stoomdrukkerij van ROELOFFZEN& HüBNER, 
op den N . Z. Voorburgwal 187. 

Inlichtingen geelt de Ingenieur-Architect 
A. L. V A N G E N D T , 37 

Verbouwing Korenbeurs. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S van Haar

lem zullen op Donderdag den 19 M e i 18U1, 
des namiddags te 2 uren, ten Raadhuisse der 
Gemeente, bij enkele Inschrijving Aanbesteden: 

Het doen van eenige verander in
gen aan en het bijbouwen en ver-
grooten v a n de Korenbeurs aan 
het Spaarne N o . 36 te Haarlem. 

R a m i n g f 7000. 
Bes/ei' en Voorwaarden, alsmede de Teeke

ningen, liggen ter inzage ter Gemeentesecre
tarie, op alle werkdagen van 1 0 — 4 uren. 

De plaatselijke Aanwijzing zal geschieden 
op Vr i j dag den 13 M e i a s.,'s morgens te 
10 uren. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Archi
tect over de Werken en Gebouwen der Ge
meente, tusschen den dag der Aanwijzing en 
dien der Besteding, op alle werkdagen, 'smor
gens tusschen 9 en 10 uren, ten zijnen Kan
tore, Koningstraat 2 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

(get.) E. A . JORDENS. 
(get.) J. T1ELENIUS K K U I J T H O F F . 

Haarlem, 5 Mei 1881 38 

Een in alle opzichten bekwaam 

BoMmiil ig Teekenaar, 
bekend met Bureauwerk kan dadelijk ge
plaatst worden. Salaris / 75 a f 125 per 
maand. Franco brieven lett B. W. bij 
D E E R V E N H V A N M U N S T E R & Z O O N , War
moesgracht 12, Amsterdam. 39 

Bij JOH. 1JKEMA, 's Gravenhage, is 
verschenen: 

B u r g e r l i j k e B o u w k u n d e . 

CONSTRUCTIELEER DER ONDERDEELEN VAN 
GEBOUWEN, 28 

door G . J . M O R R E , 
Leeraar ad . Polytechnische school te Delft. 

(Tranpeiihoek) utl. 1 Tekst ntl. 1 
i'i.ltrll o stuks. 

Boekhandel C. F . S T E M L E R , 
AMSTERDAM. 

H E C K L , 

DE SCHOONE BOUWKUNST 
IN HARE WORDING EN ONTWIKKELING. 

Met een A T L A S van 60 Staalplaten 
I N P O R T E F E U I L L E ; Prijs ƒ 8.— 26 

Bij alle Boekhandelaars te ontbieden. 

I I . J . W O L T E R , Firma R E D E K E R & Co. 

AMSTERDAM, Prinsengracht 574. 
A D V I S E E R T O V E R E N ' B E L A S T Z I C H M E T D E N A A N L E G V A N I N R I C H T I N G E N TOT 

V E N T I L E E R I N G E N V E R W A R M I N G 

V A N G E B O U W E N - , 
VOLGENS VERSCHILLENDE SYSTEMEN. 

Verschi l lende Toestellen zijn i n het Magazijn te bezicht igen. 
4 ' 

F A B R I E K E N M A G A Z I J N V A N 

B A D - I N R I C H T I N G E N e n 

V E R W A R M I N G T O E S T E L L E N , 

42 T H . A . D E K O S T E R , A M S T E R D A M . 

K A R E L 1 . S C H U T T E . 
Directe aanvoerder der gunst igs t bekende merken Por t land Cement. 

K A L K - E N T R A S E A B R I K A N T . 

B A K K E R & W E I D N E R . 

A M S T E R D A M . 4 0 

H O U T E N E N S T E E N E N 
P A R Q U E T V L O E R E N . 

H . t J . S U Y V E R , 

F A B R I K A N T E N V A N 

S T O O M - K E T E L S 

KN 

W E R K T U I G E N , 

„Be lloUiiiidsclie Tuin", 
Groote Bickerstraat, 20 en 22, en 

„liet /.rcpniinl." 
einde Groote Bickerstraat, 3 6 

H A N D E L I N G I P S , 
WAAL- EN RIJNSTEENEN, 

D u i t s c h e m e t s e l - & s t r a a t s i e e n e n , 

M A R M E R , 
tilth en hopst een 11. 

ZUILENBAK ALT. 
Ubelfanger- en andero zandsteonen, 

volgens teekening. 

B a s a l t g r e n s p a a l t j e s 
in alle afmetingen. 

Bazalt schrot — Trottoirsteentjes. 
P A R Q U E T V L O K K E N , 

A S P H A L T P A P I E R . — T U F S T E E N E N . 

D R I J F S T E E N E K , 
DAKLEIJEN, 

Binnen- en buitenlandsche dakpannen, enz. 

S T E E N K O O P E R I J : Keerweer (achter de Veemarkt ) . 
K A N T O O R . Swammerdamstraat 40. 

AMSTERDAM. 
Telegram adres: K A R E L SCHUTTE, Amsterdam. 43 

Zooeven verscheen: 

op de l 'il l i jscltc Tent oiuist cl I i ui: 
DOOR 30 

H E N R Y H A V A R D . 
Een fraai boekdeel pl.in. 324 pag. 4" form. 

Met vele i l lustrat ies Pr i j s / 2.50. 
Uitgave van H E N R I J . SttMBERO, te 'sHage 

» E L E C T R I E K E 

S C H E L L E N . » 

C r o o n & C o . , 3 5 

Fabrikanten van galvanische instrumenten. 

S p u i s t r a a t 271 , A m s t e r d a m . 

G . & J . C O O L , 

T E A M S T E R D A M . 

( F A B R I K A N T E N V A N M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 
Bekroond; 

AMSTERDAM, PARIJS, ARNHEM, PHILADELPHIA. 
Mtiguzijiien: 

A M S T E R D A M , Bloemgracht 77. N I J M E G E N , Snijderstraat 426. R O T T E R D A M , Nieuwland 1, 

Bovengenoemde Magazijnen zijn steeds ruim voorzien van Schoorsteenmantels 
allen gefabriceerd in onze eigene werkplaatsen. 

NB. Fransche Wrijfwas 80 Ct. per Doosje. 4 4 
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C. MUYSKEN en II. I'. VOGEL. 
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AGENCE MITCHELL, Londen; A.N.LEBÈGUE & C\, llrussel. 
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INHOUD. 

De opgravingen te Pergamos. — Het Panorama te Kopenhagen. 

Drukproeven bij metselsteenen. — Restauratie van het Raadhuis te 

's Gravenhage. - Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Binnen-

en builcnlandsche berichten. — Afloop van aanbestedingen. 

PLATEN: Het Panorama te Kopenhagen. 3. Detail-facade. 

D E O P G R A V I N G E N T E P E R G A M O S . 

(Vervolg van No. 2.) 

Op de verdienste, deze kunstschatten te hebben ont
dekt en voor zijn Vaderland te hebben gered, heelt de 
ingenieur Karl Humann uit Westfalen in de eerste 
plaats aanspraak. Sedert 1865 in den dienst der turksche 
regeering met den aanleg van een straatweg van de 
kleine stad Bergama — in de nabijheid van het oude 
Pergamos — naar de havenstad Dikeli belast, werd 
zijne aandacht hoe langer zoo meer door de omstandig
heid getroffen, dat Turken, Armeniërs en Grieken het 
marmer voor graftomben, treden enz. aan de noordelijk-
van Bergama gelegen plaats der Acropolis van het oude 
Pergamos ontnamen, terwijl eenige kalkovens in de 
nabijheid marmerblokken brandden, die van een muur 
van jongere dagteekening op den ouden burchtheuvel 
afkomstig waren. 

Uit denzelfden muur — waarschijnlijk van byzantijn-
schen oorsprong — had Humann ten gevolge van een 
nader onderzoek reeds omvangrijke fragmenten van 
hoogreliefs laten uitbreken, toen in het jaar 1871 de 
omstreken van het oude Pergamos door den oudheid
kundigen Curtius en den architect Adler, van Berlijn, met 
wetenschappelijke doeleinden werden bezocht. Humann 
vestigde niet alleen de aandacht dezer geleerden op zijne 
ontdekking, maar stond ook de tot nu toe gedane 
vondsten voor het Museum te Berlijn af. Daar ging 
men evenwel eerst na verloop van jaren, voornamelijk 
ten gevolge van de bemoeiingen van den directeur der 

verzamelingen van beeldhouwwerken, Dr. Conze, tot 
verdere stappen en maatregelen over. 

Nadat door tusschenkomst van het duitsche gezant
schap in Augustus 1878 een irade van den Sultan met 
de vergunning tot verdere opgravingen te Pergamos 
verkregen was. begon Humann reeds in September van 
hetzelfde jaar met het afbreken van den kolossalen, 6 M . 
zwaren muur, waarin men de eerste reliefs gevonden 
had. Spoedig echter trok een aanzienlijke verhevenheid 
van het terrein aan den voet van het hoogste berg
plateau in 't bijzonder zijne aandacht, riet vermoeden, dat 
hier misschien de standplaats van het oude zege-altaar van 
Pergamos was te zoeken, bevestigde zich niet alleen, 
maar nadat men reeds binnen drie dagen behalve den 
onderbouw van het altaar, 1 1 groote reliefs en 30 kleine 
fragmenten had gevonden, kon men nu reeds de nader
hand bevestigde hoop koesteren, dat ook de beeldhouw
werken van het vermaarde monument voor een groot 
gedeelte behouden waren gebleven. 

Bij verdere ontgraving werden bouwvallen van een 
onderbouw blootgelegd, welks grondvlak 37,6 bij 34,4 M . 
besloeg en in het massief waarvan een groote trap was 
ingehakt. Mij verleende in het front van het monument 
toegang naar den jonischen zuilengang, die het altaar 
omringde. Deze onderbouw, wiens hoogte men op 20 
voet berekent, was bekroond door een ver uitspringende 
lijst, en hieronder was de 2,3 M . hooge fries geplaatst 
met de voorstelling der Gigantomachie: eene symbolische 
verheerlijking der overwinning van Attalos I op de 
Galliërs. Zij strekte zich langs drie zijden van het 
monument uit over eene lengte van 130 M . Terwijl 
dus de geheele fries oorspronkelijk omstreeks 300 M 2 

besloeg, zijn hiervan evenwel slechts ongeveer 150 Ma, 
dus niet meer dan de helft teruggevonden. Omtrent de 
vraag, waar het ontbrekende gedeelte is gebleven, kan 
naar onze mededeelingen aangaande tie omstandigheden, 

I I 



die tot de ontdekking van het monument hebben geleid, 
weinig twijfel bestaan ; op aanvulling bestaat dus weinig 
hoop. 

l iet eigenlijke offeraltaar was omringd door eene 
borstwering, 1,8 M . hoog, en — waarschijnlijk aan de 
binnenzijde —• met reliefs versierd, waarvan ongeveer 
30 platen gevonden zijn. De onderbouw eindelijk droeg 
talrijke kolossale beelden, waarvan sommige fragmenten, 
zooals eenige vrouwenkoppen, met de heerlijkste 
scheppingen uit den bloeitijd der grieksche kunst op 
eene lijn kunnen worden geplaatst ; zonder twijfel werden 
door deze beelden de intercolumniën van den boven
bouw ingenomen. De koppen dezer beelden zoowel als 
die der Giganten zijn met de andere onderdeden van 
der fries voor het grootste gedeelte voortreffelijk bewaard, 
terwijl daarentegen de koppen der godenbeelden helaas 
bijna allen ontbreken, of, naar het schijnt met opzet, 
tot onkenbaarmaking toe zijn verminkt. Ook zijn er 
sporen van beschadiging door brand op te merken. 

Inmiddels behooren juist die groepen, welke zonder 
twijfel het middelpunt der geheele compositie uitmaakten, 
met de figuren van Zeus en Athene — onder wier 
leiding volgens de mythe de vermetele zonen der aarde 
door de Olympiërs werden overweldigd en bedwongen 
gelukkig tot de best en meest volledig bewaarde. Naar 
ile namen te oordcelen, die in het hol der kroonlijst 
zijn gebeiteld, bevat het behouden gedeelte der indruk
wekkende fries voorts nog de figuren van Herakles, 
Poseidon, Amphitrite, Triton, Aphrodite, Dyone, Arcs, 
Enyo, Themis en Leto. Duidelijk te herkennen zijn 
buitendien nog Apollo, Dionysos, Helios, Eos, Hekate 
Nike, terwijl aan de meesten dier goden hun bestendige 
begeleiders zijn toegevoegd, zoo als twee saters aan 
Dionysos, verschillende zeecentauren aan Poseidon enz 
en er ten minste een gelijk getal giganten in den strijd 
tegenover de goden stond. 

Het behoeft geen betoog, welk groot belang de op
sporing' van een der meest dramatische werken der 
helleensche plastiek voor onze kennis der antieke kunst 
vertegenwoordigt. Uitmuntende door grootheid van stijl, 
adel van opvatting en hoogst dichterlijke conceptie biedt 
de figurenrijke fries in alle onderdeelen een onuitputte-
lijken rijkdom van motieven in tie groepen der strijdende 
goden aan. Opmerkelijk is de vereeniging van inspan
ning en rust in de houding, van idealisme en natuur
lijkheid in tie opvatting; meesterlijk is de uitvoering van 
het naakt en de behandeling van het gewaad, terwijl 
de virtuositeit in de doorgaans zeer vlijtige en zorg
vuldige bewerking van het marmer de oude en hoog 
ontwikkelde kunstvaardigheid verraadt. 

Wat den tijd van uitvoering betreft, geven zoowel de 
stilistische eigenschappen als een gevonden opschrift 
aanleiding tot het vermoeden, dat niet Attalos I maar 
veeleer zijn zoon en opvolger Eumenes 11 O97—159) 
als stichter van het monument te beschouwen is. Het 
„wijgeschenk aan Zeus en Athene" zooals het opschrift 
zegt, is evenwel zonder twijfel aan de nagedachtenis van 
-Attalos gewijd en heeft betrekking op de zegepraal over 
de Galliërs. 

Behalve de beeldhouwwerken van het zege-altaar heb
ben de opgravingen te Pergamos nog een zeer aanzien
lijke opbrengst gegeven, wat architectonische oudheden 
betreft. Van den sierlijken jonischen zuilengang, die 

het altaar omgaf, zijn zoo vele onderdeelen terugge-
; vonden, dat men zich VO «rstelt twee traveen in het 

Museum te Berlijn op te richten. Puitendien werd een 
prachtige Corinthische tempel ontdekt, even als andere 
bouwvallen, gedeeltelijk uit den romeinsehen tijd. Onder 
de kunstwerken der oudheid, die door opgravingen in 
den klassieken grond van Klein-Azië in onze eeuw zijn 

1 herwonnen, waaronder voornamelijk die te Xanthos 
in Lycië — Harpyien- en Nerefden-monument - en 
te I lalikarnassos — Mausoleum — vermelding ver
dienen (allen in het bezit der ook in dit opzicht bevoor
rechte Engelschen), zijn zeker de te Pergamos terug
gevonden kunstschatten, zoowel uit een artistiek als uit 
een kunsthistorisch oogpunt, de belangrijkste. Met welke 
voorzorg en geheimzinnigheid men overigens bij de 
inbezitneming te werk ging, en door hoe veel achter
docht men werd geleid, blijkt in de eerste plaats uit de 
omstandigheid, dat tie kostbare schat reeds voor het 
grootste gedeelte in het Museum te Berlijn geborgen 
was, toen het eerste bericht over de opgravingen en de 
uitkomst er van tot het groote publiek was doorge
drongen. 

Dec. 1880. E . G U G E I . . 

11 E T P A N O R A M A T E K O P E N H A G E N . 

{Vervolg van No. 1.) 

Laat ons nu de inrichting van het Panorama zelf, 
met Diorama, cenigszins nader beschouwen. Nadat we 
aan het tourniquet onze entree betaald hebben, worden 
we door een tamelijk langen gang. slechts spaarzaam 
met eene enkele gazvlam verlicht, links geleid naar het 
zoogenaamde Diorama; helder verlicht vertoont zich dit 
phantastisch aan ons oog, dat door de vorige duisternis 
tie voorwerpen op het eigenlijke doek voorgesteld, reeds 
moeielijk kan onderscheiden van die daar werkelijk zijn 
aangebracht. 

Het Diorama, bestaande uit een doek van zes bij tien 
meter, met een voorgrond, dient dus eigenlijk als over
gang tusschen de woelige straat en het uitgestrekte 
Panorama, dat zich straks aan ons oog zal vertoonen. 

Nu nog eene kleine wandeling, en na beklimming 
eener gemakkelijke trap, zijn wij op de reeds gemelde 
estrade gekomen, van waar wij het Panorama aanschouwen. 

Hier gekomen is tie indruk van het geheel — wan
neer het doek waarlijk artistiek geschilderd is — over
weldigend. Allerhande voorwerpen, schilderachtig op het 
zoogenaamde faux-terrain gerangschikt, van af de onmid-
tlelijke nabijheid van den toeschouwer tot daar waar zij 
met het geschilderde doek onmerkbaar samen smelten, 
maken het onmogelijk, schijn en werkelijkheid van 
elkaar te onderscheiden. Op het plateau toch, waar we 
staan, wordt ons oog door niets belemmerd, want het 
tentdak boven ons hooft! is zóó gespannen, dat alles 
wat ons den indruk zou kunnen geven dat wij ons in 
eene afgesloten ruimte bevinden, is weggenomen. 

Ook de verlichting is uitstekend; de geheele ruimte 
is gelijkmatig verlicht, nu eens met helderen zonneschijn, 
dan weer met bedekte lucht, afwisselend met de weers
gesteldheid buiten, maar hoe de verlichting ook zij, 
zelfs niet bij tien heidereten zonneschijn vallen hinderlijke 
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schaduwen van tie glasroeden of andere constructiedeelen 
binnen ons gezichtsveld. Voor het verkrijgen eener 
zoodanige goede verlichting is vooral op twee zaken te 
letten, ten eerste op den reeds vroeger vermelden ring 
van matglas, ongeveer 4,5 M breed, die in de kap is 
aangebracht, en die bij ons vooral op de gevelteekening 
zichtbaar is. Matglas is noodig om de schaduwen te 
voorkomen, die men bij het gebruik van gewoon glas door 
velerlei kunstmiddelen zou moeten trachten weder weg te-
nemen, terwijl het diffuse licht, dat door het matglas 
heen wordt geworpen ze van zelf opheft. Eene niet 
minder gewichtige rol vervult tie reflecteur van wit 
linnen, die van af den bovenkant van den lantaarnring 
tot aan den buitenrand van het tentdak, in den vorm van 
een afgeknottcn kegel wortlt gespannen ; op de teekening 
is dit doek niet aangegeven omdat de kapconstructie 
daardoor bijna geheel onzichtbaar zou zijn geworden. 
De<e reflecteur dient om al het invallende licht zooveel 
mogelijk te nutte te maken, en het in de gewenschte 
richting te weerkaatsen. 

De richting van den reflecteur, evenals de meest ge
wenschte afmetingen van alle andere onderdeelen van 
het Panorama, heeft men door ondervinding leeren 
kennen. De afmetingen van de rotonde, maakt men 
overal dezelfde, namelijk van ongeveer 40 meter middellijn, 
hij eene hoogte der muren van 14 a 15 meter; men 
doet dit, behalve omdat deze grootte zich in de praktijk-
als zeer voldoende heeft bewezen, vooral om het ver
wisselen der verschillende doeken mogelijk te maken 
Het groote finantieele voordeel dat hieruit voor de ver
schillende maatschappijen voortvloeit, springt duidelijk in 
het oog, want worden de recettes na eenige jaren zóó 
weinig, dat de kosten niet meer voldoende gedekt worden, 
clan behoeft men geen nieuw doek te laten schilderen, 
maar verwisselt het oude doek eenvoudig voor een 
ander, en ruilt b. v. het doek van ons Kopenhaagsche 
Panorama met dat van Napels, waarvoor de beide onder
nemingen zich slechts hebben te verstaan over de voor
waarden van den ruil, en verder niets dan de transport
kosten hebben te betalen. 

Het transporteeren van panoramadoeken, hoewel eene 
vrij lastige zaak, heeft bij het nemen van voldoende 
voorzorgsmaatregelen geene groote gevaren, en kan 
zonder eenige beschadiging der doeken geschieden Het 
transport van het panoramadoek, voor Madrid, voorstel
lende den slag van Tetuan, dat te Brussel werd ge
schilderd en tentoongesteld, is evenals andere uitstekend 
gelukt. 

Het doek van het Kopenhaagsche Panorama zal wor
den uitgevoerd naar teekeningen van den beroemden 
Jules Garnier, wiens beste schilderijen: Le libérateur du 
territoire, La kermesse, Le curé de Meudon en vele 
andere, ook hier te lande den roem van zijn naam 
hebben gevestigd. 

Pene episode uit den Fransch—Duitschen oorlog, de 
uitval van Montretoüt, La Bergerie, Busenval, onder de 
generaals Vinoy, Bellemaire en Ducrot, op 19 Januari 
1871 uit Parijs gedaan, is als onderwerp gekozen, en 
reeds in Juli a. s. zal de heer Garnier, door een tiental 
altisten bijgestaan, hier te Amsterdam in eene loods die 
voor dat doel in den tuin van het Paleis voor Volksvlijt 
wortlt gebouwd, het groote werk beginnen. 

De populariteit van het onderwerp, de schoone ge

zichten op Parijs en zijne heerlijke omgeving, maar niet 
minder tie genialiteit van den schilder, rechtvaardigen 
de verwachting, tlat dit doek tot tie beste der tot heden 
uitgevoerde zal behooren 

Met deze beschrijving en tie drie daarbij gevoegde 
teekeningen, hoop ik er in geslaagd te zijn van het 
Kopenhaagsche Panorama eene vrij duidelijke voorstelling 
te hebben gegeven. 

Niet alleen omdat de beschrijving kort kon zijn, maar 
vooral om de algemeene belangstelling waarin Panorama's 
zich tegenwoordig, en terecht verheugen, en die zeker 
niet spoedig zal verflauwen, achtte ik het onderwerp 
voor ons weekblad, dat bij voorkeur zaken van actueel 
belang behandelt, niet ongeschikt. 

Amsterdam, Mei 1881. T. S A N D E R S . 

DRUKPROEVEN BIJ METSEL
STEENEN. 

Onder den bovengenoemden titel wortlt in een, tloor 
den heer Engbert Helder, in N°. 2 van het Bouwkundig 
Weekblad geschreven stuk zeer onvolledig aangehaald 
een artikel, handelende over den kunstmatigen metsel
steen der Nederlandsche Kunstzandsteenfabriek. De zeer 
belangrijke bijvoeging, voorkomende in tie tabel, waar 
ook het weerstandsvermogen van den kunstzandsteen 
Duitsche vorm van [ jaar oud wordt opgegeven, luidende: 
„de steen was na de beproeving nog volkomen gaaf. do 
gebruikte hydraulische pers liet echter geen hoogert 11 druk 
toe," wortlt tloor hem geheel weggelaten. Overigens 
beval dit stuk een klacht over tie weinige deugdelijkheid 
van den gebakken steen in Nederland, waarvoor als oor
zaak wordt opgegeven dat vele architecten te weinig' 
kennis van bouwmaterialen bezitten in 't algemeen ; is 
deze bewering even lichtvaardig neergeschreven als zijne 
mededeeling over kunstzandsteen blijkt te zijn, dan zal 
zij wel geen ernstige wederlegging waard zijn. In zijn 
stuk komt tie volgende mededeeling voor: „Wat nu de 
duikproeven betreft, in meer genoemd artikel in de bouwk. 
bijdragen medegedeeld, zoo hebben deze bij mij'denongun-
stigen indruk bevestigd, welken ik van den kunstzandsteen 
kreeg, na nauwkeurig onderzoek van een paar steenen, 
bestemd voor den bouw van het gymnasium te Leemvatdtn. 
De waalvormsteeu voor de proef gebezigd, schijnt ook van 
een zeer slechte kwaliteit geweest te zijn, ten minste in 
vergelijking met buitenlandsch fabriekaat." Uit dezen zin 
zoude dus moeten blijken, tlat het weerstandsvermogen 
van onzen steen niet voldoende is, de geleverde steen 
voor het gymnasium slecht was, en tie gebakken steen 
bij tie beproeving gebruikt van geen goede kwaliteit was. 
Zeer gemakkelijk is het, tloor een der voornaamste bij
voegingen bij een tabel weg te laten, een ongunstig oor
deel ingang' te doen vinden, maar onverantwoordelijk is 
het de Nederl. Kunstsandsleenfabriekz&ns prakelijk te stel
len voor tie kwaliteit van steenen aan een werk, waar
bij niet één steen van haar gebruikt is. Na het voor
gaande zal het wel onnoodig zijn nog een woord 
te zeggen over tie onwetenschappelijke mededeelingen, 
die verder nog in dit stuk over kunstzandsteen ten 
beste gegeven worden Iemand toch, die er geen be
waar in ziet om in een openbaar blad het materiaal 
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eener fabriek af te keuren, zonder eerst te onderzoeken 
of de steenen waarover hij spreekt van haar afkomstig 
zijn, is zeker geen ernstige wederlegging waard. Na 
herhaalde kostbare proefnemingen zijn wij er in ge-
slaagd een in alle opzichten hoogst deugdzame steen
soort in te voeren, die na velerlei toepassing bij ver
scheidene werken in Nederland, gebleken is in alle 
opzichten volkomen te voldoen; onze steen is dus bijna 
overal voorhanden of zeer gemakkelijk te verkrijgen; 
door zelf de drukproef te doen kan dus ieder die 
daartoe genegen is, de waarheid van het opgegeven 
weerstandsvermogen onderzoeken, alleen blijft het steeds 
wenschelijk dat niemand liet voorbeeld van den heer 
Engbert Helder volge, om een aan onze fabriek ge
heel vreemde steen te onderzoeken en dan daarvoor de 
Nederl. Kunstzandsteen-fabriek verantwoordelijk te stellen. 

Velsen, 12 Mei i.SSt. J A C O B S W A R T , 

Directeur der Nederl. KuHStsandsteen-Fabritk. 

Wij vermenen aan bovenstaand schrijven, een plaats te moeten 
verleenen. doch hoopen spoedig de resultaten te vernemen van 
een hernieuwde drukproef, waarbij de daartoe te gebruiken 
hydraulische pers genoegzamen druk toelaat om het weerstands 
vermogen van kunstzandsteen naar behooren te bepalen. 

In het stuk over drukproeven bij metselsteenen, voorkomende 
in No. 2 van het IS. VV. is een fout ingeslopen: die Zahlen be-
deuten denjenigen Druck pro • M. , moet zijn: Q~] cM, 

R E D . 

R E S T A U R A T I E V A N H E T R A A D H U I S T E 
's G R A V E N H A G E . 

Door de Heeren J . 1'. M E T Z E L A A R en H . P . V O G E I . is het navolgende 
schrijven aan den Gemeenteraad van 's Gravenhage gericht. 

Aan den Gemeenteraad van 's Gravenhage. 

Het dagelijksch bestuur der gemeente had de beleefdheid ons 
het verslag te doen toekomen, dat door de commissie bestaande 
uit de heeren A. W. van Dam, L. H. Eberson en C. Muysken is 
uitgebracht, naar aanleiding van de door Burgemeester en Wet
houders aan haar opgedragen taak. om een onderzoek in te stellen 
naar het al of niet noodzakelijke van eene gedeeltelijke vernieu
wing van de voor- en zijgevels van het stadhuis dezer gemeente. 

Vergissen wij ons niet, dan is dit nader onderzoek een gevolg, 
van een door ons ingezonden schrijven aan uwe raad, waarin wij 
de meening uitspraken, dat de herstellingen en vernieuwingen, 
zooals die aan den raad werden voorgesteld, naar aanleiding van 
daarover uitgebrachte adviezen van deskundigen van veel te 
grooten omvang waren, ia van zóodanigen aard, dat men onder 
den schijn van herstellingen, nagenoeg een vei niewden gevel zou 
doen verrijzen, die eene gebrekkige en verbasterde cop ie zou 
zijn, van- en in kunstwaarde verre zou moeten terug blijven bij 
het thans bestaande schoone kunstvoortbrengsel der 16" eeuw. 
Terwijl naar onze meening met eenige duizende gulden aan som
mige hoog noodige herstellingen uit te geven, de duur van het 
geheel voor een zeer groot aantal jaren verzekerd zou zijn, terwijl 
van bouwvalligheid geen sprake was. 

Het bovengenoemd ons toegezonden verslag, heeft die meening 
geenszins gewijzigd. Immers op pagina 2 van het genoemd ver
slag, worden de oorzaken der aanwezige zettingen in den voor
gevel toegeschreven, aan de plaats gehad hebbende verbouwing, 
bij het maken van den doorgang terzijde der vierschaar. Als 
dat werkelijk de oorzaak is dan hebben de genoemde zittingen 
zeker reeds ongeveer 150 jaren bestaan, en welke zij dan nu de 
gebrekcr die daardoor volgens het verslag der commissie zijn 
ontstaan ? 

i, , . Eene doorgaande scheur in het gewelf over de galerij van 
den voorgevel. Hieromtrent kunnen wij de verzekering geven, 

dat de scheur in dit gewelf, aan eene geheel andere oorzaak is 
toe te schrijven en wel aan het volgende feit. Ongeveer een 
dertigtal jaren geleden werden de buitengevels van het stadhuis 
geverfd, de top van den voorgevel was niet te beklimmen met 
gewone ladders: men had toen daarom op de boven opengalerij 
eene zoogenaamde vliegende stelling uitgelegd. De knipschoren 
daarvan aan de achtereinden der leggers waren toen geplaatst 
en vastgewigd tegen dat gewelf, (welk gewelf uit een constructief 
oogpunt beschouwd echter niets hoegenoemd tot de soliditeit van 
het gebouw afdoet). Op een zekeren morgen terwijl twee ververs
knechten op die stelling werkzaam waren, werd door de druk
king der knipschoren het gewelf opgelicht en viel de stelling met 
de daarop zijnde werklieden naar beneden, (de namen dier ververs 
waren Flag en Deur, wellicht zijn zij nog in leven om het hier 
aangevoerde feit te kunnen constateren). Men heeft toen, zoo goed 
mogelijk, dit opgelicht gewelf, dat daardoor natuurlijk zeer ont
zet was, weer getracht op zijn oude plaats te brengen, dat er dan 
nu ook weer, zoo goed als kwaad, tusschen in is blijven hangen. 
Niet de werking in den gevel, maar genoemd feit is de oorzaak 
van de door de Commissie waargenomen scheur in het gewelf. 
Verder wordt op den sleependen stand van het onderste gedeelte 
van den topgevel gewezen die volgens opname der Commissie 
25 millimeters zou zijn. Ongeveer dertig jaren geleden heelt de 
eerst ondergetcekende, bij gelegenheid van het hierboven vermeld 
ongeluk met den alstoen in functie zijnde gemeente architect, 
den toestand van den topgevel onderzocht of door het plaats 
gehad hebbend onheil, ook eenige schadelijke gevolgen daaraan 
waren ontstaan; ook toen is deze gevel afgelooid en stond hij 
geen 25 maar 30 millimeters uit den loodrechten stand, hij zou 
dus thans in eenen gunstigeren toestand gekomen zijn dan toen; 
maar zonder dat te willen beweren (dit verschil kan ontstaan 
door een ander punt van waarneming) mogen wij echter consta
teren dat in de laatste dertig jaren de toestand onveranderd ge
bleven is. — Wij vermeenen zelfs de veronderstelling te mogen 
aanvoeren dat die overstand van den top door den bouwmeester 
daaraan kan zijn gegeven, zoo als dat in dien tijd veel werd 
gedaan. Maar hoe dit ook zij, wanneer men aan een gebouw-
dat ruim drie eeuwen heeft gestaan slechts zulk eene niet noe
menswaardige afwijking van den loodrechten stand kan constateren, 

i mag men daaruit niet tot de bouwvalligheid besluiten integendee 
j draagt het dan blijken van eene gezonde degelijke, constructie 

2". De commissie heeft volgens haar verslag de in den gevel ver-
b orgen achtergedeelten der groote draagsteenen niet kunnen 
onderzoeken en twijfelt aan hunne deugdzaamheid. Die steenen 
zijn toch zeer goed te zien op de zoldering van het gebouw; zij 
zijn door ons daar bij ons laatste bezoek gevonden en nog in 
gaven toestand Wij hebben zelfs boven of terzijde daarvan in 
het metselwerk geene scheuren kunnen waarnemen die toch het 
noodzakelijk gevolg zouden zijn indien de daarop in overstand 
geplaatsten last van den topgevel een schadelijken invloed zou 
hebben uitgeoefend. Een der draagsteenen, zegt de commissie, 
heelt eene over de lengte doorgaande scheur: dit is waar, maar 
bij eenig nadenken zal men moeten erkennen dat toch moeielijk 
door drukking in horizontale richting eene scheur ontstaan kan. 
wel in verticale richting. Waarschijnlijk is die scheur een ge
volg van eene verkeerde breuk in de steengroeve, alwaar men 
het blok tusscben twee legers ingekloofd zal hebben. 

3«. Als een gebrek wordt aangegeven, dat het tegenwicht van 
het voorgedeelte van den topgevel, de kroonlijst, enz., enz., ge
vormd is, door de geringe zwaarte van den achtermuur. Hierin 
meenen wij geen gebrek maar juist een zeer groote verdienste 
van dit bouwwerk te mogen zien, dat reeds ruim drie eeuwen 
getoond heeft met volle zekerheid dien last te kunnen dragen 
zonder het bouwwerk in gevaar te brengen, want de in den gevel 
bestaande gebreken worden op pag. 2, door de Commissie, en 
zoo wij meenen teregt, toegeschreven aan de werking van een 
der moerbinten, tijdens het maken en plaatsen van den doorgang 
naast de vierschaar. 
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40. zegt de commissie dat de topgevel door ijzeren ankers aan 
de kapconstrucrie verbonden is, en de beide muren van den top
gevel mede door ijzerwerk gekoppeld zijn, hetwelk vermoedelijk 
door inwatering tusschen de twee muren verteerd o[ verroest is. 
Dit alles zegt de commissie geeft geen waarborg dat de topgevel 
nog langen tijd met herstellingen kan behouden blijven. Wij 
willen de bewering van het verteeren van het ijzerwerk dat de 
gevels onderling en met de kap-Constructie verbindt, gaarne aan
nemen, en dat dientengevolge, als elk onderling verband verbroken 
was, eene instorting ten gevolge moest hebben; maar daaruit 
volgt naar onze meening alleen de noodzakelijkheid dat het 
ijzerwerk hetwelk die deelen onderling samenbindt, vernieuwd 
moet worden, iets dat zeer gemakkelijk en zonder eenig gevaar 
of nadeel gebeuren kan. 

Verder worden de volgende gebreken door de commissie 
opgenoemd: 

10. dat vele stukken aan de plinten van de voor- en zijgevels 
en den toren beschadigd zijn is geen wonder aan een gebouw 
dat meer dan 3 eeuwen oud is, maar dit gebrek staat hoegenaamd 
in geen verband met de hechtheid van het gebouw. Tegen deze 
herstellingen hebben wij geen bezwaar, het raakt het kunstele
ment van het gebouw niet. 

2". de stoep vraagt herstelling, hierin gaan wij met de Com
missie mede. 

30. De kant- en middenstijlen en dorpels van de onderste licht-
kozijnen zijn meest allen in onbeschadigden toestand, enz., enz. 
Dit is zoo; maar wij zien daarin geen noodzakelijkheid voor her
stelling; de ouderdom rechtvaardigt die gebreken die niet de 
minste aanleiding voor gevaar geven. 

4°. De kozijnen om de onderste lichtramen van den toren zijn 
van hout en verteerd; wij achten daarvoor herstelling noodzakelijk, 
evenzoo achten wij het verzwaren van het metselwerk voor den 
daarop drukkenden last met de Commissie wenschelijk. 

50. De beide bovendorpels in de lichtkozijnen onder de kroon
lijst in den voorgevel kunnen zonder aan het kunstelement te 
schaden vernieuwd worden. 

Met genoegen lazen wij de verklaring der Commissie dat de 
consolen onder de pilasters, cordonbanden, de penanten tusschen 
de lichtkozijnen van de eerste en tweede verdieping met weinig 
onkosten in goeden staat te brengen zijn. 

De herstellingen aan het metselwerk van den .westgevel en 
toren, van de scheur boven het lichtraam onder de kroonlijst 
bij den toren en boven de spreekkamer,achten wij ook wenschelijk. 

Thans komen wij tot de door de Commissie opgemaakte ge
volgtrekkingen en de daaruit voortvloeiende voorstellen. 

Zij wil den top van den voorgevel afbreken. Wij meenen om 
redenen hiervoren opgegeven, dat dit verlangen der Commissie 
niet genoegzaam gewettigd is, evenmin dat de noodzakelijkheid 
er van door genoegzame bewijzen is gestaafd. — Dat na het 
afbreken van den top de meeste afkomende stukken wederom 
gebruikt zouden kunnen worden bij den opbouw, is eenen zeer 
gewaagde en door de ervaring meestal weersproken stelling, omdat 
de gehouwen steen in den regel, zoodanig door ankeringen, doken-
krammen, enz., onderling zijn verbonden, dat zij zonder groote 
beschadiging niet zijn los te maken. Verder zegt de Commissie 
dat de hoofdgebreken van den westelijken zijgevel en toren hoofd
zakelijk aan verwering te wijten zijn en het zeer wel mogelijk is 
dat het metselwerk over de gehecle dikte der muren niet overal 
zoodanig verteerd is dat er spoedig geheele bouwvalligheid uit 
zou moeten volgen. 

Nu volgt in eenige 1 egels eene ontboezeming dat men door geen 
oplappen van enkele stukken hout, steen of metselwerk, door 
stoppen van scheuren en voegen, het verven, oververven en be
schilderen, de bouwvalligheid van een gebouw kan wegnemen 
Deze geheele phrase is overbodig, omdat elk bouwkundige dit 
zal erkennen en ook nooit die middelen als afdoende daartoe 
in ernst zal aanbevelen; en toch meenen wij dat de Commissie 
zich aan zulk een door haar veroordeeld feit schuldig maakt. 

Wat toch beweert de Commissie ? Zij zegt dat eene goede roustritc-
tie en meest gewenschte herstelling van de verweerde buitenzijden 
van het metselwerk zou moeten bestaan in het wegbreken en 
vernieuwen tier muren. Zij heeft echter den moed niet daartoe 
het voorstel te doen, overtuigd als zij is dal het verweerde ge
deelte van het metselwerk van den 0,69 nieter dikken muur aan 
zijne soliditeit geene noemenswaardige schade heeft veroorzaakt; 
de Commissie is daarvan zoo overtuigd, dat zij niet schroomt 
voortestellen om van deun geheelen muur -J- gedeelte der dikte 
afleklooven en daartegen diezelfde dikte van nieuw metselwerk 
aanteplakken. Wij bezigen niet opzet het woord aanplakken 
omdat door zulk eene wijze vanvverken, het vonnis der vernietiging 
wordt onderteekend. Het is eene volstrekte onmogelijkheid 0111 
een muur van een derde zijn-jr, in behoorlijk metselverband op
getrokken dikte, te berooven en dan wederom mede in verband 
daartegen aan te metselen, een nieuw gedeelte, van dezelfde sterkte 
en innigen samenhang als dit vóór die bewerking bezat. 

Door zulk een voorstel weerspreekt de Commissie ten eenen 
male hare bewering van bouwvalligheid. — De Commissie zegt 
verder, als daarbij dan de gebroken, verweerde en beschadigde, 
stukken gehouwen steen, vernieuwd, de nog goed zijnde stukken 
na alvorens weder gebruikt en gesteld te worden, van de verf 
worden ontdaan dan zal bet geheel wel een karakter van nieuw
heid verkrijgen, dat velen hinderlijk zal zijn, omdat het dan niet 
meer den indruk maakt van een oud gebouw, maar zegt zij, die 
nieuwheid der bouwstoffen zal spoedig verdwijnen en het gebouw 
daardoor zijn vorig aanzien verkrijgen. Er ligt eene naïviteit in 
deze beschouwing, die aan den ernstigen lezer eene glimlach 
ontlokt, al is die ook in volkomen weerspraak met zijne over
tuiging. Men wil de gebroken, verweerde, beschadigde gehouwen 
steen vernieuwen en de nog goedzijnde weer gebruiken; maar 
eilieve, hoeveel ongebroken, onverweerde of onbeschadigde stee
nen, meent de Commissie wel te zullen krijgen uit eene 
afbraak /an een gebouw dat meer dan drie eeuwen in ons Noordsch 
klimaat aan regen, wind en vorst is blootgesteld geweest. Dit 
getal zal zoo klein zijn, dat men het als nietsbeteekenend 
bij den herbouw moet beschouwen Wat 1111 het karakter van 
nieuwheid betreft, waarop door de Commissie wordt gewezen, 
wij mogen daaruit opmaken dat zij de reden van ons verzet 
tegen de restauratie aan geheel andere oorzaken toeschrijft als 
in werkelijkheid bestaat. 

Niet on dat de restauratie een karakter van nieuwheid aan he. 
gebouw zou geven, zijn wij daar tegen, maar alleen omdat zij 
iets zult vernietigen dal hooge kunstwaarde bezit en niet in staat 
is aan het vernieuwde die kunstwaarde, die type van uitvoering 

! te ge-oen welke het als een kunstwerk -eau de 16' eeuw stempelt. 
Wij hebben dikwerf hooren beweren dat wij even goede ornament
snijders, even handige steenhouwers en andere werklieden bezit-

I ten, in staat gelijken — ja, wellicht beteren arbeid te leveren dan 
vroeger. 

Wij willen dit niet betwisten, maar dan toch leveren zij voor 
den kunstkenner geheel anderen arbeid dan dien van hunnen 
voorganger 300 jaren geleden. Om dit met een voorbeeld op te 
helderen neme men b. v. een oud bandschrift uit de l6 ' eeuw. 
door een degelijk goeden schrijver geschreven, en legge dit hand-

! schrift eens naast dat van een zeer geoefend schrijver uit onzen tijd. 
Zou er niet een zeer in het oog springend verschil in waarte-

I nemen zijn? Zou de schrijver uit onzen tijd, ook met de grootste 
inspanning, er in kunnen slagen het oude zoo weerteg even dat er 

S geen onderscheid in was waartenemen? Dit wat het technische 
betreft, maar ook op het gebied der inspiratie is in de opvatting, 
de uiting in vorm en voorstelling de kunstenaar te veel aan zijne 
eeuw gebonden om ook niet het daaraan passend karakter in 
zijn werk terug te geven. Nagenoeg elke restauratie in onzen tijd 
ondernomen, heeft bovenstaande bewering bevestigd; zij mogen 
de oningewijde behagen om de netheid en frischheid die zij er 
in waarnemen, de ontwikkelde, hij die uit onze kunstvoortbreng
selen de voortgaande ontwikkeling van zijn volk wil leeren kennen, 
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zich door deze wenscht te laten bezielen om daardoor tot eigen 
scheppingen te geraken, voor deze is nagenoeg elke restauratie i 
op /;<'/ gebied van kunst een vandalisme. 

Wij hebben deze beschouwingen over het verslag der Commis
sie u niet medegedeeld, in de veronderstelling dat daardoor de I 
voorgestelde restauratie zou kunnen worden belet, wij durven ons j 
daar niet mede vleien. Het dagelijks bestuur en den Raad onzer 
gemeente zijn wij echter warmen dank schuldig omdat zij getoond 
hebben niet lichtvaardig of oavoorgelicht in deze belangrijke 
zaak te willen beslissen, wij hebben alleen geantwoord omdat wij 
door over het aan ons toegezonden verslag der commissie het 
stilzwijgen te bewaren, de verdenking op ons zouden kunnen 
laden dat onze zienswijzen in deze zaak door de aangevoerde 
argumenten der commissie waren veranderd of daarmede in 
overeenstemming waren gekomen. 

Dit is echter geenszins het geval. Integendeel de feiten dooi
de Commissie aangevoerd zijn van zoo oppervlakkigen aard dat 
zij in niets onze zienswijze hebben kunnen veranderen en wij het 
innig zullen betreuren op die gronden een kunstvoortbrengsel 
onzer voorvaderen te verliezen dat nooit meer terug te krijgen is-

Met achting hebben wij de eer ons te noemen, 
Uwe Dv. Dienaren 

J. F. M E T Z E L A A R , 
'S G R A V E N H A U K , 9 Mei 1SS1. H. P. V O G E L . 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

43ste A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G . Wegens den Hemelvaarts
dag op 26 M e i , za l de aanstaande 43ste Algemeene 
Vergader ing , in plaats van op Woensdag en Donderdag 25 en 
26 Mei, gehouden worden op V r i j d a g 27 M e i des namid
dags ten 1 ure, en op Zaterdag 28 M e i , des voormiddags 
ten 10 ure, beide dagen in het Lokaal van het Genootschap 
„ N a t u r a A r t i s Mag i s t r a " . 

Met nadruk worden de leden opmerkzaam gemaakt op de 
tentoonstelling, welke in het lokaal derVergadering zal gehouden 
worden Allen, welke belangrijke werken onderhanden hebben, 
worden dringend uitgenoodigd, door het toezenden van teekeningen 
van hunne belangstelling te doen blijken. 

Leden buiten Amsterdam wonende, die aan de tentoonstelling 
wenschen deel te nemen, worden verzocht hunne stukken te zen
den aan het lokaal der Maatschappij, in de Wijde Kapelsteeg 2, 
vóór 25 Mei, of wel op 27 Mei, vóór 's morgens 11 uren aan het 
lokaal van het Genootschap »Natura Artis Magistra.'' 

Leden te Amsterdam wonende, kunnen hunne stukken zenden 
aan het lokaal van het Genootschap «Natura Artis Magistra", 
op 27 Mei, vóór 's morgens 11 uren, en doen afhalen den 30»'en 
Mei, 's namiddags tusschen 10 en 2 uren. 

De gemeenschappelijke maalt i jd z a l gehouden worden op 
27 Mei a.s. in een der lokalen van het Genootschap «Natura 
Artis Magistra." 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M . Vergadering gehouden 6 Mei 1S81. 
De notulen der vorige vergadering en het daarin vermeld adres 

aan den Raad der Gemeente worden gelezen. 
De Secretaris leest verder een missieve van het bestuur der 

maatschappij waaruit o. a. blijkt, dat op de vergadering gehouden 
met de Voorzitters en Secretarissen der aldeelingen besloten is, 
dat de Maatschappij aan de afdeelingen een toelage zal geven 
van f 1 voor elk lid der afdeeling, tevens lid der maatschappij. 

Als spreker treedt nu op den heer J. van Stavel, met eene 
verhandeling over Portland-cement. Spreker beantwoordt in hoofd
zaak de navolgende vragen. 

Wat is Portland-cement ? 
Aan welke eischen moet deugdzaam Portland-cement voldoen? 
Hoe moet het worden verwerkt ? 
Portland-cement wordt verkregen uit klei en kalk, welke onder 

zekere verhoudingen gemengd en daarna gebrand worden. In 
Engeland wordt de beste cement vervaardigd, ofschoon in Ihiitsch-
land tegenwoordig het engelsen fabrikaat ter zijde gestreeld, 
misschien reeds wordt overtroffen. Uit Boulogne-sur-mer wordt 
eveneens goede cement aangevoerd, en ook in ons land zijn fabrie
ken opgericht. In België wordt veel Roman-cement in den handel 
gebracht hetgeen veel goedkooper, maar toch ook een goed 
cement is. Sommigen willen weten, dat het Roman-cement som
tijds uit België naar Engeland wordt verscheept en van daar als 
engelsen Portland-cement wordt uitgevoerd. 

Verder noemt spreker verschillende kenmerken, waaraan men 
de deugd van het Portland-cement kan leeren kennen, als fijnheid, 
soortelijk gewicht, weerstand tegen verbrijzeling en trekking, 
onderzoek naar krimping enz Vooreerst mogen er geen grove 
korrels in worden aangetroffen. Op een zeef met 900 mazen per 
cM J , mogen niet meer dan 20 pCt. achterblijven. Fijnheid is 
evenwel op zich zelve geen waarborg, daar onder de fijne soorten 
ook veel slechte cement wordt aangetroffen. Het soortelijk ge

wicht moet minstens zijn 1.25 K.G. per Lt., los in de maat 
geschud, liet best acht spreker het nemen van proeven door ver
brijzeling en trekking. Voor het laatste is door den Ingenieur 
Michaclis te Berlijn een werktuig uitgedacht, hetwelk spreker 
toont en verklaart, en waarmede een proef genomen wordt, waaruit 
blijkt dat het zeer doelmatig is ingericht. De kosten van dit 
werktuig bedragen 200 gulden. 

Als minimum weerstand meent spreker te mogen stellen 10 
K.G. per c\Ii, voor een mengsel van 1 deel cement en 3 deelen 
zand. na 28 dagen. 

Bij het Departement van Oorlog in België wordt de waarde 
der cement berekend en betaald naar de uitkomsten der trek-
proeven. Om het krimpvrije van cement te onderzoeken, maakt 
men eene dunne koek van enkel cement en legt deze op een 
glasplaat onder water. Deze mag dan ook na geruimen tijd, geen 
barsten of scheuren vertooncn. 

In den handel komt voor, snel bindend en langzaam bindend 
cement. De tijd waarop het een bindend vermogen moet heb
ben is tusschen 5 minuten en 24 uren gelegen. Het langzaam 
bindend is in het algemeen het beste, en tenzij men snel bin
dend noodig heelt voor werk dat spoedig aan den drang van 
water moet weerstand bieden of voor lijstwerken, is het beter 
langzaam bindend te gebruiken. Ook komt bij langzaam bindend, 
het krimpen niet voor. 

Bij het verwerken, moet steeds zeer zuiver scherp zand gebezigd 
worden. Het vermengen met kalk meent spreker steeds te moeten 
ontraden, tenzij men zeer magere cementen door middel van kalk 
een weinig meer kneedbaar wil maken. 

Voor zeer veel doeleinden, voor het meerendecl bekend, wordt 
het met succes aangewend, en spreker meent, dat het nog veel 
meer dan zulks hier te lande geschiedt verdient gebezigd te worden, 
en met voordeel gebezigd kan worden. Zeil de binnenhuid van ijzeren 
schepen wordt door een laag cement van 10 cM. dikte veel 
dichter gemaakt, en waardoor er veel minder aan de schepen te 
herstellen valt. 

Naar aanleiding van het gesprokene werden eenige discussion 
gevoerd, waarbij o. a. de heer De Langen, opkomt tegen de 
bewering, als zou Roman-cement, voor engelsch Portland-cement in 
den handel worden gebracht. 

De Voorzitter dankt den spreker voor zijne leerrijke voordracht, 
en spreekt bij het einde van tie vergaderingen in dit saisoen een 
woord van dank voor veler medewerking, en van opwekking voor 
de toekomst. 

Tot afgevaardigden op de algemeene vergaderingen der maat
schappij worden benoemd, de heeren P. F. Laarman en H. J. 
Wolter, waarna de vergadering wordt gesloten. 

B I N N E N L A N DSC H E B E R I C H T E N . 
's G R A V E N H A G E . — Bij de restauratie der Treveszaal op het 

Binnenhof zijn belangrijke munten en gedenkpenningen, benevens 
schoone overblijfselen van aarden vazen met reliefversieringen ge
vonden. Deze dateeren meest uit de 16e eeuw. ') 

R O T T E R D A M . — Op de prijsvraag voor een «Kunstnijverheid 
Museum", uitgeschreven door de Academie van beeldende kun
sten en technische wetenschappen, waren ingekomen 16 ontwerpen. 
Door de jury van beoordeeling is de le prijs toegekend aan het 
ontwerp met het motto vMinerva", waarvan bij de opening van 
het naambriefje is gebleken, de vervaardiger te zijn, de heer 
J. Verheul Dzn., student aan de Polytechnische School te Delft; 
de 2e prijs is toegekend aan het onder het motto «Kunstzin" 
ingezonden ontwerp, waarvan vervaardiger bleek te zijn de heer 
J. II. Schmitz Jr., architect te Amsterdam. 

liet getuigschrift bij het programma uitgeloofd van het in dc 
3e plaats bekroonde ontwerp wordt niet uitgereikt, als zijnde 
geweigerd door den auteur van ket ontwerp dat door de jury 
daarvoor was aangewezen. 

B U I T E N L A N DSC 11E B E R I C H T E N . 

H A N N O V E R . — De .Technische Hochschule" te Hannover zal 
op den ien, 2en, 3en en 4cn Juni aanstaande, haar 50-jarig bestaan 
vieren. 

Voor de officieele feesten, hebben de Hollandsche Oud-Studenten 
een speciaal programma opgemaakt, volgens hetwelk zij, en corps, 
aan die leesten zullen deelnemen, en daaraan bovendien, speciale 
feesten zullen toevoegen -|-) 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 
UTRECHT, 16 Mei. Het herbouwen van den Schouwburg, in

gekomen 6 biljetten als: 
Tom en van Bergen Henegouwen, te 's Hage voor ƒ 82.300, 

D. Tamminga, te Amsterdam voor ƒ 78.000. W. A G. Jansen, 
te Utrecht voor f 74,840, F. W. van Vloten, te Utrecht voor 
/ 73,600, J. A . van Straaten, te Utrecht voor f 72850, A. C. Vink 
te Utrecht voor f 70.280. 

*) Door welwillende toezegging zal de Redactie in staat gesteld worden, 
belangrijke mededeelingen daarover in hel Weekblad op te nemen. 

-}•) De Redactie heeft gemeend het verzoek om plaatsing van dit be
richt, niet le mogen weigeren. De opgave der namen van du Neder
landers welke aan de inrichting gestudeerd hebben, kan wegens plaats
gebrek eerst in een volgend nummer worden opgenomen. 

Wegens plaatsgebrek moeien enkele mededeelingen tot het volgend 
nummer wachten 
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INHOUD. 
— De aanstaande Algemeene Vergadering. — < Ipgravingen, geschied 

bij den herbouw der lokalen bestemd voor de ie Kamer der Staten-Generaal. 
Drukproeven bij metselsteenen. — Mededeelingen betreffende de Maat
schappij. — Prijsvraag te Arnhem. — Binnen- en buitenlandsehe berich
ten. — Errata. 

Van verschillende zijden wordt aan de Redactie 
gevraagd, tegen welken prijs de leden der Maatschappij 
het Bouwkundig Weekblad ontvangen; sommige leden 
hebben zelfs, wegens den abonnementsprijs, verzocht hen 
het blad niet toe te zenden. 

De Redactie meent hierom, niettegenstaande zulks in 
Art . 5 der Wet duidelijk gezegd wordt, te moeten her
halen, dat aan alle Gewone- en Buitengewone /eden der 
Maatschappij het „Bouwkundig Weekblad" gratis en 

franco per post wordt toegezonden. 
Allen inzenders van stukken, mededeelingen, vragen, 

afbeeldingen, enz. den inhoud van het blad betreffende, wordt 
aanbevolen, deze te zenden aan den Heer Louis R I E B E R , 

Bouwkundig Ingenieur, Secretaris der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst, te Amsterdam, en alles, wat de 
advertentien, het abonnement, de toezending van het blad, 
kortom datgene wat de administratie raakt, te adresseeren 
aan de uitgevers D E E R V E N H . V A N M U N S T E R & Z O O N 

Warmoesgracht 12 te Amsterdam. 
Bij verwarring in de uitlegging dezer bepalingen is 

de Redactie niet verantwoordelijk voor vermissing of 
vertraging. 

Volgens het contract met de uitgevers gesloten, zal 
elk nommer van het Weekblad vijf bladzijden text 
bevatten, de drie overige bladzijden zijn voor advertentien 
bestemd. Om de veertien dagen zal aan het Weekblad 
een plaat toegevoegd worden ter grootte van 25 bij 35 
c M . ; dubbele platen, zooals nu reeds twee verschenen, 
zijn uitzonderingen. Na vele moeite is de Redactie, 
geholpen door de uitgevers er in geslaagd, papier van 
betere kwaliteit te laten vervaardigen voor de platen, 

waarop,, zoodra het ontvangen is, deze in 't vervolg 
gedrukt zullen worden. 

Nog zij het den inzenders aanbevolen zorg te dragen, 
dat opstellen of mededeelingen van zeer dringenden aard, 
uiterlijk des Maandags vóór den dag van uitgave van 
dat nommer van het Weekblad, waarin men de bijdrage 
wenscht opgenomen te zien, aanwezig zijn op het Bureau 
van den Secretaris der Maatschappij, Wijde Kapelsteeg 
No. 2 te Amsterdam. 

D E A A N S T A A N D E A L G E M E E N E 

V E R G A D E R I N G . 

Hetzij mij veroorloofd, Heeren Leden der Maatschappij 
bij dezen opmerkzaam te maken op het hooge belang 
hunner zeer gewenschte tegenwoordigheid ter Algemeene 
Vergadering, en daarbij van een enkel punt der alsdan 
te behandelen onderwerpen een kleine beschouwing en 
kort overzicht te geven. 

Het betreft nl. het Maatschappelijk gebouw, ten be
hoeve waarvan wederom eenige gelden op de begrooting 
van 1 8 8 2 zijn uitgetrokken. 

Juist een jaar geleden werd in de Algemeene Verga
dering van 26 en 27 Mei te Amsterdam, door den Secre
taris uit het jaarverslag onder de hoofden „Bibliotheek" en 
Gebouwen der Maatschappij, het navolgende voorgelezen. 

B i b l i o t h e e k . 
„Om werkelijk in de zeer dringende behoefte eener 

goede Bouwkundige Bibliotheek te voorzien, heeft zij 
allereerst eene betere huisvesting noodig." 

„Dat de uitgedrukte wensch van een nieuw maatschap
pelijk gebouw ook hierin moge voorzien, is zeker geen 
te hoog gestelde eisch 

G e b o u w e n de r M a a t s c h a p p i j . 
„Hij eene reorganisatie der Maatschappij volgens de 

voorgedragen wetsvoorstellen, zal grootere localiteit tot 
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tic meest dringende behoeften behooren en daarin voor
zien moeten worden." 

. . . . Vergadering 30 September 1880 te 's Gravenhage. 
Bij de opening van deze vergadering sprak de voor

zitter de navolgende woorden betreffende tie te benoemen 
bestuursleden : 

„Wij zullen tic mannen moeten kiezen van wien we 
overtuigd zijn dat zij met warme sympathie en overtui
ging, niet alleen zullen handelen volgens de letter, maar 
ook vooral in tien geest tier nieuwe wet " 

„Die wet moet ook worden toegepast door en in die 
richting, welke haar tot stand bracht " 

Bij tic sluiting zeitle hij: 
„Dat bij de voorstellen tot wetsherziening, ook duidelijk 

tie wensch werd uitgesproken, een waardig gebouw voor 
onze Maatschappij te verkrijgen. Ik geloof dat die 
wensch algemeen is en tlat er werkelijk behoefte aan 
grootere en betere localiteit bestaat." 

„Ilij stelt daarom voor tlat de vergadering het nieuwe 
Bestuur machtige om, wanneer tic financiën der Maat
schappij dit zullen toelaten, dezen wensch te verwezenlijken." 
Met algemeene stemmen werd deze machtiging gegeven. 

Eerst in tie buitengewone algemeene vergadering op 
1 Maart 1881 vond het maatschappelijk gebouw de 
eerste bestrijding. 

Op die vergadering werd hieromtrent door een lid 
gezegd: „het maatschappelijk gebouw, dat toch slechts 
voor de Amsterdamsche leden van direct nut zal zijn, 
moet niet den „hoeksteen" van de Maatschappij zijn 

maar „le couronnement de l'édificc." Alleen wanneer 
na een vijftal jaren gebleken zal zijn hoe de wet .heeft 
gewerkt is het tijdstip daar, om over den aankoop van 
het gebouw te beslissen." 

Een ander lid ter vergadering waarschuwde ernstig 
tegen den aankoop, die de Maatschappij gedurende lange 
jaren op zware lasten zou brengen 

Hij zag in het koopen van het gebouw slechts heil 
voor het bestuur maar niet voor de letten. 

Het bestuur stond werkelijk verbaasd, dergelijke be
weeggronden — niet alleen den aankoop van het Museum 
Louis X V , maar zelfs tlat van een gebouw in' t algemeen 
betreffende, te hooien, nadat tijdens de discussiën 
over tie wet in de beide algemeene vergaderingen van 
het jaar 1880, — geen enkele stem zich in dien geest had 
doen hooren en er een wet wenl aangenomen waarin, 
onder het allesbeheerschend hoofd „Doet en zetel" der 
Maatschappij, ter uitvoering werd geëischt: 

„Het houden van vergaderingen." 
„Het houden van tentoonstellingen." 
„Het vormen eener bibliotheek en verzamelen van 

bouwkundige voorwerpen." 
„Het bevorderen van het onderwijs in de Bouwkunst." 
Ware nu nog de geest dezer hoofdpunten onbekend 

geweest tijdens de discussiën over de nieuwe wet, dan 
zeker zou men nog over de uitvoering daarvan — in 
hoofdzaak kunnen verschillen, doch — deze veron
derstelling mag niet aangenomen worden omdat alle in
gekomen wetsv stellen der Afdeelingcn enz , met het 
rapport tier commissie voor de wetsherziening, tloor het 
bestuur tier Maatschappij benoemd, en de daaruit voort
gevloeide en aangenomen wet zelf, met al hare motie
ven, aan alle leden is toegezonden, tijdig vóór hare be
handeling in bovengenoemde vergaderingen. 

En wanneer men dan in die verzamelde stukken leest 
dat het voorstel van het hoofdbestuur „met eenige 
wijzigingen van ondergeschikt belang", geheel gelijklui
dend is met het rapport der Commissie, en die Com
missie voor de toelichting harer voorstellen verwijst 
naar de uitvoerige memorie des heeren Cuypers c. : s.: 
„waarmede zij in beginsel geheel overeenstemt", dan kan 
er toch geen sprake zijn van onbekendheid met den 
geest iler nieuwe wet en de opvatting van bovenstaande 
hoofdpunten onder Art . I, „Doel en Zetel". Die Com
missie noemt N. B. een maatschappelijk gebouw (zie 
voorstel I X van het rapport Cuypers c. s ) de quint
essence harer wenschen, en het middelpunt waaruit zij 
„den strijd tegen de onverschilligheid van het publick 
zal aanvangen en ten slotte erkenning zal afdwingen 
voor 't geen de Maatschappij wil en werkt." 

Wanneer nu het uitgangspunt, het gebouw, ontbreekt, — 
hoe kan er dan sprake zijn van le couronnement de 
1'edifice en van het nemen eener beslissing omtrent den 
aankoop van een gebouw, eerst na een vijftal jaren a/s 
wanneer gebleken zou zijn hoe de nieuwe wet heeft gewerkt 

\ Behoort dan de uitvoering van bovenstaande punten — 
waartoe juist het gebouw vereischt werd — niet tot den 
werkkring der nieuwe wet? Of moeten die punten soms 
als ondergeschikt beschouwd worden, zelfs aan het uit-

I kecren van geldelijke toelagen aan de Aftleelingen? 
Waarom dit dan tijdens de behandeling der wet ver
zwegen ? Doch hoe men de zaak ook moge beschouwen — 
de overtuiging van het bestuur staat vast, dat het tot 

' de eerste plichten, de uitvoering van zijn mandaat be
hoort, om, wanneer het gebouw al niet onmiddelijk 
kan worden aangekocht, het toch dadelijk moet aan
vangen met daarvoor gelden op elke begrooting af te zon-

! deren Daardoor meent het te handelen, niet alleen 
I naar z i n eigen overtuiging, maar ook naar die der leden 
j welke de nieuwe wet hebben bekrachtigd en deze aan 
j zijne zorgen en leiding hebben toevertrouwd. 

Zij die het streven van het bestuur aan antlere redenen 
I toeschrijven, — zij komen vooral ter vergadering op, 
I om aldaar hunne schoone denkbeelden te ontwikkelen. 
I Maar niet minder dringend verwachten wij eene tal

rijke opkomst van die leden, welke de wet hebben be
krachtigd en aan haren geest getrouw willen blijven. 

Door beider talrijke vertegenwoordiging kan slechts 
de ware zin der wet — indien daarover werkelijk 
nog ernstig verschil kan bestaan uit een open discus
sie geboren worden, en kan de aanstaande vergadering 
zich gunstig onderscheiden van die, welke 1 Maart dezes 
jaars gehouden werd, opdat niet ten tweedemalc aan 

j het bestuur de zedelijke steun ontnomen worde : over 
zijn meest gewichtige voorstellen door een genoegzaam 
aantal leden te doen beslissen. 

's Gravenhage, 22 Mei 1881. H . 1'. V O G E L . 

O P G R A V I N G E N , 

GESCHIED BIJ DEN HERBOUW DER LOKALEN BESTEMD 
VOOK DE I" KAMER DER STATEN-GENERAAL. 

Het is ongeveer twee jaren geleden dat vele personen 
en bladen zich zeer afkeurend uitlieten over, wat toen 
vrij algemeen genoemd werd, de schending en ontheili
ging der grafsteden van tie Graven van Holland. 
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Deze opdelvingen geschiedden echter volstrekt niet, 
zooals vrij algemeen beweerd werd, uit bloote nieuws
gierigheid, maar om de drie volgende redenen, waarvan 
reeds de l" doorslaande was: 

1°. Het terrein moest geheel ontgraven worden om 
nauwkeurig de gesteldheid te kunnen onderzoeken van 
de oude fundeeringen der kapel, waarop de muren der 
nieuwe lokalen zouden moeten rusten. Werd nu be
vonden dat deze niet voldoende waren, dan werd juist 
hierdoor, onheil voorkomen. 

2°. Wenschte men na te vorschen, welke fragmenten 
nog te vinden zouden zijn, van de overblijfselen der oude 
hofkapel tloor Graaf Willem II of diens opvolger Floris V 
gesticht, en in 1644, na vele veranderingen ondergaan 
te hebben, door brand geheel verwoest. 

30. Wilde men nagaan, in hoeverre men zoude kun
nen constateeren, of hier de Graven van Holland, benevens 
zoovele andere aanzienlijken van vroegeren of lateren 
tijd, waaronder de landsadvocaat Johan van Oldenbar-
neveld, waren bijgezet, een onderzoek dat voor een 
gedeelte reeds in 1770 geschied was. 

De heer Mr. D. Veegcns, schreef hierover een uit
voerig verslag. 

Bij het onderzoek bleek dat de fundeeringen, waar
voor men vreesde, in zeer voldoenden staat waren. 

Belangrijke overblijfselen van de oude hofkapel, 
waarvan men nog tal van afbeeldingen zien kan in de 
portefeuille over het binnenhof, op het stedelijk museum 
te 's Gravenhage, werden niet gevonden. Eenige kapi-
teelen en kraagstukken van Gilsdorfersteen in Midden-
Gothieschen stijl bewerkt, benevens een altaarsteen en 
een steen waarop men nog, gepolychromeerd, de kruisi
ging van Jezus kon waarnemen, behoorden waarschijnlijk 
niet tot de oorspronkelijke kerk, maar tot de vier 
kapellen aan de zuiiLijde daartegen aangebouwd, en 
van lateren datum. 

Evenmin wenl iets gevonden van de graftombe van 
I tertog Albrecht van Beyeren, waarvan de Riemer spreekt. 

Tot de oorspronkelijke hofkapel behoorden hoogst
waarschijnlijk de traceeringen van een dichtgemetseld 
Gothiesch venster, aan de westzijde, dat eerst naderhand 
te voorschijn kwam. Een aan de oostzijde dichtgemet
seld venster was klaarblijkelijk van lateren tijd. 

Bij ile verdere ontgraving bleek, dat tijdens het fun-
deeren der nieuwe kerk van 1644 tot 1648, (volgens 
de jaartallen boven in den kap der kerk gevonden) op 
de meest vandaalsche wijze te werk was gegaan. 

Verschillende fundeeringpijlers waren midden door 
de gewelven der grafsteden heengebroken, hier en daar 
lagen ledige looden doodkisten verspreid, waarin waar
schijnlijk de lijken van beroemde personen begraven 
waren geweest; vooral vond men zerken of brokstukken 
daarvan, soms verscheidene op elkaar gestapeld. 

Wat evenwel in 1770 beschreven was, bleek in hoofd
zaak nog aanwezig te zijn 

Zoo vond men het geraamte der Hertogin Albrecht 
van Beyeren, kenbaar aan het blonde hoofdhaar en het 
kapje, dat den schedel bedekte. Dit geraamte wordt 
ook wel door sommigen aan Jacoba van Beyeren toe
geschreven, hoewel geen enkele bijzonderheid in of om 
de kist gevonden, dit vermoeden staaft. In den kelder 
tiaar naast bevatte een looden kist het overschot van 
hertog Albrecht van Beyeren. 

Behalve de kist waarin volgens de beschrijving het 
lijk van tie in 1589 overleden Gravinne van Egmont 
rustte, vond men er eenige welke van veel jongeren 
datum bleken te zijn. Zij bevatten geraamten, nog gehuld 
in oranjekleurige kleederen. Deze kleederen, welke vol
ledig geconserveerd bleven, zijn naar het Nederlantlsch 
museum overgebracht. 

Nog werd de looden kist gevonden, sinds 1770 be
kend als bevattende het lijk van (iraaf Willem II Van 
deze kist welke den vorm van het lichaam heeft, alsook 
van het zeer goed geconserveerde lijk, zijn aquarellen op 
het stedelijk museum voorhanden; zij zijn in 1770 ver
vaardigd. Het in linnen gewikkeld lijk had een bruine 
kleur, en toonde zware verwondingen, met een zwaard 
toegebracht aan hoofd, hals 111 rechterhand, dus juist op 
die plaatsen welke door eene wapenrusting niet volkomen 
beveiligd worden. Dit laatste heeft tot het vermoeden 
aanleiding gegeven, als zoude dat het lijk van Willem I V 
zijn, die in 1345 bij Staveren is gesneuveld. 

Uit eene opgave van de kosten, gemaakt voor het 
vervoeren van het lijk van Willem IV in 1399 naar 
Henegouwen, blijkt dit vermoeden echter onjuist te zijn. 

De heer I looft van Iddckingc vermeent in eene uit
voerige aanteekening betreffende dit lijk, dat men het 
kan aanmerken als het stoffelijk overschot van Phylips 
van Glijms, heer van Grimbergen, die als veldheer van 
Karei den Stoute, te Nancy tegen de Zwitsers sneuvelde. 

Voorts waren verschillende grafkelders gevuld met 
beenderen, doodshoofden, en hout van kisten afkomstig, 
waarschijnlijk zoowel van edelen, als van de kanunniken 
tl ie de abdijc boven de graf keltiers bewoond hadden 

Velen der voornaamste grafsteenen hier opgedolven, 
uit welker opschriften blijkt dat zij het graf van kannun-
niken dekten, de zerk van Joost de Soete, maarschalk 
der Vereenigde Provinciën, overleden in 1589, benevens 
een altaarsteen, zijn naar boven gebracht, en in tien 
vloer van het tegenwoordige archief van het Ministerie 
van waterstaat, handel en nijverheid ingemetseld. Andere 
fragmenten vonden hun plaats in het Nederlantlsch Museum. 

Belangrijke munten werden niet gevonden, wel enkele 
scherven van oud aardewerk, zonder eenige waarde evenwel. 

Op den grafsteen van den kanunnik Jacob van Barry, 
in 1599 overleden, vindt men het volgende rijmpje: 

Eenene lijnen elect, eene weeeken plancke 
Voer ik mede in dander landt. 

Van het lijk van Johan van Oldenbarneveld werd geen 
spoor gevonden. Wel wordt vermeld, tlat het na de 
terechtstelling in de kapel bijgezet werd, doch zulks 
wordt door niets bewezen, aangezien het kerkboek ver
loren is gegaan. Onwaarschijnlijk is het evenwel, dat 
een geschavottccrdc, vooral in dien tijd, onmiddelijk in 
eene kerk zoude begraven zijn. 

De overlevering zegt, dat in de kerk teBerkel, alwaar 
eene graftombe van het geslacht van Oldenbarneveld 
aanwezig is, het lijk heimelijk zoude bijgezet zijn. Het 
kerkboek aldaar vermeld dit evenwel niet. 

Y . G. A . Boscit. 
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D R U K P R O E V E N B I J M E T S E L 

S T E E N E N . 

Hoewel ik niet de schrijver ben van het in het Bouw
kundig Weekblad van 11 Mei aangehaalde stuk uit de 
Bouwk. Bijdragen, zoo zijn toch de proeven omtrent 
vastheid van metselsteenen daarin vermeld, indertijd 
door mij genomen geworden, en neem ik daarom de 
vrijheid om, naar aanleiding van de opmerkingen van 
den heer Helder, het volgende in het midden te brengen. 

De meest belangrijke vraag die zich hierbij voordoet, 
is wel deze: of uit mijn proeven in verband met die 
van Dr Böhme, overtuigend zou gebleken zijn dat de 
vastheid van een Duitschen en een Hollandschen klinker 
zich verhoudt als 354 : 203, welke verhouding na
tuurlijk in hooge mate ten nadeele van ons inlandsen fa
brikaat zou zijn. Zoo gesteld, moet de vraag echter 
zeer bepaald ontkennend beantwoord worden. Het is 
n.l. altijd een zeer gevaarlijke zaak, om uit getallen, 
verkregen door verschillende proefnemers, op verschil
lende wijzen werkende, conclusien te trekken omtrent 
de absolute vastheid van het een of ander materiaal. 
De door mij in 't jaar 1877 genomen proeven, omtrent 
kunstzandsteen en gewone metselsteen, hadden geen 
ander doel, dan de waarheid onder cijfers te brengen, 
dat het nieuwe materiaal, in het opzicht der vastheid, 
in geenen deele achter stond, bij de algemeen in ge
bruik zijnde baksteenen. De proeven waren dus ver
gelijkend, om absolute resultaten was het niet te doen. 
De te onderzoeken steenen werden dus alleen zooveel 
mogelijk vlak uitgezocht, op het plateau der hydrau
lische pers geplaatst, en doorgepompt tot de wijzer aan 
den monometer terugsloeg. Het punt waar dit plaats 
had, werd aangenomen als de druk die noodig was om 
de structuur van den steen te verbrijzelen ; de gemid
delde resultaten waren, zooals het aangehaalde tabel
letje ze aangeeft. 

Vergelijkt men nu hiermede de wijze waarop men te 
werk moet gaan om absolute resultaten van vastheid te 
ver] crijgen, dan springt voor iemand die zich wel eens 
met dergelijke proefnemingen heeft bezig gehouden, het 
onderscheid dadelijk in het oog. Daarvoor n 1. is liet 
noodig dat uit den steen die men onderzoeken wil, met 
de meest angstvallige zorg, een kubus gehakt worde 
die als proeflichaam dient, de plateaux van de pers 
worden voor elke proef met nieuwe geribde looden 
platen belegd, om zooveel mogelijk elke afwijking der 
drukvlakten op te vullen, en de pers zelf is een be
paald voor dit doel geconstrueerd instrument, waarvan 
de plunjer zoo min mogelijk in doorsnee afwijkt van 
een zijvlak van den proef kubus, terwijl de toename van 
druk zeer regelmatig en langzaam plaats heeft. Met 
alle voorzorgen verkrijgt men dan echter nog afwij
kingen in de resultaten, en dient men bij het nemen 
van een gemiddelde van b.v. tien proeven als eindcijfer, 
nog alle getallen die een groot verschil, hetzij te hoog 
of te laag geven, uit te sluiten. 

De zoo gevonden absolute waarden, gelden dan nog 
maar allien voor een proeflichaam van een bepaalde 
grootte en vorm, daar een grootere cubus andere waar
den geelt dan een kleine, een prisma andere dan een 
schijf, enz. 

Oogenschijnlijk zou men b.v. zeggen, dat een steen 
op zijn kant of op zijn plat gedrukt, per c M 4 den zelfden 
weerstand tegen druk moest opleveren, de ervaring 
echter leert dat niets minder waar is dan dat, en dat de 
verschillen in deze beide gevallen 20 tot 50 ^ van de 
geheele belasting kunnen bedragen. 

Met het bovenstaande heb ik willen aantoonen, dat 
men zeer voorzichtig moet zijn in het maken van ver
gelijkingen tusschen de resultaten van verschillende 
proefnemers, die onder andere omstandigheden, soms 
ook met een bepaald doel, hunne onderzoekingen ge
daan hebben. W i l men den weerstand van steen door 
drukproeven bepalen en is het doel niet, de vergelij
king van verschillende soorten, maar absolute gegevens 
le verkrijgen, dan is het noodig dat in de keus van 
werktuigen, en van wijze van beproeven, tusschen de ver
schillende proefnemers, volmaakte eenheid besta 

Ik voor mij geloof, en verslagen van verschillende 
tentoonstellingen hebben het ook wel bewezen, dat on
der deze voorwaarden, de Hollandsche gebakken steen
soorten, zich zeer goed met de Duitsche kunnen meten. 

De steenen die mij voor de proefnemingen in Velsen 
dienden, waren afkomstig van verschillende toenmaals 
in gang zijnde bouwwerken in IJmuiden, en van ge
middelde goede kwaliteit. 

Een tweede vraag, die ik hier naar aanleiding van 
het artikel van den heer Helder ter sprake zou willen 
brengen, betreft speciaal den kunstzandsteen. Hoe het 
mogelijk is dat de meergenoemde drukproeven, bij den 
heer II. een ongunstige opinie, aangaande dit materiaal 
hebben kunnen versterken, verklaar ik mij in gemoede 
niet te begrijpen. Niemand toch zal betwijfelen, dat 
Hollandsche klinkers een zeer voldoend bouwmateriaal 
zijn; wanneer dus een steensoort wordt aangeboden 
die een hoogere vastheid heeft dan deze, dan dunkt het 
mij vreemd dat dit feit op zich zelf, aanleiding zou 
kunnen geven, om een ongunstige opinie te versterken. 
Dat die opinie bleef wat zij vóór dien tijd was, zou ik 
mij nog kunnen verklaren; waar deze „versterking" haar 
grond vindt, echter niet. 

De veronderstelling aan het slot van het artikel van 
den heer H . geuit, dat fabrikanten van kunstzandstecn 
niet veel Portland-cement in hun product kunnen gebrui
ken beaam ik volkomen, daar, voor zoover mij bekend 
is, bij de fabricatie van den kunstzandsteen-metselsteen, 
in het geheel geen Portland-cement gebezigd wordt. 
De heer Helder zal mij echter wel ten goede willen 
houden, als ik hem niet mededeel, uil welke bestand-
deelen deze steen dan wel gemaakt wordt. 

Amsterdam, 14 Mei 1881. II. L Ö I I N I S . 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

AFDEELING ROTTERDAM. Vergadering gehouden 13 Mei 1881. 
De vergadering geopend zijnde, wenscht de Voorzitter den Heer 

J. Verheul, lid der afdeeling. geluk met de hem ten deel gevallen 
onderscheiding, door het verwerven van den i , t e n prijs, een gouden 
Medaille en f 400, voor het door hem ingezonden ontwerp van 
een Kunstnijverheids-Museum, waarvoor het programma is uit
geschreven door het Bestuur der Academie van beeldende kunsten 
en technische wetenschappen te Rotterdam. 

Eenige huishoudelijke werkzaamheden worden afgedaan, waar
onder behoort het uitloten van 11 aandeden a f 10 van het 
renteloos voorschot aan de afdeeling, tot dekking van het tekort 
der in 1878 door de afdeeling gehouden tentoonstelling. 

De Voorzitter, de afdeeling vertegenwoordigd hebbende op de 
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den 23""11 April gehouden vergadering van het Bestuur der Maat
schappij met de Voorzitters en Secretarissen der afdedingen, doet 
mededeeling van het in die vergadering verhandelde. 

De Voorzitter leest een door hem ontvangen brief van de 
Maatschappij der Antwerpsche Bouwmeesters voor, waarin door 
die Maatschappij, op grond dat onze afdeeling met haar in 
betrekking wenschte tc komen, wordt verzocht, haar »in het 
midden onzer Maatschappij flees afdeeling) als briefwisselend 
genootschap te willen aanvaarden." 

Alvorens de discussie over den inhoud van dezen brief tc openen, 
acht de Voorzitter het noodig eenige inlichtingen te verschaffen, 
waarbij op den voorgrond wordt gesteld, dat dc in dien b' ief 
genoemde aanleiding tot het verzoek der Maatschappij van Ant
werpsche Bouwmeesters niet juist is weergegeven. De zaak is dezc. 
Toen hij in de vorige week te Antwerpen was, kwam hü in kennis 
niet iemand, die eenigszins bekend was met het bestaan van 
afdeelingcn van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
in ons land, en met hare wijze van werken, en die niet alleen bij 
hem, maar ook bij de Antwerpsche Bouwmeesters sympathie had 
verworven, zoodat laatstgenoemden wel genegen zonden zijn. zich 
op de eene of andere wijze bij de afdeeling Rotterdam aan te 
sluiten, om elkander wederkcerig van nut te kunnen zijn. Snrcker 
geloofde hierin iets goeds te vinden, doch raadde aan. zich dan 
niet bij een afdeeling. maar bij de Maatschappij zelf, als het 
daarvoor meer aangewezen lichaam, aan te sluiten, vooral ook 
omdat dc Antwerpsche Bouwmeesters daar meer konden vinden 
dan bij eenige afdeeling. Hij bood aan, dit onderwerp vooiloopig 
met bet Bestuur der Maatschappij te bespreken, als dit nuttig 
werd geacht. Ten slotte werd afgesproken, dat bij van bedoelden 
Heer een schrijven zou ontvangen, waarin de bedoeling duidelijk 
werd ontwikkeld. Het geheele gesprek had plaats in de toegestemde 
veronderstelling, dat te Antwerpen geen vereeniging, als waarvan 
nu de voorgelezen brief »aan den Voorzitter der afdeeling" is 
uitgegaan, bestond. Nu dit wel het geval blijkt te zijn. geloofde 
snrcker aan zijn reeds gegeven raad, als den voorloopig besten 
weg, te moeten blijven vasthouden. 

Na eenige discussie, waarin het nuttige en wenschelijke van 
contact met buitenlandsehe verecnigingen, ook voor de Maatschappij, 
werd gereleveerd, werd besloten, in den door den Voorzitter aan
gegeven zin tc antwoorden. 

De Voorzitter zegt eene uitnoodiging te hebben ontvangen, tot 
bijwoning der beproeving eener boog, vervaardigd van Portland 
cement beton, van N . Josson en de I.angle te Niel, bij Antwerpen, 
opgericht op het terrein der ten vorigen jare gehouden tentoon
stelling te Brussel, aan welke uitnoodiging hij heeft gevolg gegeven. 

Deze segmentvormige boog heeft tusschen de steunpunten een 
spanning van 16 M. . bij een pijl van 2.10 M. In den top is dc dikte 
0.28 M . en aan de einden 0.30 M. De steunpunten zijn 2 a 2.50 M. 
lang en 1 M. hoog; deze zijn gedeeltelijk onder den grond. De 
breedte van alles is T M . De boog is in de maand Mei 18S0 
binnen acht dagen tijds vervaardigd van in elkander gestampte 
beton, bestaande uit 2 deden zand, 1 deel stukken van Quenast 
keien ter grootte van I c\I".. \ deel sintels van steenkolen en 
1 ded langzaam werkende cement. Hij was gedurende ongeveer 
6 weken vóór de beproeving belast geweest met 400 Kilo o p d e M » . 
Vóór de beproeving, die nu zon plaats hebben, waren de steun
punten ieder met ongeveer 3000 Kilo belast. 

De beproeving, welke men den boog deed ondergaan, bestond 
in het geheel ontlasten van de eene helft en het belasten der 
andere helft met 600 Kilo op de M - . Door den Ingenieur van 
Brussel was een juiste afteekening van den vorm van den boog ge
maakt tijdens dc belasting van 400 Kilo per M ; . De bedoeling was, 
de belasting van 600 Kilo tot den volgenden morgen cr op te laten 
en dan den vorm, welke de boog had aanrenomen, weder op te 
nemen; door bizondere omstandigheden evenwel werd de belasting 
reeds na verloop van 11 uur verwijderd. Toen bleek, dat de 
grootste doorbuiging van 'bet belaste gedeelte was geweest onge
veer 4 mM. en de opzetting van het onbelaste gedeelte ongeveer 
3 mM. Schadelijke uitwerkingen waren niet te ontdekken. Het 
voornemen bestaat, om den boog in het volgende jaar zóó lang 
over de eene helft te belasten tot hij bezwijkt. 

Bij dezelfde gelegenheid had de Voorzitter een bezoek gebracht 
aan de fabriek van de Hceren N . Josson en de Langle, waar
omtrent hij het een en ander mededeelt. 

Na eene beschrijving van de inrichting der fabriek en de wijze 
van fabriceering gegeven te hebben, gelooft hij te mogen zeggen, 
dat zijns inziens, deze fabriek alle voorwaarden in zich bevat 
voor de levering van goede kunst-cement. 

In een aan de fabriek verbonden chemisch laboratorium, wordt, 
naar den graad van sterkte die men aan het fabriekaat wenscht 
te geven, de verhouding der grondstoffen vastgesteld, zooals die 
door veelvuldige proeven is gebleken noodig te zijn. Het krijt 
en de klei worden in molens gestort en daarin door toevoeging 
van een mede juist bepaalde hoeveelheid water, tot een zeer dunne 
pap verwerkt, in welke de stoffen sterk en geheel gelijkmatig 
door elkander zijn vermengd. Deze pap wordt in tobben gestort 
en over een droogvloer verspreid, waardoor na eenigen tijd het 
vocht verdampt en de pap tot den vorm van weeke kluiten 
overgaat, welke den natuurlijken steen vervangt en boven deze-
het voordeel heeft van gelijkmatige vermenging der samenstellende 
deden, volgens den wil van den vervaardiger. 

De kluiten worden nu in stukken van ongeveer gelijke grootte 
verdeeld, en vermengd niet de noodige hoeveelheden cokes, welke 
mede in stukken ter grootte van een hoenderei gebroken zijn, in 
den oven gebracht. Hoe regelmatiger de oven is gevuld, dat 
wil zeggen: kluiten en cokes zijn door elkander verspreid, des t. 

eenvormige/ en beter is het baksel. De hitte van den oven wordt 
opgevoerd tot 20000 en de vroeger kneedbare stukken verlaten 
haar in den vorm van rotssteen van buitengewone hardheid. 

Nu worden de stukken met de uiterste zorg gekeurd en uit het 
baksel alle die stukjes tot de kleinste toe, verwijderd, welke blijken 
niel volkomen gebakken tc zijn. De kleur is hierbij het zekerste 
kentccken. Dezc voorzorg is van het uiterste gewicht, omdat de 
onvoldoend gebakken deden niet de verlangde kracht bezitten. 
De volmaaktheid in het bakken is zoo hoog opgevoerd dat de 
onvoldoend gebakken stukken slechts 2 :i 3 bij uitzondering 
4 a 5 % van het geheele volume bedragen. 

De volkomen gebakken stukken worden nu in het eerste breek-
werktuig gebracht en daarin tot stukken ter grootte van een 
kleine noot gebroken, welke vervolgens in een ander werktuig 
tot poeder worden gemalen. Een goed samengestelde, goed ge
bakken en goed gemalen cement, moet slechts 3 0 % achterlaten 
in een zeef van 900 mazen per c \ P . Van dc daar doorhenengaande 
80 % moet het drie vierde gedeelte gaan door een zeef van 5000 
mazen op de cM». Dit is letterlijk een onvoelbare poeder. Ook 
het gewicht van het product is een zekeren maatstaf voor de deugd 
er van; het moet 1350 Kilo per Ms. overschrijden en kan stijgen 
tot meer dan 1500 Kilo. 

Een stoomwerktuig van 150 paardenkrachten brengt alle werk
tuigen voor de fabrieken en het vervoer in de fabriek in beweging. 
Het productie-vermogen is thans 70 ;\ 80000 vaten jaarlijksch, 
terwijl het voornemen bestaat, door uitbreiding dat vermogen te 
verdubbelen. 

Ten slotte geeft de voorzitter een korte beschrijving van een 
soort verheven voetpaden, die thans veel in België worden toe
gepast. Zij bestaan uit in kleine stukken gebroken Oucnast-kei 
welker tusschenruimten gevuld en daarna geheel bedekt worden 
met fijn gestooten of gemalen <2uenast-kei, niet grootcr dan on
geveer 4 mM. zijde. Tengevolge van de voortdurende poreusheid blij
ven deze paden steeds droog en schoon. Zij kosten slechts 
/' 0.70 per M 2 . 

—' • '— 
P R I J S V R A A G T E A R N H E M . 

Het Bestuur van den Planten- en Vogeltuin. te Arnhem, noodigt 
alle bouwkundigen, in Nederland woonachtig, uit, tot de beant
woording der volgende prijsvraag: 

He t leveren van Schetsplannen voor een Vereenigings-
gebouw voor p l . m 1000 personen, op het Te r re in van 
den P lan ten- en V o s e l t u i n , te A r n h e m . 

Het programma met situatieplan is op franco aanvraag ver
krijgbaar bij den heer C. Nortier Azn.. Velperwcg te Arnhem. 

Men verlangt de volgende teekeningen: 
de plattegronden der verschillende verdiepingen, 

op een schaal van 1 : 200, 
de gevdteekeningen » » » » 1 : 200. 
lengte en dwarsdoorsneden . . » » » » I : 200, 
en eenige detailteekeningen . . . » » » » 1 : 20, 
van de gevels, en de binnenordonnantiën van de groote zaal voor 
pl. m. 1000 personen, tevens danszaal, voor muziekuitvoeringen 
geschikt, en van de restauratiezaal met buffet. 

Om eene zooveel mogelijk gelijkmatige beoordeeling der ont
werpen te verzekeren, zijn de ontwerpers verplicht zich ten strengste 
aan de bepalingen van het Programma te houden 

De ontwerpen, met de daarbijbehoorende schriftelijke toelich
ting, moeten vóór den eersten Augustus 1881 ingeleverd worden 
aan het adres van het Bestuur van den Planten- en Vogeltuin te 
Arnhem, franco, behoorlijk verpakt, onder een motto met bege
leidend verzegeld naambriefje, met hetzelfde motto voorzien, als
mede van een adres, om de stukken te kunnen terugzenden en 
met de ontwerpers te kunnen correspondeeren zonder opening van 
het naambriefje. 

Men verzoekt de teekeningen. zoo mogelijk, niet opgerold in 
te zenden. 

De beoordeeling der ingekomen ontwerpen zal geschieden door 
eene commissie, bestaande uit de drie volgende heeren: 

1°. Kug. Ongel, hoogleeraar te Delft, 
2°. A W. van Dam, architect tc Rotterdam, 
3". C. Muysken. architect te Amsterdam, 

die zich met het programma hebben vereenigd, en door bet aan
vaarden dezer opdracht van mededinging zijn uitgesloten. 

Aan de Jury wordt het recht gegeven, drie prijzen toe te kennen: 
ie prijs f 300, 2c prijs /250, 3e prijs /150; het eerst bekroonde 

ontwerp heelt voorwaardelijk aanspraak op eene extra premie 
van J 200. 

Het ligt namelijk in de bedoeling, 0111, indien tot den bouw 
wordt overgegaan, aan den eerst bekroonden ontwerper den bouw 
op te dragen, en het Bestuur zal daartoe met hem 111 onderhan
deling treden; mocht deze onderhandeling de opdracht ten ge
volge hebben, dan vervalt de extra premie. 

De bekroonde ontwerpen worden het eigendom van het Bestuur 
van den Planten- en Vogeltuin, indien de bekroonden den uitge
loofden prijs hebben in ontvangst genomen. 

De bouwkosten mogen een bedrag van zestig <6o) mille niet 
te boven gaan. 

Men verlangt geene gedetailleerde begrooting, maar eene raming 
van kosten, naar den inhoud gemeten, van den beganen grond 
tot aan den bovenkant der kroonlijst van het gebouw, met ver 
melding welke eenheidsprijs per M*. is aangenomen, benevens 
een gedetailleerde beschrijving van het ontwerp. 

Na de uitspraak der Commissie van beoordeeling, worden de 
ingekomen plannen te Arnhem tentoongesteld. 
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Na afloop dezer tentoonstelling worden de nietbekroonde ont
werpen franco aan het correspondentie-adres teruggezonden, en 
kan ieder deelnemer op franco aanvraag een atdruk van het rap
port der Jury ontvangen, bij het meergenoemde liestuur. 

Hei Bestuur van den Plantin- en I 'ogel/uin te Arnhem, 
J J. D U Y V E N É D E WlTT. 
J A . K O L F F . 

G . L B O S C H . 

C. NoRTlF.R Az. 
P R O G R A M M A . 

Het programma voor het ontwerp van een verecnigingsgebouw, 
voor pl. m. looo personen, in den Planten- en Vogeltuin te Arn
hem, luidt als volgt: 

Het gebouw wordt ontworpen op het terrein op het aanboten-
genoemd adres verkrijgbaar gestelde situatieplan aangegeven; de 
grond, voor dit gebouw bestemd, pl m. 50 M . breed pl m 40 M 
diep. is pl. m. \\ M. met zand opgehoogd. 

Het gebouw moet bevatten: 
a. Kelders voor wijn, bier, provision, bergplaatsen voor brand

stoffen, enz. enz. 
b. Directiekamer van minstens 25 M - . 
c. Groote zaal voor pl. m 1000 personen, voor danszaal en 

muziekuitvoeringen geschikt, met ruime toegangen en daaraangren-
zende garde-robes, en de noodige urinoirs en privaten. 

d. Ken biljartzaal voor 3 biljarten. 
e Eene ruime trap voor het publiek. 
f. Een of meerdere diensttrappen. 
g. Eene ruime restauratiezaal met buffet en aanrechtkamer; 

deze laatste door middel van monteurs in verbinding met: 
//. Eene groote keuken, die hetzij in het sous-ten ain. hetzij op 

de verdieping moet gelegen zijn. 
/'. Eene kasteleinswoning, bestaande uit drie kamers, privaat 

en keuken; hetzij in het sous-terrain, hetzij op de verdieping. 
Men verlangt het gebouw zooveel moge/ijl; omgeven door ver

hoogde terrassen, waarop zich langs het gebouw de noodige veranda's 
bevinden. 

Overigens wenscht het Bestuur den ontwerpers volle vrijheid 
te laten in hunne concepties, zoowel wat de distributie als de 
samenstelling en ordannantie van het gebouw betreft, mits de 
gestelde bouwsom en de aangewezen plaats op het situatieplan 
in het oog worden gehouden. 

De Commissie van beoordeeling, 
EUG. Guc .El. , 
A W. V A N D A M , 

~ ~ ' _ * _ » — C MUIJSKF.N. 
H I X X E X L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

R O T T E R D A M . — De Vereeniging voor Geschiedenis en Kunst 
te Rotterdam, heeft de navolgende prijsvraag uitgeschren, voor 
Beeldhouwer, Schrijnwerkers, Metaaldrijvers — en Gieters, en 
anderen. 

De Vereeniging wenscht op het gebied van Kunstnijverheid, 
als prijsvraag uit te schrijven, het vervaardigen van een spiegel
lijst met gleis, onder de volgende voorwaarden: 
1. De lijst moet uitgevoerd in hout. metaal of ivoor, en des-
verkiezende, gelijktijdig in toepassing gebracht; ander materieel 
is uitdrukkelijk uitgesloten van mededinging. 
2. Het glas moet een oppervlakte hebben hoogstens van 25 en 
minstens van 2 vierkante dec meters. 
3. De lijst meet worden uitgevoerd in gothieken — of in renais-
sance-stijl. 
4. Het in te leveren voorwerp moet door den inzender zelf 
vervaardigd zijn. dat uit een daarbij gevoegde behoorlijk gesloten 
verklaring, onderteekend en inhoudende het adres van den ver
vaardiger en de prijs waarvoor hij, bij eventueel' n verkoop, het 
wil afstaan, uitdrukkelijk moet blijken. 
5. Als premie voor de bestgekeurde spiegellijst wordt eene som 
van Honderd Gulden toegekend. 
6. De lijst waaraan de premie is te beurt gevallen blijft eigendom 
der Vereeniging. 
7. De inzending moet vroegtijdig geschieden vóór of uiterlijk op 
1 October 1SS1 aan de Vereeniging voor Geschiedenis en Kunst, 
in haar Museum boven de Beurs te Rotterdam ; de niet bekroonde 
voorwerpen zullen zoo spoedig mogelijk, franco aan de inzenders 
worden teruggezonden. 

— Namens de vereeniging het «Witte Kruis" is een boekje 
uitgegeven en zoo veel mogelijk verspreid, bevattende "Wenken 
en Regels voor het bouwen van gezonde woningen," voornamelijk 
in landelijke streken. Deze hebben ten doel. om Plaatselijke 
Besturen bij het vaststellen of wijzigen van Gemeente-Verordenin
gen op het bouwen, voor te lichten, en om allen die huizen 
bouwen, bewonen of gaan betrekken, van goeden raad te dienen. 

Deze wenken zijn voortgevloeid uit de welwillende en krachtige 
medewerking van vele deskundigen. 

R U I T E N E A X D S C I I E B E R I C H T E X . 

— MILAAN. — Te Milaan wordt onder den naam van olndis-
posizione di Belle Arti, ' ' een tentoonstelling gehouden van teeke
ningen, schilderijen, beeldhouw erken, bouwkundige ontwerpen, 
bronswerken, snijwerk enz. Slechts voorwerpen, getuigende van 
artistieke grilligheid en zonderlingheid, worden toegelaten. 

(Herplaatsing wegens misstelling.) 

HANNOVER. — De .Technische Hochschule" te Hannover zal 
op den ten, 2en, 3en en 4cn Juni aanstaande, haar 50-jarig bestaan 
vieren. 

De Hoogere Industrieschool, in Mei 1831 gesticht op zeer beschei
den voet, heeft in den loop van eene halve eeuw zich ontwikkeld tot 
eene waardige en in hoog aanzien staande bakermat voor kunsten
en wetenschappen: de tegenwoordige «Technische Hochschule." 
die met waardigen trots mag neerzien op duizenden harer leerlingen. 

Niet alleen in Duitschland zelve staat die schooi hoog aange
schreven, maar haar roem is ook buiten de grenzen van dat Rijk 
gevestigd. Getuigen hiervan zijn de vele vreemdelingen welke
er hunne opleiding genoten. 

Voor de officicele feesten, hebben de Hollandsche Oud-Studenten 
een speciaal programma opgemaakt, volgens hetwelk zij, en corps, 
aan die feesten zullen deelnemen, en daaraan bovendien, speciale 
feesten zullen toevoegen. 

De lijst der Nederlandsche oud-studenten is als volgt: 
W. van Alphen, lng'. Brazili 

Sneek. 
Haarlem. 

Enschede. 

Weenen. 

D. van Asbeck, 0 Puszta-Hon
garije. 

D. de Menton Bake. 
J. J. Siepman van den Berg, 

koopm. Amsterdam. 
W Berghuis. 
N . Beversen, Ingr. 
J. Beijnes, Fabrt. 
H. Blijdenstein » 
J. Blijdenstein. 
J. van Braam, 
J. J. de Neufville Brants, Utrecht. 
H . v. d. Broeke, Amsterdam. 
L. Brouwer, Docent. Vesinet bij 

Parijs. 
C. Carp. Fabrt. Helmond. 
J Coers, » Arnhem. 
B. Cop, lngr. Enschedé. 
Dr. \V. A. van Dorp, Amsterdam. 
F . van Dorsser, Djokjokaita. 
C. Dwars, Oekonoom. Herxen. 
G. Eekhout 
J. Eekhout. 
H. Elderink, Fabrt. Enschedé. 
J. v. d. Elzt, Industr. Schiedam. 
S. Engberts. 
L. Lijmer, lng'. Amsterdam. 
D. Gast, » Batavia. 
A. Gelderman, Fabr*. Oldenzaal. 
P. Gerken, Willemonble. 
A. Gerken, Amsterdam. 
W. Giltaij, Instr. mak. Dordrecht. 
J. A . Gisehler, lng'. Zutphen. 
J. G. Gisehler, » Utrecht. 
E. Groote, Lt. Huss. Grima bij 

Dresden. 
A. Guldenarm, lleeg. 
H. Halbertsma, lug". Rotterdam. 
J . van Hamel. 
A. H . v. Heek, Fabrt. Enschedé. 
H . van Heek, » i> 
Fr. van Heel. 
G van Hoeuvel. 
W. Holleman. 
F. A. Holleman, Oosterwijk. 
S Hoogewerff, Leeraar, Rotterd. 
G. van Hoorn, Deli. 
P. Hora Adema, Ingr. Laruns-

basses Pyrenees. 
J . van Hoven, Fab». Geldrop. 
H . Jordaan. 
B. Jordaan, Bankier. Parijs. 
J- Kinderman, Ambt» s Haye. 
VV " 

K. T. Kremcr.Techn'. Groningen. 
A. Kriegel-, Ingr. ' s Hoseh. 
C. ter Kuile, Fabr». Enschedé. 
L. Lasondcr 
H . Ledeboer, Bankier Almelo. 
A. Ledeboer, Manchester. 
C. de Ligt, Archt- Rotterdam. 
A. V. Löben Seis, Ingr 's Hage. 

1 Imuiden. 
Koch Cassel. 
Zweibrücken. 

Hengelo. 

j . Meijjes, 
! \V. Meyjes, 
, I- Meyjes, Ingr. 

W. Meijes, 
|. Michelzen. 

. G.v.Middélberg.Ing'. Amsterdam. 
; J. v.d. Mohlen, Koopm. Haarlem. 

J . de Froideville, Ing».Soerabaya. 
i N.deM.Imans,Fabr>. Amsterdam. 
! C. Muysken, Archt. Amsterdam. 
, J. J. Mijnssen, Fabrt. 1 
1 l i . Nachenius, Ing'. • 

L. Nering Bogel, Fabr4. Deventer. 
J J. Neurdenberg, Dir. Gasf, 

Breda. 
J. G Ovens. Assu r. Amsterdam. 
H. Raven, Ingr. Utrecht. 

! 11. Reinhold, Haarlem. 
H . van Kinzum, Probolingo. 
A. van Rinzum, lng'. Amsterdam, 

j J. Roeters van Lennep, 
Fabrt. Zwolle. 

B. Roeters van Lennep. 
Fabrt. Delft 

J. H. Roeters vaii Lennep Oek. 
Pretoria. 

A . J . van Rossum,Dr. Phil. Arnh. 
G. Rueb. Fabrt. Breda. 
S. Schaafsma, Ing r. Buitenzorg. 
O. Schaafsma, » Salanianka. 
E. Scheltema, Arch 1 . Oosterbeek. 
J. Schroder. 
J. Sepp. Fabrt. 
A. Smits, 
H. Staring, Ing r. 
B. Stöver, 
H . Stroïnk, Fabrt. 
F. van Thiel. 
L. Verver, lng'. 
D Veth, » 
H. Veth, lndustrl. 
C. Watson. 
K van W. v. d. Horst, Fabr1. Luik. 
D r . 11. IJsel de Schepper, Gouda. 
W. Kaars Sypestein. 
J. Avis. 

Klerk de Reus, lng' Meppel. 
Op dit oogenblik studeren 5 Nederlanders aan de T. Hochschule. 

het zijn de Heeren: Francis Freedriks, Krijn Gast, Karei Muller 
Marinus Roeloffs, en J. C. Toussaint. 

Enschedé. 
London. 
Zwolle. 

Nijmegen. 
Nordhoin. 

Sneek. 
Leiden. 

Dordrecht. 

E R R A T A . 

Door een verzuim is op de plaat behoorende bij het Weekblad 
No. 3 blijven staan: Schaal 1 op 10. 

Deze Schaal van de oorspronkelijke teekening geldt niet meer 
voor de plaat. W i l men zich bij deze van een Schaal bedienen 
dan kan men die zelve vervaardigen; men neme daarbij in aan
merking dat de afstand tusschen de buitenzijde van het avant-
corps, waarin den hooldingang geplaatst is, en de as van dien 
hooldingang, 3,90 meter is. 

In No. 3 van het Bouwk. Weekblad zijn de volgende drukfouten 
ingeslopen: 

Pag. 15, 10 kolom, regel 26 van boven, onbeschadigden, lees: 
beschadigden, pag. 16, 1" kolom, regel 17 van boven, zoo opper
vlakkige!!, lees: dien. 

Het met den 2«» prijs bekroonde ontwerp voor een •Kunst-
nijverheidsmuseum", zie: binnenlandsche berichten, Rotterdam, 
werd in het Weekblad No. 3 opgegeven als te zijn ingezonden 
onder het motto «Kunstzin"; dit moet zijn: «Kunstnijverheid.'' 

C . T . J . L O U I S K I E B E R 

IS V E R H U I S » 

NAAK II KI 84 
L e i d s c l i e i P l e i i L , 

(hoek Leidsche Kadei. 

Tan 

B . J . C A N O Y & C I E . 
T E V E N L O . 

Tot dadelijke atleveriim gereed: 
Machina le Roode Facade ->f ( e v e l -

steen Waal, ljssel en Duitsche vorm. 
Machina le Roode Profielsteenen, 

als: Cordonband-, Raamlijst- en Drempel-
steen, Gevellijst-, Boog-, Muur en Plintaf-
dekkingsteen, enz. Waal en Duitsche vorm j 
alle andere soorten worden naar op te geven j 
maat en teekening binnen zes weken ver
vaardigd en afgeleverd. 

Eveneens worden Ge le , B l a u w e en 
Zwarte Facades en Proflelstoen »P be
stellingen vervaardigd. 

Machina le Roode Tapsche Steen 
(Putsteen) voor ronde tabrieksehoorsteenen 
in verschillende afmetingen ; deze schoorstee-
nen worden van binnen opgetrokken zonder 
behulp van stijger a /'6.— per meter hoogte-
voor het opbouwen. 

Machina le Kraagbu izen voor rook- en 
watergeleidingen van 10 tot 26 cm. inner
lijke doorsnede en 65 cm. tot I meter lengte, 
Ts tukken en El lebogen. 

Bloempotten en .die andere soorten van 
Tegelsch Aardewerk . 72 

TfinïïP 

Groote voorraad in alle afmetingen. Lage prijzen. 7° 

G . & J . C O O L , 
F A B R I K A N T E N V A N M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 

Itt-kiooiid: 
AMSTERDAM, PARIJS, ARNHEM, PHILADELPHIA. 79 

'li:!>u/.ijut'ii; 
A M S T E R D A M , Bloemgracht 77. N I J M E G E N , Snijderstraat 426. R O T T E R D A M . Nieuwland 1. 

F A B R I E K E X M A G A Z I J N V A X 

B A D - I N R I C H T I N G E N en 

V E R W A R M I N G T O E S T E L L E N . 
66 T H . A . D E K O S T E R , A M S T E R D A M . 

M L I T L . O 
in enkele en dubbele dikte. 

MOESSELINE GLAS. 
G E R I B T E N G E R U I T G L A S . 

C A T 1 I E D R A A L G L A S . 
(.1,1/1 > DAKPANNEN. 

G L A S - A S S U R A N T I E . 

Schrötter & Co. 
K A N T O O R en M A G A Z I J N : 

188, Singel bij de Oude Leliest aat, 188. 

AMSTERDAM. 6y 

K A K E L I . S C H U T X 1 . 

Directe aanvoerder der gunst igst bekende merken Por t l and Cement. 

K A L K - E N T R A S F A B R I K A N T . 

B a s a l t gsenspaa l t j e s 
in alle afmetingen. 

H A N D E L I N G I P S , 

WAAL- EN RIJNSTEENEN, 
D u i t s c h e m e t s e l - & s t r a a t s t e e n en 

M A R M E R , 

Zink- en kopsteenen, 

ZUILEN BAZAL T. 
Ubelfanger- en andere zandsteonen. 

volgens teekening. 

Kii/.uit schrot — Trottoirsteentjes. 
P A R Q U E T V L O E R E N , 

ASPHA LTPAPIER. — TUFSTEEN EN, 
D R I J F S T E E N E N , 

DAKLEIJEN, 
Binnen- en buitenlandsche dakpannen, enz. 

^ aa » m m-.m * * * a a « m a - ^ j 

| ï PARKETVLOEREN, | 
jg *f V i l l e r o y & B o c h , Met t l ach • 
B ' C Boch Frei-es, Maubeuge 7 5 os 
1 0 M i n t o n , Ho l l i n s & Co., Stoke 

p bij de I 'erttgemaoordigers en Depothouder. 
S&3 DE LINT i C ' iii.nnnvii.-i T .Rotterdam 

S T E E N K O O f ' E R I J : Keerweer (achter de Veemarkt ) . 
K A N T O O R . Swammerdamstraat 40. 

A M S T E R D A M . 

Telegram-adres: K A R E I , S C H U T T E , Amsterdam. 65 

Van alle bestaande druk-apparaten is de 

H . & J . S Ü Y V E R , 

FABRIEK VAN 

S T O O M - K E T E L S 

RN 

W E R K T U I G E N , 

„Hollniidsclie Tuin" en „Zeepaard", 

BlCKERSTR VAT. 
so A M S T E R D A M . 

3 3 P S 
de eenige. waarop men zonder bijzondei e vakkennis, 
van een origineel handschrift ol teekening een geheel 
w i l l e k e u r i g aantal afdrukken kan maken; reden 
waarom deze persen, welke in 4 verschillende grootten 
vervaardigd worden, overal een zeer gunstig onthaal 
hebben gevonden, en nog vinden. 

De Hoctograph, Clii-omograph, e. a. leveren 
slechts a fdrukken iu k le ine hoeveelheid; daar 
enboven worden do laats.ten met ani l ine-kleu 

ren bewerkt , welke aan don inv loed van hot dagl icht blootgesteld, spoedig 
verdwijnen, en wie r fd rukkon aan het gowoao briefport zi jn onderworpen, 
te rwi j l do a fdrukkon op do Autograpi . isehe pers gemaakt, geheel onder het 
port van d r u k w o r k val len 

Uitvoerige prospectussen, met getuigschriften van de meest beteekemsvolle mannen, 
en van de grootste industrieele inrichtingen in Duitschland zijn op franco aanvrage gratis 
verkrijgbaar. 

H U G O K O C H , M a c h i n e n f a b r i k a n t t e L e i p z i g . 
W A H L M A N N S T R A S S E 7 8. 76 
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NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
TUSSCHEN VELSEN EN IJMÜIDEN. 

H o o f d d e p ö t : t e A m s t e r d a m o v e r h e t P a l e i s v o o r V o l k s v l i j t , F a l c k s t r a a t 4 9 . 
Hcr.nMi.iil tc Arnhem met Diploma V Graad. 

A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 

M E T S E L S T E E N E N , P R O F I L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R 

S T E E N E N van af f 1.50 por M r 1 . , R I O L E N , B U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O R T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in i« qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „ S T E R N " van T O E P F F E R , G R A W I T Z & Co. te Stettin; 
K N I G H T , B E V A N & S T U R G E ' S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af f 12.50 enz. 68 

P E R M A N E N T ! T l \ T O n \ S T I 1 1 I V , v a n F I J M È HiH \ \ ' A K T I I t l l l l \ . 
van Espagnolet ten, Zinkornamenten , uitgezaagde Meta len , Bronzen en Ind ia Rubberknoppen, 

AMSTERDAM 
fijne Amerikaanscho Scharnieren, Sloten, Deur t rekkers 

Beerenstraal 20. 67 
enz., enz. 

J . N . S C H E L T E M A . 

P R I J S V R A A G . 

Het B E S T U U R van den P L A N T E N - en 
V O G E L T U I N , te Arnhem, noodigt alle 
Bouwkundigen, in Nederland woonachtig, 
uit, tot de b e a n t w 0 0 r d i n g d e r v o 1-
g e n d e p r i j s v r a a g : 

Het leveren van Nt-lietsplaniicii 
voor een Yereeiiifringsfreboiiw voor 
pl.m. 1000 personen, op liet Terrein 
van den Planten- en Vogeltuin, te 
Arnhem. 

De volledige Prijsvraag en het Programma 
met Situatie plan is op f r a n c o aanvrage 
verkrijgbaar bij den Heer C. N O R T I E R Azn., 
Velperweg te Arnhem. 

De beoordeeling der ingekomenc ont
werpen zal geschieden door eene Commissie 
bestaande uit de drie volgende Heeren: 
i° . E U G . G U G E L , Hoogleeraar tc Delft, 
2°. A. W. V A N ' D A M , Architect te Rotterdam, 
3°. C. M U Y - K E N , Architect tc msterdam. 

Aan de Jury wordt het recht gegeven, 
drie prijzen toe te kennen: 

le pr i js / 300. , 2e prijs / 250.— 
3o prijs ƒ 150.-- ; het eerst bekroonde 
ontwerp heeft voorwaardelijk aanspraak op 
eene ex t ra premie v a n ƒ 200.— 

Dc bouwkosten mogen een bedrag van 
(60) zestig mille niet te boven gaan. 

Het Bestuur van den I'lanten- en 
83 Vogeltuin te Arnhem. 

Voor Architecten en Ingenieurs 
V E R S C H E E N : 

Dr. P R I E D R I C H E R I S M A N N , 

G E Z O N D H E I D S L E E R . 
Uitgave V A N H E U S D E N , 's Bosch. 

f 2.40. 74 

B A K K E R & W E I D N E R , 
A M S T E R D A M . 

Bevelen zich beleefd aan voor het 
leveren en leggen van 

HOUTEN E N S T E E N E N 
PARKETVLOEREN. 

Teekeningen worden op aanvrage ter inzage 
gezonden. 85 

VENTILATIE 
v a n S C H O L E N . 

Systeem LEVOIR-VAN REM MELEN 

en andere SYSTEMEN, door 78 

A M S T E R D A M , Prinsengracht 574. 

Greenen enjrurenhoiit. 
Te koop aangeboden Huizend Greenen 

Kibben in afmeting van U * 8J, l i * 3, 
2 x 3 , 8 x 8 , 3 x 4 , 4 x 4 . 4 x 5 , 4 x 0 , 

4 x 7 , J x J dm., en een partij Vuren 
Deelcn en Lulliout. Alles in diverse lengten, 
ie Soorts kwaliteit cn droog, tegen uiterst 
billijken prijs. Aanvragen met franco brieven, 
onder letters W. Z . , bij de Erven H. V A N 
M U N S T E R & Z O O N , Warmoesgracht 12, 
Amsterdam. 82 

A M S T E R D A M S C H E 

A L M A N A K V O O R K O O P H A N D E L E N Z E E V A A R T 
1881. 

Gebonden i n heel l innen band f 1.50. 
Uitgave van de Erven H. V A N M U N S T E R & Z O O N , te Amsterdam. 

Zooeven verscheen 
iTfim r m k e 

Uil 1VU11U11UÜ 

op (le I'arijsche Tentoonstelling' 
71 DOOR 

H E N R Y H A V A R D 
J Een fraai boekdeel pl.m. 324 pag. 4" form 

Met vele i l lustraties. Pr i js /' 2.50. 
• Uitgave van HENRI J. STEMBERG, te 'sHagc 

I K 
W . H . C A N O Y & O 

F A B R I K A N T E N V A N 

V E R S C H I L L E N D E 

SILICAATSOORTEN, 
te B A E X E M bij Roermond , 

leveren dit fabrikaat, benevens het poeder 
tegen de voordeeligste prijzen. 77 

CONSTRUCTIELEER DER ONDERDEELEN VAN 
GEBOUWEN, 73 

door G . J . M O R R E , 
Tekst en Platen. Aflevering 1 Trnppenboek. 
Prijs per vel druks 25 Cts., per plaat 30 Cts. 
Bij alle boekhandelaren voorhanden en bij 
den uitgever JOH. 1JKEMA, 'sGravenhage. 

Boekhandel C. F . S T E M L E R , 
AMSTERDAM. 

H E C K , 
DE SCHOONE BOUWKUNST 

IN HARE WORDING EN ONTWIKKELING. 
M e t een A T L A S van 60 Staalplaten 

I N P O R T E F E U I L L E ; Prijs f 8.— 81 
Hij alle Boekhandelaars te ontbieden. 

EDW. kon/.i:. 

J O N G G E H U W D . 
Gebonden in heel linnen (groenen) 

stempelband, it ƒ 3.65, 
Uitgave van de laven H. V A N M U N S T E R & Z N . 

A l o m te ontbieden. 

1:1.1:1:1 i n s e i n ; s c h i l l e n , 

B l i k s e m a f l e i d e r s . 

TELEGRAAFBEHOEFTEN. 

Jok G. Blössmann, 
Fabrikant van Electrische Instrumenten. 

I ' l illsell::!•aclil 145, 
A M S T E R D A M . *° 

Maatschappij tot bevordering 
der bouwkunst. 

Het Bes tuur maakt bekend dat, 
met het oog op den onthoudingsdag, 
V r i j d a g a.s., er ook geiegenhied za l 
zijn voor V I S C H - D I N E R . 

De bewijzen van deelneming aan 
den maalt i jd geven op Vr i j dag 27 M e i 
a s. tovens toegang tot de tuinen en 
verdere in r ich t ingen van het Zoölo
gisch Genootschap. 87 

ISTE J A A R G A N G . 
O R G A A N 

V A N D E M A A T S C H A P P I J 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 . 
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INHOUD. 
Mededeelingen betreffende de Maatschappij, — Beschouwingen over de 

Optiek in verband tot de kunst. — Marché et Galeries du Parlement te 
Brussel, buitenlandsehe berichten. 

P L A A T : Marché et Galeries du Parlement te Brussel. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

43° A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G . — Een uitvoerig ver
slag van al het verhandelde op de Algemeene Verga
dering, gehouden Vri jdag en Zaterdag 27 en 28 Mei II., 
zullen de leden der Maatschappij wel niet verwachten 
in het Bouwkund ig Weekblad te vinden; alle leden 
toch ontvangen in den loop van 't jaar de volledige 
verslagen in druk. 

Mochten er onder de velen die de vergadering niet 
bijwoonden, wellicht een aantal zijn, die toch reeds nu 
iets wilden vernemen van al het besprokene, hen zij 
onder 't oog gebracht dat het Weekblad wel het orgaan, 
maar niet het publieke notulenboek der Maatschappij 
is, dat de plaats ruimte niet aan een uitgebreid ver
slag mag opgeofferd worden en „ q u e les absents ont 
tord." 

Een enkele herinnering aan de gewichtigste besluiten, 
mag evenwel niet achterwege blijven. 

O p de vergadering van Vri jdag , welke door 8 bestuurs
leden en den secretaris werd bijgewoond, waren aanwezig : 

11 Afgevaardigden van aftleelingen, benevens 40, leden, 
waaronder de correspondenten. 

Met een welsprekende rede opende de Voorzi t ter de 
Vergadering, en ontwikkelde hoofdzakelijk daarin, de 
denkbeelden van het Bestuur over de uitvoering der 
nieuwe Wet, na aan de tegenwoordige leden een recht-
hartelijk woord van welkom te hebben toegeroepen ; 
ook een woord van hulde werd door hem gebracht aan 
de nagedachtenis van tie afgestorven leden der Maat

schappij: de heer van Gendt, in December 1880 in 
Japan overleden, een man wiens naam in de Maat 
schappij en in de technische wereld een goeden klank-
heeft, en de heer T . Romein , den verdienstelijken en 
ijverigen correspondent voor Leeuwarden en omstreken ; 
ook drie eereleden waarop de Maatschappij trotsch was, 
werden aan haar ontrukt, het zijn de heeren J. 11. 
Strack, M . Gropius en G . J . A . Davioud. 

Met een woord van dank aan hen die het vergade-
lokaal door teekeningen of andere inzending hadden op
geluisterd, en aan den waardigen Directeur van het 
genootschap Natura A r t i s Magistra , die zijne zalen steeds 
met de grootste bereidwill igheid voor de leden der 
Maatschappij openstelt, geeft de Voorzit ter het woord 
aan den Secretaris, die het verslag over het afgeloopen 
jaar, van af M e i 1880 tot M e i 1881, voor leest. 

Niettegenstaande de leden dit verslag in druk ontvangen, 
moge het volgende daaruit worden aangehaald. 

D c Maatschappij, telt thans 836 gewone-, 26 buiten
gewone- en 15 kunstlievende leden. 

D e bibliotheek is door aankoop en door geschenken 
met een aantal boekwerken verrijkt, onder tie laatsten 
heeft het Bestuur met dankbaarheid aanvaard, het pracht
werk Monographic des travcaux de ('exposition 
universelle de 1878, een geschenk van zijne Excel lent ie 
den Minister van Waterstaat, Mandei en Nijverheid. 

Op de prijsvragen, uitgeschreven in 1871; waren inge
komen de navolgende antwoorden: 

V o o r : een groot hotel voor een zee-badplaats: 
1 antwoord, met het motto „ to t s tud ie" : voor : een 
titelblad voor de Bouwkundige Bijdragen, waren inge
komen tj ontwerpen, en voor een veranda achter een 
gewoon woonhuis, 2 ontwerpen. 

De Commissie van beoordeeling heeft het ontwei-]) 
„tot studie" waardig gekeurd ten volle te bekronen met 
den uitgeloofden prijs van / 300. benevens het getuig
schrift der Maatschappij. Geen der 9 antwoorden op 

Gedrukt bij de Erven It. van Minuter cV Zoon. 
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de tweede prijsvraag werd ter bekrooning voorgedragen, 
maar aan drie er van, gemerkt: Nulla dies sine tinea, 
Glück auf, en Hans Vredeman de Vries, werd elk eene 
tegemoetkoming van f 25 toegekend 

Het verslag eindigde met tien wensch, dat een volgend 
verslag moge getuigen van den steeds grooter wordende 
invloed der Maatschappij, zoowel door middel van haar 
initatief, als door middel van haar weekblad. 

Hierop volgde het verslag van den Penningmeester 
en dat van de Commissie voor het nazien van zijne 
rekening en verantwoording. 

Na voorlezing van de conclusie der Commissie van 
beoordeeling van de ingekomen prijsontwèrpen, bleek 
het, tlat de Heer Jacob F. Klinkhamer, Bouwkundig 
Ingenieur, thans te Weenen vertoevende, de vervaardiger 
was van het ontwerp „tot studie'. Staande de vergadering 
maakte de Heer G. W. Vixseboxse, van .Amsterdam, 
zich bekend als de ontwerper van het plan, ingezonden 
onder het motto „Hans Vredeman de Vries". De ver
vaardigers van de beide andere ontwerpen werden opge
roepen, maar schenen niet ter vergadering tegenwoordig 
te zijn. 

Tijdens de behandeling van de begrooting over het 
jaar 1882 werd, na eenige discussie, post 11: „het be
vorderen van het onderwijs in de bouwkunde", op de 
begrooting pro memorie uitgetrokken, gesteld op ƒ 3 0 0 , 
en post 14: „verschotten van Correspondenten", met 

f 200 verminderd, welk bedrag gevoegd werd bij post 15 : 
„advertentien, enz." Meer breedvoerige discussie had 
plaats over post [8: „Fonds tot stichting of aankoop 
van een maatschappelijk gebouw". Ten slotte werd een 
voorstel aangenomen, om genoemden post en post 19: 
„onvoorziene uitgaven", samen te voegen onder één 
hoofd: „onvoorziene uitgaven, fonds tot stichting of 
aankoop van een maatschappelijk gebouw, enz." Het 
bedrag van dien post zal dus, na aftrek van de f 300 
voor het onderwijs, zijn: f 1648,50. In deze regeling 
ligt de bedoeling opgesloten, om bij het afsluiten der 
rekening over l8cS2, de af te zonderen som voor het 
fonds nader door het Bestuur te laten vaststellen. 

Tijdens de discussiën aan het einde der vergadering, 
deelde de Voorzitter mede, dat het uitgebreide Tijdschrift 
der Maatschappij in zijn geheel nog tl it jaar zal ver
schijnen, en dat, hetgeen het Weekblad, hetwelk om 
zeer te billijken en overigens natuurlijke redenen eerst 
met Mei verscheen, achterlijk is, zal ingehaald worden 
door het geven van meerdere platen. 

Hierop werd de vergadering verdaagd tot den volgen
den dag, des morgens ten 10 ure. 

Een dertigtal leden vcreenigde zich, na afloop der 
eerste vergadering, aan een gemeenschappelijken maaltijd. 
Lang en in opgeruimde stemming bleef men bijeen. 

De vergadering' van den 20sten was niet minder be
langrijk dan die van den vorigen dag. Getuige hiervan 
is het besluit: om het 40 jarig bestaan der Maatschappij 
in 1882, op waardige wijze te vieren met een Tentoon
stelling van Bouwmaterialen en Teekeningen, welke eer
sten den grondslag zouden kunnen vormen voor een op 
te richten Museum. 

Tijdens de besprekingen van eene aansluiting der ver
eeniging van Antwerpsche bouwmeesters, aan de Maat
schappij, werd er op gewezen dat buitenlanders volgens 

de wet niet kunnen mede doen aan de beantwoording 
der prijsvragen. Er werd evenwel in beginsel aange
nomen, om buitenlanders als leden aan tc nemen ; zij zullen 
daarbij de mededeeling ontvangen dat de wet, ten opzichte 
van de prijsvragen zal gewijzigd worden. 

Volgens de wet moet in de Meivergadering, de voor
zitter gekozen worden uit de te Amsterdam wonende 
leden van 't Bestuur; de Heer van Dijk stelt voorden 
Heer C. Muysken te herbenoemen, hetgeen de vergade
ring bij acclamatie goedkeurt. 

Nadat besloten wordt, dat het Bestuur in de aanstaande 
September-vergadering eene regeling zal indienen voor 
de feesten ter herdenking van het 4üjarig bestaan der 
Maatschappij, en intusschen zal onderzoeken of het moge
lijk is om bij die gelegenheid een eere-prijsvraag uit 
te schrijven met een belangrijken prijs in geld, sluit de 
Voorzitter de vergadering. Vele der aanwezigen volgen 
de roepstem van den Heer P. J. II. Cuypers, die de 
leden de gelegenheid heeft aangeboden, het in aanbouw 
zijnde Rijks-Museum op de Stadhouderskade te bezichtigen. 

Nog dient vermeld te worden, dat in het vergader
lokaal in Artis, verscheidene teekeningen waren tentoon 
gesteld, die zeer de aandacht trokken, benevens eene 
groote verzameling bouwkundige boek- en plaatwerken, 
ingezonden door den boekhandelaar Stemler alhier, eenige 
steenen uit de fabriek van B. J. Canoy & C°. te Venlo, 
verglaasde en beschilderde steenen van Engelseh fabri
kaat, modellen voor vloeren in Romeinsch mozaïk, en 
in eene beneden-vestibule den door de waterleiding in 
werking gebrachte verplaatsbaren ventilateur, ,.Aeolus," 
een toestel van nieuwe vinding. 

B E S C H O U W I N G E N O V E R D E O P T I E K 

I N V E R B A N D T O T D E K U N S T , 

naar aanleiding van een hort geleden verschenen werk 
getiteld „der Optische-Maassstab'' ran 

II. M A E R T E N S te Bonn. 

Voor den beeldenden kunstenaar is het van groot 
belang, bij het maken zijner ontwerpen te letten op de 
plaats van het voorwerp, ten opzichte van de omgeving 
en de standpunten waaruit het in den regel zal worden 
gezien. 

Voor den bouwkunstenaar is dit vooral van gewicht 
en des te moeielijker, omdat de wijze waarop hij ge
woon is zijne kunstwerken op eene bepaalde schaal en 
en met vaste maten te ontwikkelen, zoo ver afwijkt van 
eene natuurlijke voorstelling. De gewone meetkunstige 
of evenwijdige projection toch van eenig gebouw, uitge
drukt door zoogenaamde platte gronden, opstanden en 
doorsneden vorderen eene te groote verbeeldingskracht, 
om niet, bij de verwezenlijking daarvan, meermalen 
droevig te worden teleurgesteld. Immers, eene zoo
danige voorstelling nadert dan pas de natuur, naarmate 
de afstand toeneemt en de oneindigheid nabijkomt. 

Maar er zijn grenzen aan deze afstanden gesteld, 
grenzen, i e bepaald door de plaats waar men verplicht 
wordt te bouwen, en 2C door het vermogen van het 
oog om te kunnen zien en omvatten, wat de kunstenaar 
wil verwezenlijken. 

Deze bewering is zeker niet nieuw. Van af de vroegste 
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Voor het tentoonstellen van schilderijen, die veel-
vuldiger, vooral in ons land, plaats hebben, en bij het 
stichten van een groot aantal musea, heeft men reeds 
veel van bovengenoemde wetten voor het duidelijk zien, 
partij getrokken, en is er steeds nog veel te leeren 
overgebleven Het aldeelen van groote ruimten in 
kleine lokalen, voor schilderijen op kleine schaal — 
het plaatsen van dubbele zitbanken ten dienste van de 
beide wanden eener breede zaal (zie Fig. 2), waardoor 
men groote schilderijen, zoowel onder een hoek van 
270, als ook onder dien van 45 0, voor het bestudeeren 
der details, kan beschouwen — het schuin voorover
hangen van hooggeplaatste stukken, om zoo mogelijk het 
oogvlak te brengen op de hoogte van den horizon, waar
naar de kunstenaar zijn onderwerp uit de natuur op 't 
doek heeft gebracht, eene hoogte die tevens de gewenschte 
verdecling van den ooghoek, n. 1. 18° boven, en 9 0 onder 
de ooglijn zal evenaren — het gebruik van kijkers zonder 
glazen, om de schilderijen elk afzonderlijk te kunnen 
afsluiten, en waartoe zeker een tophoek van 27" de 
verkie/.elijkste zou zijn — ziet, alle deze middelen geven 
daarvan de meest sprekende bewijzen. 

Ook voor zalen, waarin aan het einde, op een verhoogd 
tooneel, schilderachtige voorstellingen, tableaux-vivants of 
iets dergelijks gegeven worden, moet de afstand dei-
eerste rangen of voornaamste plaatsen, van de eerste 
coulisse op het tooneel, ongeveer gelijk genomen worden 
aan tweemaal de zekere opening, overeenkomende met 
den ooghoek van 270. 

Natuurlijk wijken hiervan schouwburgen, en lokalen 
voor muziek en zang eenigszins af, omdat die zich ook 
naar de wetten van het geluid moeten regelen. 

Men lette echter, vooral voor de eerst genoemde lokalen, 
op de inachtneming dezer regelen, om niet, zooals we in 
den aanhef reeds zeiden, de voorstelling tot die in eene 
poppenkast te verlagen. 

De beeldhouwer en bouwkunstenaar zijn daaraan niet 
minder gebonden, wanneer ze een vrijstaand monument 
op een groot plein moeten oprichten. Zij behooren zich 
dan in de eerste plaats de vraag te stellen, wat men 
daarmee beoogt. Moet het alleen dienen tot stoffage van 
zulk een plein, dan kan men des noods den ooghoek zeer 
klein nemen. Naderende tot 180, doet het zich ongeveer 
in dezelfde mate kennen als de omgeving. Onder een hoek 
van 270, geniet men het afzonderlijk, en onder 45°, behoort 
de kunstenaar de karakteristieke trekken van het hoogste 
punt, het hoofd van een beeld b v., uit te drukken, 
indien men nl. met dat beeld, in plaats van de versiering 
van een plein uitsluitend, de vereeuwiging van een 
merkwaardig persoon op het oog heeft. 

Zeer zeker zou men op elk plein, hoe uitgestrekt 
ook, een beeld kunnen ontwerpen, daaraan geëvenredigd, 
doch waar zou dit heen bij zeer groote pleinen ? 
Men bedenke wel, dat zulk een beeld niet alleen op de 
verst verwijderde punten, doch ook van zeer nabij wordt 
gezien — en welke reuzen-details zou men dan wel niet 
moeten maken ? 

Ook zijn er aan de techniek, grenzen gesteld, en mag 
zich de kunst in geen geval verlagen tot het scheppen van 
vormen, die onze menschelijke verbeelding overschrijden, 
en tot banale voorstellingen of schrikbeelden aanleiding 
geven. In den regel worden er dan ook slechts betrekkelijk 
kleine beelden opgericht, zeldzaam 3 a 4 meter hoogte, 

op ongeveer een evenzoo hoog voetstuk, overtreffende. 
Voor zulke monumenten bestemme men dan liefst een 

gedeelte van een groot plein, waarlangs eene druk bezochte 
straat of wandeling loopt tzie fig. 3, plan en opstand). 
Men plaatse dan het monument zoodanig, dat men den 
top onder geen scherper hoek dan p.m. 18° zien kan, 
beplante verder het overblijvende deel, buiten den grens 
van een ooghoek van 27" met heesters en plaatse een 
hek, op een afstand, overeenkomende met een ooghoek-
van 45°. 

Mocht het midden van zulk een plein gecischt worden, 
dan zou men ook iets dergelijks kunnen doen door het 
geheel te omgeven met eene boomenrei of ook zuilenhalle. 
De afstanden dezer halle en het hek, kunnen dan evenzoo 
als haven genomen worden (zie plan en opstand fig. 4). 

Evenzeer verdienen bovenstaande beschouwingen bij 
gebouwen in het algemeen, groote overweging. Hij villa's 
of landhuizen, kan een hoek van 18" of minder, worden 
toegelaten, omdat deze ook met de omgeving moeten 
samensmelten. Voor gewone bouwwerken, in onze stads
straten, is dit echter weer anders, en komen de hoeken 
van 27" en 45° als regel voor, terwijl men bij breedere 
boulevards, den weg in deelen kan verdeden, b.v. met 
eene straat in het midden, zooals fig. 5 aantoont. De 
gebouwen kunnen dan, zoowel onder hoeken van 27"( 

als van 45 0 gezien worden. 
Overweging verdient het ook, in smalle straten, daar 

waar de hoogte der gebouwen in den regel tic breedte 
der straten evenaart, of zelfs dikwijls overtreft, en dus de 
ooghoek nooit kleiner dan 450 kan zijn, zich vooral 
toe te leggen op het bouwen van winkels en dergelijken, 
waar het vooral aankomt op de waarde der details in één 
of twee verdiepingen. Worden er dan nu en dan in 
zulk eene straat ook grootere monumentale bouwwerken 
verlangd, dan zou het aanbeveling verdienen, ze wat terug 
te bouwen, of kleine pleinen tot afwisseling, breking en 
luchtverversching tevens, daarvoor aan te leggen. 

Bij het projecteeren van nieuwe straten en gebouwen, 
is het zeker hoogst nuttig, op deze en dergelijke wenken 
te letten. Menige stad heeft dikwijls, én hare grootsch-
heid, èn hare gezelligheid verloren, door daarop geen acht 
te slaan. Ten bewijze dezer bewering, watulele men slechts 
door de reusachtige breede straten van steden als 
München en andere. 

Ten slotte zij hier in het algemeen bijgevoegd, dat bij 
de bepaling der ooghoeken voor bovengenoemde plastische 
werken en gebouwen, hoofdzakelijk slechts de hoogte der 
voorwerpen tot basis is genomen, I": omdat in vertikale 
richting de beweging van het oog het moeielijkst is, en 
2": omdat voor de beschouwing eener facade b.v., bij elke 
verandering van standplaats wel de breedte, maar niet de 
hoogte verandering ondergaat en de breedte alleen in 
aanmerking zou kunnen komen, als de aanschouwer juist 
voor het midden der facade geplaatst was. 

Nog dient hierbij opgemerkt te worden, tlat de schrijver 
dezer, bij de bepaling der ooghoeken, van een eenigszins 
gewijzigd standpunt als dat des heeren Maertens is uit
gegaan. Het scheen hem n l . toe, tlat deze nu en dan 
in strijd was met de eerste door hem beredeneerde vast
stelling van den ooghoek van 27". en wel verdeeld in 
18" boven, en 9" beneden de oogas. In het verloop van 
zijn boek, en in zijne teekeningen, neemt hij b.v. voor 
beeld- en bouwwerken, steeds tien hoek van 27" ge/teel 
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tijden is daarop reeds het oog gevestigd en hebben de 
.scherpzinnigste denkers en kunstenaars daarover hunne 
beschouwingen medegedeeld. Aristoteles zeide reeds, 
dat elk schoon voorwerp, niet alleen in zijne bestand-
deelen goed geordend moet zijn, maar ook eene zekere 
grootte moet hebben, die volstrekt niet willekeurig is, 
want de schoonheid berust op grootte en orde. Daarom 
beweerde hij, dat een uiterst klein of ook groot dier 
niet schoon kan zijn, wanneer zij buiten onze waar
neming vielen, of m. a. w. wanneer het geheel, alsook 
zijne deelen, niet gelijktijdig konden worden overzien. 

Doch, we hebben ons niet eens te verdiepen in al 
die vroegere beschouwingen, omdat het feit in onze 
dagclijksche omgeving, zoo duidelijk spreekt, Ken huis 
met eene reeks van hooge verdiepingen in eene smalle 
straat, een klein gebouw of monument in het midden 
van een groot plein — ze kunnen onzen geest niet 
boeien, ons schoonheidsgevoel niet bevredigen. Eene 
theater-ruimte verlangt eene begrensde afmeting, om de 
voorstelling op het tooneel niet tot eene poppenvoor-
Stelling te maken, en de kunsten in een Parijseh 
hypodrome kunnen den hoog gezeten en verwijdenden 
beschouwer, hun grootschen indruk moeielijk doen ge
voelen, terwijl de speculatiezucht der kermisvertooners 
maar al te zeer walging veroorzaakt door vertooningen 
van dikke vrouwen of bovenmatig groote mannen en 
zelfs misvormde kinderen, in zeer kleine tenten. 

Om de waarde van eenig voorwerp te genieten, moet 
de menschelijke schaal nooit uit het oog verloren, en 
vooral op de krachten der waarnemende zintuigen gelet 
worden. 

Een Duitsch physioloog nu, de geleerde Helmholtz 
beweert, dat men slechts voorwerpen, gelegen binnen een 
ooghoek of tophoek van den gezichtskegel, ter grootte 
van 1° scherp kan zien zonder het oog, veel minder 
het hoofd te bewegen, en men dan als minimum, binnen 
dat gebied, onderdeelen van '/«o dier grootte, of onder 
een ooghoek van o ° r , kan waar nemen. Wanneer er 
b. v. sprake was van de dikte eener letter, zwart ge
kleurd tegen een hellen grond en leesbaar op IOO M . 
afstand, dan zou men slechts (zie figuur) de tangens A C 
van een hoek A B C = 0 ° I ' , hebben op te zoeken en 
daarvoor de waarde van 0 , 0 2 9 vinden. 

Gelukkig dat echter onder den hoek van l u , slechts 
het scherpste zien verstaan wortlt en men ook nog toe
reikend of voldoende zien kan onder een veel ruimere 
grens. Ons oog toch kan men vergelijken met eene 
camera obscura in den volmaaktsten zin nl. : niet afhan
kelijk van een onveranderlijke lens, waardoor de afbeel
ding aan een vast brandpunt gehouden is, maar met 
een steeds veranderlijke lens , waarvan het bolrond 
oppervlak, verschillende vormen kan aannemen. 

Door dat vermogen toch alleen, het zoogenaamd 
accommodatie-vermogen, wordt het brandpunt steeds ver
plaatst en kunnen de duidelijkste afbeeldingen, zoowel 
van ververwij derde als dichtbij gelegen voorwerpen, 
op het netvlies verkregen worden. 

Die ruimere grens dan, boven den hoek van 1", 
is op verschillende wijzen beproefd, en heeft daaronder, 
de navolgende, tot vrij duidelijke resultaten geleid. 

Men stelle, ergens in de ruimte, een schot loodrecht 
op het horizontale vlak of terrein, en trekke daarop, 
uitgaande van Helmholtz' theorie cirkelomtrekken op 

afstanden van 1°, te bepalen naar den afstand van den 
aanschouwer wiens oog het middelpunt dier bogen tot 
projectie heeft, dan is het duidelijk dat, ofschoon de 
voorwerpen die aan het schot gehecht, slechts het eerste 
cirkelvlak vullen, door hem het scherpst worden gezien, 
toch ook nog die, welke de daaraan grenzende ringen 
vullen, zich daarbij mengen, en in duidelijkheid verliezen, 
naar mate het aantal ringen grooter wordt. 

Deze medewerking kan echter in sommige opzichten 
voor- en nadeelig zijn. — voordeelig, wanneer het ka
rakter van eenig voorwerp in harmonie moet treden 
met de omgeving, — nadeelig, wanneer men die omge
ving niet verlangt te zien en alleen de aandacht op het 
voorwerp zelf vestigen wil. 

Uit tal van proeven op deze eenvoudige wijze geno
men, is gebleken, dat teekeningen van verschillenden 
aard, in hunne volle waarde als eene wereld op zich 
zelve, zonder door de omgeving gestoord te worden, 
konden worden genoten, wanneer de ooghoek ongeveer 
2 7 ° bedroeg, terwijl onder een hoek van 4 5 ° , de details 
meer op den voorgrond drongen, of zich boven den 
totaal-indruk deden gelden. Bij kleinere hoeken dan 
2 7 ° , begonnen b v. architectonische teekeningen er al 
onbeduidender uit te zien en verloren ze meer en meer 
hun monumentaal karakter, terwijl bij toeneming der 
ooghoeken boven 4 5 " , het geheel steeds in duidelijk
heid afnam en er te veel van het accommodatie-ver
mogen der oogen gevergd werd. 

Verder bleek ook nog, dat het oog zich binnen den 
hoek van 2 7 0 — 3 0 " . vrij gemakkelijk beweegt, zich snel 
oriënteert en weinig vermoeit, terwijl deze beweging ter 
rechter- en linkerzijde gelijkmatig, doch beter boven, 
dan onder de ooglijn plaats heeft, en wel bij een oog
hoek van 2 7 0 , 1 8 0 boven en 9 0 onder die lijn. Als 
voorbeeld wordt hierbij o. a. aangehaald, het lezen in 
een boek, waarbij de projectie van het oog ongeveer 
op 1 der hoogte, van onder af plaats heeft enz. De 
ooghoek wordt echter in dit geval, door den langen 
duur van het lezen en de snelle beweging der oogen, 
niet op 2 7 ° , maar op 18" gesteld. 

Van hoeveel belang deze wetenschap is, willen we 
met enkele voorbeelden ophelderen. 

Wanneer b. v. de architect of schilder voor tentoon
stellingen werkt, en op eene juiste waardeering prijs 
stelt, dan moet hij rekening houden met de afmetingen 
der zaal en de wanden waaraan zijn arbeid wordt opge
hangen, terwijl degenen die belast worden met rang
schikking, zich moeten regelen naar het karakter van 
het kunstwerk, de meerdere of mindere detailleering 
daarvan, en de schaal waarop het is uitgevoerd. 

Hoe menig architect , exposeerende op eene 
schilderijen-tentoonstelling, is daardoor niet bedrogen 
geweest, niet alleen omdat zijne werken zoozeer in 
karakter verschillen met de tafereelen uit de levende 
natuur van zijne mede-kunstbroeders, maar ook omdat 
de wijze van uitvoering, het zorgvuldige lijnwerk, de 
afwezigheid van krachtige lichtwerkingen en kleuren
gloed, aan gansch andere beschouwingen en veel nauw
gezetter studiën onderworpen zijn. Men heeft dan ook 
dikwijls, en niet zonder grond, beweerd, dat eene derge
lijke gemengde expositie, zelfs in afgescheiden lokalen 
doch gelijktijdig, nooit anders dan ten nadeele van den 
architect kan zijn. 

boven de oogas aan, en beweert, dat men bij de beschouwing | 
dier werken, zelden een stand zal aannemen om die te 
zien met eene beweging van het oog beneden de oogas, 
maar alleen daar boven. Voor bouwwerken nu, moge 
dit voor een deel juist zijn, en althans geen groot verschil 
opleveren, omdat de hoogte der oogas, gewoonlijk veel 
minder dan l van die der gebouwen bedraagt, doch bij 
monumenten zal het veel afhangen 1" van de architec
tonische waarde van het voetstuk, doch 2 ° : of daar op 
belangrijke inscription, basreliëfs enz. voorkomen. Het 
is daarom dat op de hierbij gevoegde teekeningen, steeds 
den ooghoek van 2 7 " in zijn geheel, van af den voet 
tot den top, is aangehouden. 

Na deze behandeling, willen we nog even terugkomen 
op den minimum ooghoek, waarvan we in den aanvang 
spraken, nl. de hoek van o° I , waarnaar de kleinste een
heden van een gebouw of de letters eener inscriptie enz. 
moeten geregeld worden, om, bij een gegeven afstand, 
duidelijk te kunnen worden gezien en gelezen. 

Deze optische waarneming toch, heeft de heer Maertens 
er toe geleid, om eene soort van nieuwe verhoudings
theorie naast de modullenleer van Vignola en anderen 
te stellen. Zij komt in 't kort hierop neer dat, uitgaande 
van een ooghoek van 2 7 0 , waarbij tijdens de beschouwing 
van eenig voorwerp, wel het oog, doch niet het hoofd 
beweegt, en met Helmholtz aannemende, dat men slechts 
onder een hoek van i° scherp ziet. terwijl men daarin 
nog het 1 6 0 deel of kleine geleden onder een hoek van 
o" 1 kan onderscheiden, men een gevel zou kunnen 
ontwerpen, uitgaande van deze minuut- of eenheidsmaat 
„optische maat" genoemd, als kleinste deel, en vervolgens 
van daar af, tot het hoogere kunnen opklimmen. 

Aan tlie gegevens, heeft de heer Maertens verschillende 
beroemde kunstproducten der wereld getoetst, en bevonden 
dat deze werkelijk daaraan geheel beantwoorden. 

Ofschoon de ondergeteekende niet dweept met eene 
wettelijke regeling van al de deelen van een gebouw, 
tot zelfs het kleinste toe, omdat die de fantasie van den 
kunstenaar te veel aan banden legt, is het toch niet 
le ontkennen, dat de optische maat van den heer Maertens, 
meer waarde heeft dan die van Vignola, uitgedrukt in 
zijne modullenleer, omdat de eerste uitgaat van den 
vasten grond, nl. de kracht van het menschelijk oog, 
terwijl de tweede alleen spreekt van eene onderlinge 
verhouding der architeehonische geleden, uitgedrukt in 
onderdeelen eener zuilmiddellijn, welke afmeting die ook 
hebben moge. 

Van daar dan ook, dat er over de geheele wereld 
heen. zooveel pseudo Grieksche en Romeinsche tempels 
verrezen zijn, waarvan de eene veel te klein, en de andere 
veel te groot is, in verhouding tot de plaats waarvan 
ze worden beschouwd. 

Tot dezc fout, zou de leer van den heer Maertens 
niet leitien. 

's Gravenhage, Mei 1 8 8 1 . II. 1'. V O G E L . 

optiek" enz., den platten grond en de lengtedoorsnede van eene 
overdekte markt met galerijen, te Brussel 

Dit project werd in Augustus 1S80 door den gemeenteraad van 
Brussel goedgekeurd, en reeds in 't najaar daaraanvolgende werd 
een aanvang gemaakt met de uitvoering er van. In den loop 
van dit jaar zullen de werken zooverre voltooid zijn, tlat het ge
bouw in exploitatie kan gebracht worden. 

Dezc markt en galerijen liggen in het centrum, ongeveer van 
een nieuw, vroolijk en druk bezocht gedeelte der stad, Notre-Dame 
aux neiges genaamd, begrensd door de Rue Ro)ale, de Rue de 
la Loi of het Pare, enden Boulevard de l'Observatoire. De ligging, 
te midden van de woningen eener zeer welgestelde burgerij, doet 
met reden verwachten, dat het gebouw eenmaal in exploitatie 
gebracht zijnde, niet verlaten zal worden zooals thans de Marché 
du Pare, welke in een armenwijk gelegen, slechts bereikt kan 
worden langs een steenen trap van Si treden. 

Bij de in aanbouw zijnde markt, bestaan dergelijke hinderpa
len niet, zij is uiterst gunstig gelegen en gemakkelijk te berei
ken; tic magazijnen in de galerij zijn bovendien een aantrekkings-
punt te meer voor de kooplustige markt bezoekers. 

Voornamelijk des avonds zullen de galerijen levendig bevolkt 
worden door dc bezoekers van de schouwburgen en den circus; 
het eene uiteinde van dc galerij toch ligt juist tegenover den 
Bain Royal, of wel: Theatre des Kamilles, m de rue de l'Enseig-
nement, het andere mondt uit tegenover het in de Rue dc la 
Croix de Fer gelegen Eden Theatre, tlat nu eenmaal zijn naam 
gemaakt heeft, en thans, na korten tijd gesloten te zijn geweest, 
weer geopend is, hoewel niet op dezelfde wijze geëxploiteerd als 
vroeger het geval was; de Rotonde van de markt, geeft boven
dien toegang naar den Cirtpie Royal. 

De galerijen vormen dus als 't ware een utrait d'union," tus
schen drie voorname inrichtingen, waarvan bij uitstek veel ge
bruik gemaakt wordt. 

Een en ander doet zien dat de plaats, wat mogelijke winsten 
aangaat, goed gekozen is; maar ook de indeeling van het plan 
is eene beschouwing waardig. Ziedaar de reden, waarom het 
onder de oogen der lezers van het Weekblad wortlt gebracht. 

R. 

M A R C H E E T G A L E R I E S D U P A R L E M E N T 

T E B R U S S E L . 

De plaat No. 5 van het Bouwkundig Weekblad geelt behalve 
de figuren, behoorentle bij het opstel: «beschouwingen over de 

B U 1 T E N L A N D S C 1 IE B E R I C H T E N . 

M A I X Z . - Het met den eersten prijs bekroonde ontwerp voor 
eene vaste brug over den Rijn bij Jlainz trekt tic algemeene aan
dacht. Het plan bestaat uit 43 teekeningen, die zells de kleinste 
constructieve bizonderheden te zien geven; een groote aquarel 
vertoont de ontworpen brug in volle gedaante en een prachtig 
gezicht op de schoone oeverstreken. 

Het brugdek ligt op gesmeed ijzeren bogen, die behalve op de 
beide landhoofden (Mainz en Kastel), op 5 pijlers steunen. 

De middelste doorvaartopening is de grootste, en heeft eene 
wijdte van 102 meters, de beide ter zijde daarvan liggende, hebben 
eene wijdte van 98 meters, en de beide bet dichtst bij de oevers 
gelegene openingen, eene wijdte van S6 meters. 

Het voor den spoorbaan bestemde gedeelte van de brug i> 
breed 7.So meter en de aan beide zijden gelegen trottoirs voor 
voetgangers hebben elk een breedte van 2,75 meters. 

De ijzer-constructie, de pijlers en de brughoolden zijn ontworpen 
in Duitsche Renaissance stijl, en de kosten der geheele uitvoering 
zullen volgens de begrooting, de som van 3.400.000 Marken niet 
te boven gaan. 

POMPEI. - Te Pompei werden in de laatste tijden weder 
talrijke vondsten gedaan, waaronder van groote waarde; ZOO werd 
een klein huis ontgraven, waarin een kamer met beschilderde 
wanden. De wandschilderijen zijn nog zeldzaam frisch van kleur, en 
van ongewoon goetle uitvoering. Zij vertoonen groepen levensgroote 
borstbeelden; elke groep bestaat uit 2 elkaar aanziende beelden. 

Ook de nis eener springfontein werd ontgraven. Haar bazis is 
halfrond en met het voetstuk is zij 2} meter hoog. De binnen
wand is met zeer fraaie en kleurige mosalk bekleed, waarvan de 
hoofdkleur groen is. De mosalk wordt afgewisseld tloor versieringen 
met kleine witte schelpen van Zee-Conchilien. en deels uit 
vlakke, gestreepte mosselschelpen, en deels uit dc met zigzag-
vormige inkepingen omwondene Tritons hoornen. In het midden 
van de nis stond een bronzen statuette, van zeldzaam schoonen 
arbeid, welke men ter bewaring, naar het Muzeum te Napels 
heelt overgebracht. 

De opgravingen worden met kracht voortgezet; dit blijkt uit de 
hoeveelheden uitgegraven asch en puin, welke steeds grooter worden, 
en uit de Omliggende, en steeds kleiner wordende velden ter be
schikking van den landbouwer, die daar vroeger zoo menigmaal 
op ondciaardsche muren stootte. 

Thans ligt, naar gissing, de helft tier bedolven stad weder bloot. 



A A N B E S T E D I N G . 

Op Donderdag 9 J u n i 1881, des na- ! 
middags ten i ure, zal door do heeren 
W . H . D E H E U S & Z O O N , ten kantore der 
Gasfabriek te Zaandam «orden aanbesteed: 

Het bouwen van een steenkolen-
loods en eenige bijbehoorende wer
ken bij de Gasfabriek te Zaandam. 
Het bestek is te verkrijgen bij den 

architect J . V A N D E K K O O G H , te Zaandam, 
bij wien de teekeningen ter inzage liggen 
en verdere inlichtingen te verkrijgen zijn. 

P R I J S V R A A G . 

Het BESTUUR van den P L A N T E N - en 
VOGELTÜIN, te Arnhem, noodigt alle 
Bouwkundigen, in Nederland woonachtig, 
uit, tot de b e a n t w o o r d i n g d e r v o 1-
ge nde p r i j s v r a a g : 

Het leveren van Sclietsplsiiiiieu 
voor een Yereenigiiigsgclioiiw voor 
pl.ni 10*10 personen, op liet Terrein 
van den Planteu- en Vogeltiiin, te 
Arnhem. 
De volledige Prijsvraag en het Programma 

met Situatie plan is op f r a n c o aanvrage 
verkrijgbaar bij den Heer C. NORTIER Azn., 
Velperweg te Arnhem. 

De beoordeeling der ingekomene ont
werpen zal geschieden door eene Commissie 
bestaande uit de drie volgende Heeren: 
1 ° . EUG. GUGEL, Hoogleeraar te Delft, 
2 ° . A. W. V A N D A M , Architect te Rotterdam, 
3 ° . C. Mi'v K E N , Architect te Amsterdam. 

Aan de Jury wordt het recht gegeven, 
drie prijzen toe te kennen: 

le pri js / 300. , 2e prijs ƒ 250.— 
3c prijs ƒ 150.- ; het eerst bekroonde 
ontwerp heeft voorwaardelijk aanspraak op 
eene ex t ra premie v a n f 200.— 

De bouwkosten mogen een bedrag van 
( 6 o ) zestig mille niet te boven gaan. 

Het Bestuur van den Planten- en 
gg Vogeltiiin te Arnhem. 
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P O R T L A N D - C E M E N T . 

KHIflT BEVAK S STDRBE 
London. 

SoHIFFERDECKER & SÖHNE 
Heidelberg. 

Voor uitvoer en consump
tie bij Folta & Co. 

A M S T E R D A M . 

K A B I L I . S C H Ï Ï T T I . 

Directe aanvoerder der gunst igst bekende merken Por t l and Cement 

K A L K - E N T R A S F A B R I K A N T . 
H A N D E L I N G I P S , 

WAAL- EN RIJNSTEEN EN, 
D u i t s c h e m e t s e l - & s t r a a t s l e e n e n 

M A R M E R , 

/.ink- en kopstceiieu, 
ZUILENBAZALT. 

Ubelfanger- en andere zandsteenen. 
volgens teekening. 

S T E E N K O O P E R I J : Keerweer (achter de Veemark t ) . 
K A N T O O R . Swammerdamstraat 40. 

AMSTERDAM. 
Telegram adres: K A R E I . SCHUTTE, Amsterdam. 

B a s a l t g r e n s p a a l t j e s 
in alle afmetingen. 

ünzult schrot. — Trottoirsteentjes. 
P A R Q U E T V L O E R E N , 

ASPHALTPAPIER. — TUFSTEENEN. 
D R U P S T E E N E N , 

DAKLEIJEN, 
Binnen- en buitenlandsche dakpannen, enz. 

ss 

in enkele en dubbele dikte. 

MOESSELINE GLAS. 
G E R I B T E N G E R U I T G L A S . 

O A T H E D R A A L G L A S . 
G L A Z E N I t l h l ' i w n 

G L A S - A S S U R A N T I E . 

Schrötter & Co. 
K A N T O O R en M A G A Z I J N : 

i S 8 , Singel bij de Oude Leliest aat, 188. 

AMSTERDAM. 92 

B . J . C A N O Y & C I E 

T E V E N L O . 

Tot dadelijke aflevering gereed: 
Machina le Roode Facade "f Gevel 

steen. Waal, IJssel en Duitsche vorm. 
Machina le Roode Profleis teencn, 

als: Cordonband-, Raamlijst- en Drempel
steen, Gcvellijst-, Boog-, Muur en Plintaf-
dekkingsteen, enz. Waal en Duitsche vorm ; 
alle andere soorten worden naar op te geven 
maat en teekening binnen zes weken ver
vaardigd en afgeleverd. 

Eveneens worden Ge le , B l a u w e en 
Zwar te Facade en Proflelsteen op be
stellingen vervaardigd. 

Machina le Roode Tapsche Steen 
(Putsteen) voor ronde labriekschoorstecnen 
in verschillende afmetingen; deze schoorstee-
neii worden van binnen opgetrokken zonder 
behulp van stijger a ƒ 6 . — per meter hoogte 
voor het opbouwen. 

Machina le K r a a g b u i z e n voor rook- en 
watergeleidingen van 10 tot 26 cm. inner
lijke doorsnede en 65 cm. tot I nieter lengte, 
| st ukken en El lebogen. 

Bloempotten en aue andere soorten van 
Tegelsch Aardewerk . 9 4 

U I T D E F A B R I E K V A N 9 8 

L . B A E T E N S , t e S c h a e r b e e k , 

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

96. J. WotW 
AMSTERDAM, Prinsengracht 574. 

W . H . C A N O Y & C I E . , 

F A B R I K A N T E N V A N 

V E R S C H I L L E N D E 

SILICAATSOORTEN, 
te B A E X E M bij Roe rmond , 

leveren dit fabrikaat, benevens het poeder 
tegen de voordeeligste prijzen. 9 7 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
TUSSCHEN V ELS EN EN IJMULDEN. 

H o o f d d e p ö t : t e A m s t e r d a m o v e r h e t P a l e i s v o o r V o l k s v l i j t , F a l c k s t r a a t 4 9 . 
Itekrooiul te Arnhem met Diploma l e n (.raad. 

A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 

M E T S E L S T E K N K N , P R O K I L S T K E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R 
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INHOUD. 

Mededeelingen betreffende de Maatschappij, — Schouwburgbranden. — 
Drukproeven bij Metselsteenen. — Binnen- en Buitenlandsche berichten.— 
Technische mededeelingen. — Prijsvraag. — Errata. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 

M A A T S C H A P P I J . 

Het Bestuur heeft de eer ter kennis te brengen van belang
hebbenden, dat de ontwerpen op de Pri jsvragen in 1879 
uitgeschreven, in handen gesteld zijn v in eene Commissie ter 
beoordeeling. bestaande uit de Heeren: C. MUYSKEN, P. J. H. 
CUYPERS, F . J. NlEUWENHUIS, P F . LAARMAN en C. T. J. 
Louis RIEHEK. 

Naar aanleiding van het rapport dier Commissie wordt mede
gedeeld, dat de navolgende belooningen zijn toegekend: 

van de l , t e Pr i j svraag , 
aan het ontwerp gemerkt tot Studie, de volle bekrooning met 
f 300 en het getuigschrift der Maatschappij, vervaardiger de 
Heer JACOB F . KLINKHAMER, Bouwkundig Ingenieur, tijdelijk 
te Weenen ; 

van de 2 i e Pr i j svraag, 
aan het ontwerp gemerkt Hans Vredeman de Vries, eene tege
moetkoming van / 2 5 , vervaardiger de Heer G. W. VTXSEBOXSE, 
te Amsterdam ; 

aan het ontwerp gemerkt Nulla dies sine tinea, eene tege
moetkoming van / 2 5 ; 

aan het ontwerp gemerkt Oliiek Aüf, eene tegemoetkoming 
van / 25. vervaardiger de Heer A . I. C. VAN G E M U N D , te Haarlem. 

Aan geen der ontwerpen ingekomen op de 3 d e Pr i jsvraag, 
is eene belooning toegekend. 

De inzenders der niet bekroonde ontwerpen gelieven tegen 
opgaaf van het kennelijk teeken hunner naambriefjes hunne 
stukken binnen 14 dagen te laten terughalen, des morgens tusschen 
10 en 12 uren, aan het Bureau der Maatschappij in de Wijde 
Kapelsteeg No. 2. De vervaardiger van het ontwerp gemerkt 
0Nulla dies sine tinea" wordt uitgenoodigd zich bekend te maken. 

NAMENS HET BESTUUR, 
C. M U Y S K E N , Voorzitter. 
C T. J. LOUIS RIEBER, Secretaris. 

A M S T E R D A M , 8 Juni 1881 

S C H O U W B U R G B R A N D E N . 

Nauwelijks was de treurige mare gehoord dat de 
schouwburg in het schilderachtige Nizza door brand 
vernield was, of in verschillende landen werden commission 
benoemd, ten einde na te gaan in hoeverre het moge
lijk zoude zijn om in de bestaande schouwburgen 
zoodanige maatregelen te treffen, dat het gevaar bij het 
ontstaan van brand, voor het publiek zoo min mogelijk 
zoude zijn. 

Reeds enkele dagen na het onheil te Nizza, werden 
te Parijs de verschillende schouwburgen onderzocht; of 
dit onderzoek zich echter verder heeft uitgestrekt dan 
om na te gaan of de voorgeschreven reglementen goed 
waren en trouw werden opgevolgd, betwijfel ik. De 
verslagen der commissie met het onderzoek belast zijn 
niet openbaar gemaakt. Te Weenen daarentegen is het 
onderzoek deugdelijker geweest. I Iet had plaats door 
eene commissie, welke daartoe benoemd was door het 
Ministerie van Binncnlandschc Zaken. 

Het eerst was het Hof-Opernhaüs aan de beurt, 
omdat men, en te recht veronderstelde, dat dit het 
beste ingericht was. Het bleek dan ook, dat er niets 
was nagelaten om het schouwburg-bezoekend publiek, 
zooveel doenlijk te vrijwaren tegen mogelijke ongelukken, 
en vele dier inlichtingen dienden der Commissie tot voor
beeld om ze toe te passen in de overige schouw burgen, 
natuurlijk slechts zoo veel mogelijk, en met het oog 
op de bestaande toestanden. 

Toch is het van 't grootste belang, dat er voortdurend 
een wakend oog worde gehouden op het gevaar voor 
brand in schouwburgen; dat er groot gevaar is, bewijzen 
de branden in tie 4 laatste jaren, waardoor schouwburgen 
te Brooklyn, Philadelphia, Edinburg, Liverpool, Dublin, 
Roan, Montpellier, Nizza, en zoo vele anderen ver
nield werden. 

28 



In korte trekken kan al datgene samengevat u-orden, 
waarop de ontwerper van een schouwburg te letten 
beeft om zoodanige maatregelen te treffen, welke: 
i° het ontstaan van brand zooveel mogelijk voorkomen, 
2 ° . een spoedig blusschen van den brand mogelijk maken, 
3 ° . het publiek in de gelegenheid stellen om het gebouw 

zoo spoedig mogelijk te kunnen ontruimen. 
I. Brand in een schouwburg, ontstaat bijna altijd 

op het tooneel; daar is er ook het meeste gevaar voor. 
De afscheiding tusschen tooneel en toeschouwersruimte 
moet dus zooveel mogelijk den verderen voortgang der 
vlammen kunnen stuiten en tegen deze bestand zijn. 
Met het aanbrengen van deuren in dien muur moet 
men spaarzaam zijn, en zich slechts tot het hoogst 
noodige bepalen; — zij kunnen met ijzer beslagen 
worden, en bovendien voor eene goede sluiting aan 
de eene zijde van een drang — aan de andere zijde 
van een trekveèr voorzien worden. Het grootste be
zwaar is echter, in de groote opening voor het 
tooneel een beschermend oppervlak te brengen. Een 
scherm van ijzergaas, in sommige schouwburgen aan
wezig, is niet afdoende; al worden de vlammen daar
door voor korten tijd tegengehouden, de rook kan 
vrij en terstond er doorhenen. In den schouwburg te 
Dresden, heeft men daarom een plaatijzeren scherm 
aangebracht, hetgeen meer waarborgen oplevert. De 
constructie van zulke schermen geeft evenwel eigenaardige 
bezwaren voor de voortdurende goede werking, en men 
zal genoodzaakt zijn zich vóór elke voorstelling van 
deze laatste te overtuigen. 

Oogenblikkelijk, ook bij 't ontstaan van het geringste 
gevaar, moet men het ijzeren scherm kunnen neerlaten, 
een hoofdzaak is dus, dat men het gemakkelijk en vlug 
behandelen kan. Het moet niet alleen de groote opening-
in de avant-scène kunnen sluiten, maar het moet ook 
het plafond der zaal tegen de vlammen beschermen, die 
terstond eèn uitweg zoeken, van af het tooneel naai
de groote ventilatie-opening boven de midden-lichtkroon, 
in eiken schouwburg aanwezig. 

Het plafond zelve behoort van onbrandbare materialen 
gemaakt te worden. Plaatijzer of koper, tegen de onder
zijde van ijzeren liggers of spanten bevestigd, is voor 
het doel een geschikt materiaal, dat bovendien eene 
goede versiering toelaat door middel van beschildering 
in olieverf. In verband met een zoodanig plafond moeten 
ook de vaste decoraties in de opening van de avant-
scène, óf van onbrandbaar materiaal, óf van stoffen ver
vaardigd zijn, die door een beschermende laag of 
daar impregnatie onbrandbaar gemaakt zijn. Dit laatste 
behoort minstens ook het geval te zijn niet alle beweeg
bare decoraties op het tooneel; deze van plaatijzer te 
maken zou wel meer afdoende zijn, maar te veel be
zwaren opleveren bij de behandeling en de verplaatsing. 

Het tooneel en al de daarom heen gegroepeerde 
vertrekken voor de altisten enz., moeten door een muur 
van de ruimten voor de toeschouwers afgescheiden zijn. 
Die isoleerende muur is dan brandmuur ten opzichte 
van de toeschouwersruimte, en de minimum hoogte tot 
waarop hij boven het dakvlak daarvan moet uitsteken, 
is 2 M . Soms zijn nog andere brandmuren wenschelijk, 
namelijk indien het gebouw geheel of gedeeltelijk niet 
vrij van belendende huizen is. Het spreekt van zelve dat 
de hoogte der brandgvvcls zich dan regelt naar de 

meerdere of mindere hoogte van de belendende panden. 
Kan een schouwburg geheel vrij van andere gebouwen 
staan, hetgeen de meest gewenschte situatie is, dan is 
een ruime gang er omhenen voldoende, mits die gang 
ruim genoeg zij voor de ongehinderde circulatie en 
bediening van brandbluschwerktuigen. Achter het tooneel 
is een grootere open ruimte, een flink plein wenschelijk, 
zelfs vereischte. 

Bij weinig schouwburgen is de voorzorgmaatregel 
genomen om het magazijn der decoratiën en coulissen 
niet onmiddelijk op het tooneel of kort daarbij te 
brengen. Toch is dit hoogst wenschelijk, want heeft 
het magazijn eenmaal vlam gevat dan is geen redding 
meer mogelijk. Bij het in aanbouw zijnde nieuwe Burg
theater te Weenen, hetwelk in het najaar van 1 8 8 2 
gereed moet zijn, zal een afzonderlijk depot voor de 
decoraties gebouwd worden op grooten afstand van den 
schouwburg zelve; vóór elke voorstelling worden dan 
slechts de noodige decoraties naar het tooneel gebracht. 
Zulks heeft ook plaats bij het oude Burg-theater om 
de eenvoudige maar gelukkige reden, dat er de plaats-

I ruimte voor magazijn ontbreekt. 
Dat vooral de constructieve deelen van de toeschou

wersruimte, en van de lokalen daaronder gelegen zoo
veel als zulks mogelijk is, uit onbrandbare materialen 
moeten bestaan, behoeft wel geen betoog ; voor de vloeren 
op de gangen en de trappen, voor zooverre deze niet 
van steen kunnen geconstrueerd worden, geldt een zelfde 
vereischte. De trappen vooral moeten liefst van steen 
geconstrueerd worden, ijzeren aantreden toch worden 
door het veelvuldig gebruik te glad en veroorzaken 
daardoor reeds vele ongelukken. In vele schouwburgen 
heeft men de houten trappen met ijzer bekleed, terwijl 
soms de stootborden van ijzer gemaakt zijn; beter is 
het echter omgekeerd te werk te gaan en de aantreden 

j van geheel ijzeren trappen met eikenhout te bekleeden 
dat bovendien zoo goed als 't kan, onbrandbaar moet 
gemaakt worden. Op de ligging en de constructie der 
trappen vooral moet de aandacht van den architect 
gevestigd zijn, want begeven zich die, dan is redding 
onmogelijk. *) 

De verwarming in vele schouwburgen, geschiedt 
tegenwoordig door middel van heete lucht: het is voor 
dergelijke soort van gebouwen een goed systeem, maar 
behoort met omzichtigheid te worden aangelegd. De 
calorifère moet, doelmatig geïsoleerd, in den kelder 
worden aangebracht, en dan liefst in zoodanig gedeelte 
daarvan, waarboven zich geen corridors of magazijnen 
bevinden en hetwelk men spoedig van buiten af be
reiken kan. 

De openingen waaruit de verwarmde lucht in de 
lokalen stroomt, moeten minstens 3 0 c M . boven de 
vloeren worden aangebracht; bij vloeren van geheel 
onbrandbaar materiaal is zulks natuurlijk niet noodig. 

Aangezien men in den schouwburg meestal geen 
hooge temperatuur noodig heeft, kan men volstaan, de 
zaal vóór den. aanvang eener voorstelling behoorlijk te 
verwarmen, en dan een matige temperatuur te onder
houden, de opeenhooping van vele menschen zal de 
warmte genoegzaam doen stijgen. Daarom zoude een 
verwarming door middel van warm water voldoende 
uitkomsten geven, en daarbij het gebouw niet zóódanig 

*i 1 >|> het aanleggen der trappen zal later worden teruggekomen. 
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uitdroogen als zulks door calorifère verwarming geschiedt. 
In Amerika bezigt men dit warmwater systeem veel
vuldig, maar ondervindt men er ook de bezwaren van, 
welke noodzakelijk ontstaan door het bevriezen der 
pijpen. Dit kan natuurlijk in dergelijk gebouw nog 
spoediger gebeuren dan in onze gewone woonhuizen, 
waarin meestal dagelijks tijdens het winlersaizoen het 
verwarmingstoestel gebruik wordt, en het water niet 
zóódanig afkoelt dat het bevriest en tie buizen gevaar 
loopen te springen. 

Ook omtrent de gas-geleidingsbuizen moet nog iets 
gezegd worden; menig ongeluk toch is ontstaan door 
lekken in die leidingen. Waar het mogelijk is, en dit 
zal bijna steeds het geval zijn, mogen de gasbuizen 
niet te dicht bij brandbare materialen geplaatst worden, en 
moeten zij steeds zichtbaar blijven; zoodoende kan het 
ontstaan van lekken onmiddelijk geconstateerd, en het 
gebrek verholpen worden. Ken herhaald onderzoek 
naar den toestand waarin de leiding verkeert, moet ten 
allen tijde mogelijk zijn, maar ook tevens geschieden. 

D R U K P R O E V E N B I J M E T S E L 

S T E E N E N . 

Naar aanleiding van het schrijven van de heeren 
Jacob Swart en H . Löhnis ben ik zoo vrij nog eens 
op bovengenoemd onderwerp terug te komen. 

In de eerste plaats verklaar ik gaarne, dat 't mij niet 
te doen was om een blaam te werpen op de produkten 
der Nederl. Kunstzandsteenfabriek. In het stuk voor
komende in ile Bouwk. Bijdr. vond ik gereede aanlei
ding om het denkbeeld „drukproeven bij metselsteenen" 
te bespreken, en met genoegen zag ik in No. 2 van het 
Bouwk. Weekbl. dat hetzelfde denkbeeld (meer in 't alge
meen) bij meerderen instemming vindt, zie Punt 5 der 
onderwerpen op het Congres van Nijverheid te Haarlem, 
1 3 Ju l i : Informatie-bureau of proefstations van Nijver-
heidsprodukten. — Ik geef den heer Swart de verzeke
ring dat ik niet opzettelijk de bijvoeging in de aangehaalde 
tabel heb weggelaten; de lezers toch van het Bouwk. 
Weekbl. zijn ook in 't bezit der Bouwk. Bijdr en 
belangstellenden zouden dunkt mij, niet nalaten het stuk 
over den kunstzandsteen nog eens te herlezen. Uit het 
schrijven van den heer H . Löhnis blijkt ook nader, dat 
die bijvoeging alleen betrekking heeft op den Duitschen 
vorm, een jaar oud, en dat bij de andere soorten de 
structuur van den steen verbrijzeld werd. Bij herlezen 
van mijn schrijven zal 't den heer Swart duidelijk zijn, 
dat ik niet beweer dat de steenen voor het gymnasium 
te L. bestemd, afkomstig waren van de Nederl Kunst
zandsteenfabriek; — ik spreek van den kunstzandsteen 
in 't algemeen. Zoo ook, waar sprake is van de bestand-
deelen van kunstzandsteen. 

De heer Swart noemt mijne mededeelingen onweten
schappelijk, en de heer Löhnis meent dat bij fabrikatie 
van kunstzandsteen in 't geheel geen Portland-Cement 
gebruikt wordt. Ik beken gaarne dat ik niet weet hoe 
speciaal de metselsteenen der Nederl. Kunstzandsteen
fabriek worden gemaakt; in de Deutsche Töpfer und 
Zicglcrzeitung wordt gezegd: 

„In allen Fallen is die Fabricationsmethode Fabrik-

I geheimnisz; das Material Sand oder ahnliche Stofte, 
j welche durch ein Bindemittel unter gleichzeitiger Anwcn-
1 dung eines starken Druckes zu einer sandsteinartigen 

Masse vereinigt werden." 
Zoo zal ook de Nederl. Kunstzandst. fabr. wel haar 

eigen methode hebben; maar in het bovenaangehaalde 
blad en in de Thonindustrie-Zeitung worden wel meer 
dan tien verschillende methoden medegedeeld en bijna 
bij allen is Portland-Cement het „Bindemittel." 

Mijne verklaring in 't begin van dit schrijven in 
't oog houdende, zal het, dunkt mij, den heer 
Swart duidelijk zijn, waarom ik geen bezwaar maakte 
het artikel in de Bouwk Bijdr. in een openbaar blad 
eens nader te bespreken en andere tabellen van druk
proeven ter kennis te brengen. Wat nu de verge
lijkende waarde dezer tabellen betreft, kan ik den heer 
Löhnis slechts meedeelen wat ik omtrent het proefsta
tion te Berlijn weet. Volgens een artikel in No. 2 2 
en 2 3 jaargang 1 8 7 4 der Deutsche Töpfer und Zie
glerzeitung, werd dit proefstation geopend I Maart 1 8 7 1 
op last van het ministerie van handel, nijverheid en 
openbare werken, en wordt omtrent de hydraulische 
pers het volgende gezegd: Die Presse selbst ist hori
zontal angeordnet und hat 1 9 2 c M 2 . Kolbenflache. — 
Die zu prüfenden Steine werden zwischen zwei starke 
guszeiserne Drukplalten gepackt und als Medium kraf-
tige Pappzwisschenlagen benützt. — Die Höhe des 
Drückes giebt ein Federmanometer an und dieser Druck 
wird auf die Flacheneinheit reducirt — als Resultat der 
Prufung für die beiden Grenzen „erster Risz" und „voll-
standigc Zerstöring" angegeben. In jaargang 1 8 7 7 
No. 3 0 der Thonindustrie-Zeitung wordt het volgende 
omtrent de voorwaarden medegedeeld : Für Ziegel oder 
andere künstliche Steine sind von jeder Gattung 2 0 — 2 5 

Stuck in dem Zustande, wie sie zur Verwendung kom
men, von Bruchsteinen nur 1 0 — 1 2 Proben erforder-
lich. — Jeder der eingereichten Steine wird einzeln der 
Prüfung unterworfen, seine Festigkeit für der Eintritt 
der Risze, so wie für die vollstandige Zerstörung in der 
Ausfertigung der Prüfungs-Resultate angegeben und für 
beide Grenzen der Mittelwerth in K . G . pro c M ' . eben-
dasclbst mitgetheilt. 

De heer Löhnis zegt: niemand toch zal betwijfelen 
dat Hollandsche klinkers een zeer voldoend bouwmate
riaal zijn ; maar juist dit is bij mij geene uitgemaakte 
zaak. Kr worden voorzeker in Holland uitstekende 
klinkers gefabriceerd; maar er komen klinkers, gevel-
hardgrauw en andere soorten aan de markt, die verre 
van voldoende zijn, en deze waar wordt verbruikt en 
met denzelfden prijs betaald als de betere waar omdat 
aan vele keurmeesters een maatstaf van beoordeeling ont
breekt. — Daarom wijs ik op het groote belang van 
het toepassen van drukproeven bij metselsteenen, en in 
Duitschland bewijst de ondervinding, dat van het proef
station een goed gebruik wordt gemaakt, 

bij Dockum, Mei 8 1 . E N G B E R T H E L D E R . 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

ROTTERDAM. — Den ïden Juni heeft de inwijding plaats gehad, 
van ile nieuwe St. Josephs Kerk te Delfshaven. Dit gebot w is 111 
aan de gothick herinnerende vormen naar de teekeningen van 
den Heer II J. hgche gebouwd. Het is 50 M lang, 25 M. breed 
en heeft een kruistoien ol spits hoog jg M. De hoofdtoren aan 



den voorgevel ontbreekt nog, doch zal later worden bijgebouwd 
en 68 M. hoog worden. 

De kerk heelt drie beuken. Behalve de vier hoofdzmlen van 
het kruis, wordt de middelbeuk van de zijbeuken gescheiden door 
2 X 4 zuilen, «elke met twee nuiraal-zuilen de vijf arcaden vor
men. Langs het koor is nog een arcade en een blinde arcade. 
1 )e koorafsluiting is vijfhoekig, die der koorzijbeuken zijn driehoekig. 
De middelbeuk is hooger dan de zijbeuken. 

De ramen en rozen zijn gedeeltelijk met geschilderd-, gedeelte
lijk met gekleurd glas bezet, die der lichtbeuk zijn in grisaille. 

liet plafond in den top, hoog 19.20 M. boven den vloer is in 
vakwerk en geschilderd. De muren zijn bestemd om later beschil
derd te worden. 

Vergeleken met het goede dat de Roomsch Katholieke kerkbouw 
ons in tie laatste jaren te aanschouwen heeft gegeven, kan vol
gers onzen berichtgever dit gebouw over het geheel niet als 
daarmede gelijken lied te houden, worden aangemerkt. 

— Bij den Gemeenteraad is een adres ingezonden van wege de 
commissie tot stichting van eenen nieuwen schouwburg, om dien op 
erfpacht voor 99 jaren een stuk grond attestaan, groot 2647 M =. 
aan de Gemeente toebehoorende, gelegen aan de Aert van Nes
traat. Wanneer de commissie over de gelden voor den bouw kan 
beschikken en een naamlooze vennootschap gesticht is, denkt zij 
voor het einde van dit jaar definitieve voorstellen te doen. 

L E E U W A R D E N . — De commissie voor den in Juli en Augustus 
te houden nationalen wedstrijd op het gebied der nijverheid en 
daaraan verbonden tentoonstelling, uitgeschreven door de vereeni
ging «Nijverheid," ter gelegenheid der viering van haar vijf-en-
twintigjarig bestaan, ondervindt nu reeds bij het nemen der voor
bereidende maatregelen groote belangstelling. De vereeniging de 
«Harmonie" heeft de groote zaal en eenige lokalen van het nieuwe 
gebouw kos eloos voor genoemd doel afgestaan, Toch was de 
beschikbare ruimte nog niet voldoende, zoodat op het nabijgele
gen terrein thans een houten gebouw wordt opgeslagen, om daarin 
groote voorwerpen, zooals rijtuigen, brandspuiten, enz. ten toon 
te stellen. Behalve niet onbelangrijke inschrijvingen voor het waar
borgfonds en een toelage uit de gemeentekas van/'1500, zijn gou
den, zilveren en bronzen medailles toegezegd. De wedstrijd zelve 
mocht door het geheele land warme belangstelling ondervinden. 
Slechts voor 1 van de 38 vakken, waarover de wedstrijd zal loo-
pen, zijn geen mededingers opgekomen. Ook van de gelegenheid 
om voorwerpen ter opluistering in te zenden, zal een ruim gebruik 
worden gemaakt. Door directien van verscheidene middelen van 
vervoer is geheel of gedeeltelijk vrijdom van vracht toegestaan 
voor de verzending der voorwerpen, hetzij bij de terugzending 
alléén hetzij voor heen en terug beide. 

— Bij de gemeentewerken te Leeuwarden wordt een hoofdop
zichter gev aagd tegen een bezoldiging van / 1 2 0 0 per jaar. Sol
licitanten moeten zich vóór 10 Juni e. k. met franco brieven ver
voegen tot den Burgemeester. 

K A M I ' K N . — De heer .1. Swetz Dz. heelt tegen 1 Juli e. k. eer
vol ontslag aangevraagd uit de betrekking van directeur der 
stads-waterwerken. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

ROME — De opgravingen te Rome, geleid door de oudheid
kundige vereeniging, leveren de meest belangrijke uitkomsten op. 

In de Via iti San Gregorio, heeft men op eene diepte van 
ongeveer 10 nieters, meer dan 200 brokstukken gevonden van 
een zeilde bas-relief in gebakken aardewerk, en waarvan figuren 
ongeveer levensgroot zijn. De verschillende stukken, voor zoo
veel ze aanwezig zijn op hunne plaats gebracht, vormen een 
bas-relief van 6 M . lengte bij 1.80 M. hoogte; onder de meest 
opmerkenswaardige beelden dienen vermeld te worden een vrouw 
gekleed in een tunica, een krijgsman in gricksche wapenrusting 
en twee jongelieden bijna naakt; ook twee stieren en een schaap 
trekken de aandacht 

In het hooger gelegen gedeelte van het kerkhof Agro Verano 
heeft men drie goed bewerkte beschilderde marmeren statuetten 
gevonden ; zij lagen bijna aan de oppervlakte van den bodem 

De eerste statuette, waarvan het hoofd ontbreekt, stelt een 
geheel naakt jongeling voor, slechts beschut door een over de 
schouders geworpen mantel; de tweede stelt een kind voor inde 
houding van een kampvechter; de derde eveneens een kind, 
dragende een duif in de rechter- en vruchten in de linkerhand. 

De jongste vondst is gedaan in de vestibule van den zuilen
gang van Octavius; op 1 M . diepte stuitte men bij de opgravingen 
in een steeg. San Angela in Pescheria, op een steenen voetstuk 
van 1.76 M. lengte, 0,60 M. hoogte en 1.20 M. breedte. Het 
merkwaardigste van deze vondst is het inschrift van het voetstuk: 
Cornelia, dochter van Scipio den Afrikaan, (moeder) der Grachen. 
Hoogstwaarschijnlijk is dit dus het voetstuk van het standbeeld 
van Cornelia, hetwelk door Plinius beschreven wordt als te staan 
in de galerij van Octavius. 

— landelijk schijnt het zoo goed als zeker te zijn dat de wereld
tentoonstelling te Rome zal doorgaan. De commissie, waarvan 
de Hertog van Aosta Eere-voorzitter is, heelt besloten tot het 
houden van eene tentoonstelling voor de jaren 1SS5—86, zij neemt 
reeds voorbereidende maatregelen. 

M E T Z . — Met de restauratiewerken aan den dom te Metz is 
weder aangevangen Zooals de Schwabische Merklir mededeelt 
heeft men de schraagbogen onderhanden genomen. Daarop zal 
het hoekportaal volgen; dit is vroeger reeds eenmaal verbouwd 
geworden, en daarna door verscheidene kleine gebouwen omringd 
geworden, die thans verwijderd zijn. 

Voor dit werk zijn 200 beelden, waaronder eenige meer dan 
levensgroot benoodigd, een deel daarvan is echter reeds in den 
afgeloopen winter gereed gemaakt. In één jaar tijds hoopt men 
dit hoekportaal geheel gerestaureerd te hebben. 

Over de herstelling van het stuk, hetwelk den 7den Mei 1877 
afbrandde, even als in 1468, is thans een gewichtig besluit genomen. 
Ten einde het brandgevaar voor het gebouw te verminderen, wor
den de dakstoelen van ijzer geconstrueerd, terwijl de dakbedek
king uit koper zal bestaan. 

Het nieuwe dak ligt onder een helling van 60 graden en is dus 
hooger dan het oude; aangezien het effect der torens daar onder 
lijdt, zal men op de viering een slanke dakruiter plaatsen. Eindelijk 
zal het oostelijke front van de kerk vrijgelegd worden. Daartoe 
is het noodig dat het bierhuis, in dat front als 't ware ingebouwd, 
verwijderd wordt. 

F L O R E N C E . — De restauratiewerken van den Bigallo zijn aan
gevangen onder leiding van Prol. Castellazzi, dezeltde die met 
zooveel kennis van zaken de Scala rontonda of Scala dei Maltesi 
restaureerde, den schilderachtigen (raptoren niet verre van de 
Piazza Manin te Venetië. 

Voor eertgenoemd werk werd door particulieren 4500 lires, 
door het gouvernement 2000 lires bijgedragen De stad Florence 
zelve was niet in staat iets te geven. 

Het behoud van dit sierlijke bouwwerk schijnt dus nu verze
kerd te zijn, niettegenstaande het door eene : ngelsche vereeni
ging voor de bescherming van oude gebouwen ingediende adres, 
dateereiide 14 Maart dezes jaars, en gericht aan het stedelijke 
bestuur. In dat adres wordt de vrees te kennen gegeven dat het 
gebouw zich na de restauratie als een geheel nieuw gebouw zal 
vertoonen, als een akademisch werkstuk, verderfelijk voorde kunst. 

De werken zijn echter in goede handen, dit heeft Prof. Castel
lazzi vroeger bewezen; zij bestaan in hoofdzaak in de herstelling 
der tocgemctselde vensteropeningen, en de restauratie van het dak 
ook door het afbreken der verschillende bijvoegselen welke in 
den loop der tijden daarop geplaatst weiden. 

Wat de fresco's aan den gevel betreft, deze blijven zooals zij 
thans zijn, enkele bijna geheel vernielde decoratieve muurschil
deringen tusschen de vensters worden door den bekwamen Gae-
tano Bianchi vernieuwd. 

De «Societé centrale d'Architecture de Belgique", heeft haar 
jaarlijksch rapport over tien toestand der Maatschappij openbaar 
gemaakt. 

In dat rapport wordt onder anderen het volgende gezegd: 
"Wij hebben op den 18 December 11. den 8»ton verjaardag van 

de stichting der Maatschappij gevierd; in den tijd die achter ons 
ligt. zijn vele bezwaren welke in den aanvang onoverkomelijk 
schenen, dank zij aller medewerking, uit den weg geruimd. 

»Ons orgaan, het maandblad »l'Emulation", was het eerste werk 
onzer Maatschappij. De zesde jaargang wordt thans uitgegeven, 
en den bijval waarin de onderneming zich mag verheugen, is niet 
van twijfelachtigen aard. 

»De bibliotheek, korten tijd geleden op nieuw ingericht, is een 
instelling welke slechts na een zeker aantal jaren, van groot ge
wicht kan worden; zij werpt nu echter reeds vruchten af. 

»De uitgeschreven wedstrijden zijn een bron van studie welke 
door een ieder op prijs gesteld wordt en die elk jaar zich zal 
uitbreiden. 

»De tentoonstellingen uitsluitend voor architectuur, waar alzoo 
de werken worden bijeen verzameld in het kader waarin zij passen, 
zijn met bijval begroet geworden. 

»De kunst-uitstapjes eindelijk, hebben onze leden in de gelegen
heid gesteld, alle steden, kasteelen en monumenten van België, 
alsook de meest nabij gelegen steden in den vreemde te be
zichtigen. 

«Zoo werden achtereenvolgens. Aken, Keulen, Rotterdam, 
Amsterdam, Maastricht, Trier, Rijsscl en Parijs bezocht 

Dit jaar stelt men zich voornaar Londen te gaan. Eenige woorden 
over die belangrijke uitstapjes zullen wel niet misplaatst zijn. 

Ten einde deel te kunnen nemen aan alle gezamenlijk onder
nomen groote reizen, moet men sinds eenigen tijd lid der Maatschap
pij geweest zijn. Niettegenstaande de bepalingen in het reglement 
en opdat zoo veel mogelijk alle jongere leden er aan zouden kunnen 
deelnemen, konden alle architecten die zich voor 30 Mei d. j . 
nog als lid of hononair lid lieten inschrijven, den ontworpen tocht 
mede maken. Het vertrek was vastgesteld op den 2e Juni 11., en 
men zoude niet langer dan 6 dagen uitblijven; evenwel, de 
officieele excursie waartoe men zich verbinden moest, zoude 
slechts 3 dagen duren." 

BRUNSWIJK. — De dom te Brunswijk werd in den loop der 13e 
eeuw met eene reeks muurschilderwerken versierd, die nu onge
veer 25 jaren geleden, gedeeltelijk nog in zeer goeden toestand 
en gedeeltelijk als brokstukken van geringen omvang, weder bloot
gelegd werden, bij gelegenheid van eene uitgebreide restauratie. 

Nadat in de laatste jaren omvangrijke herstellingen noodig 
werden, bestaande in het vernieuwen van een groot gedeelte der 
gewelven van het middenschip, het maken van een nieuw orgel
koor, en een nieuwen toegang naar het hooge koor met den kansel 
en het altaar, alles onder leiding van den architect Krahe, werd 
ook het schip der kerk door rijke en stijlvolle schilderwerken 
weder meer in harmonie niet het koor gebracht en daardoor de 
aldaar nog aanwezige muurschilderingen, die eene aaneengescha
kelde voorstelling vormden, weder tot een geheel gemaakt 

De vensters van het middenschip werden tegelijkertijd met in 
ouden stijl geschilderde glazen versierd. 

Genoemde wand- en glasschilderwerken zijn vervaardigd door 
den schilder J. G. Loosen uit Keulen, tiaar de ontwerpen van 
dr. A . Essenwein te Neurenberg, in de fabriek van Klaus aldaar. 

In de laatste dagen van Mei was dit werk geheel voltooid. 
Reeds is een boek verschenen, getiteld: 'Die Wandgemalde im 
Dome zu Braunschweig, von dr. A. Essenwein", waarin eene 
beschrijving gegeven wordt der verschillende restauratiewerken 
en van de uitgevoerde schilderwerken. 

T E C I l X ISC 11K M K D E D E K L I N G E N . 

M I D D E L T E G E N H E T B E D E R F V A N H O U T . — Een uitstekend 
middel om hout gedurende zeer geruimen tijd te beveiligen tegen 
de invloeden van het wéér, is het navolgende: 

Goede kalk wordt met geronnen melk gebluscht en hetgeen 
men daaruit verkrijgt, vervolgens met water aangemengd, totdat 
het gelijkt op zoogenaamde kalkmelk. Een laagje van dit mengsel 
op het hout gebracht, beveiligt het ongeveer tien jaren tegen de 
invloeden van regen, wind of zonneschijn. 

Het schijnt dat de caseïne van de melk. zich verbindende met 
de kalk, een permanente bedekking vormt, die. wanneer de lucht 
warm is, zoo snel droogt, dal zelfs de hevigste' regenvlagen geen 

nadeeligen invloed er op uitoefenen, zelfs niet bijaldien het 
preservatief ook slechts een oogenblik te voren is aangebracht. 

Het is dus een middel, in ons klimaat zeer aan te raden bij 
palissaden, schuttingen, latwerken enz. 

P R I J S V R A A G . 

De oSociété acade'mique d'architecture de Lyon", heeft volgens 
hare statuten, de volgende prijsvraag uitgeschreven voor 1881, 
aan de beantwoording waarvan Fransche- en Buitenlandsche 
Architecten kunnen deelnemen. 

Hernieuwing van den Pont de la Feuillée. 
De tegenwoordige «Point de la Feuillée", is een hangende 

brug met één doorvaart-opening, over de Saöne. Zij verbindt de 
wijk Saint-Paul (rechter oever) met het centraal gedeelte van 
Lyon (les Terreaux). 

Saint-Paul is de wijk, waarop de meeste wegen van den Haut-
Lyonnais uitkomen; de beweging is daar zeer grooi en na de 
stichting Van het Station Saint-Paul is de tegenwoordige brug 
ontoereikend geworden 

Men stelt voor een steenen brug te bouwen, met een breedte 
van minstens 20 meters tusschen de borstvveeringsmuren ; de brug 
zal een schoon architectonisch aanzien moeten hebben, zooals dit 
noodzakelijk is voor een dergelijk bouwwerk in het middenge
deelte eener stad gelegen. 

De breedte der Saöne is tusschen de kaaimuren, ter plaatse 
alwaar de brug komt te liggen, 85 meters; de hoogte dezer muren 
boven den gemiddelden waterstand is 8 meters. 

Geheele vrijheid is den mededingers gelaten omtrent de inrich
ting en de algemeene versiering; evenwel moet, in aanmerking 
genomen de breedte van de rivier en de belangrijkheid van de 
scheepvaart, het middelste gedeelte van de brug uit een hoofd
opening van bekwame breedte bestaan. 

De ontwerpers moeten het geheele plan en de opstand, getee-
kend op een schaal van 0,01 m. per meter, en een door hen te 
kiezen détail op een schaal van 0,05 m. per meter inleveren. 

De ontwerpen ter mededinging moeten franco aan het adres 
van den Secretaris van de oSociété académique d'Architecture 
de Lyon", den Heer Paul Pascalon, Palais des Beaux-Arts de 
Lyon, ingezonden worden vóór den isten December 1881. Van 
dien datum zal niet afgeweken worden. 

Alle inzendingen moeten behalve van een zinspreuk ot eenig 
onderscheidend teelten, van de handteekening van den ontwerper 
voorzien zijn. Het onderscheidend teeken alleen zal zichtbaar 
mogen zijn, de naam van den ontwerper moet bedekt zijn door 
eene opgeplakte strook, die niet dan na de beoordeeling zal weg
genomen worden. 

Ingevolge de wet van de Maatschappij, zal een rapport over de 
ter mededinging ingezonden ontwerpen worden opgemaakt door 
eene commissie van zeven leden, gekozen bij geheime stemming. 
De uitspraak zal daarna door de Maatschappij geschieden, even
eens door middel van geheime stemming en bij meerderheid van 
stemmen. 

De prijzen zullen aan de bekroonde ontwerpers worden uitge
deeld in de vergadering van den eersten Donderdag in de maand 
Februari 1882. 

Eerste prijs: Een gouden medaille. 
Tweede prijs: Een zilveren medaille. 

E R R A T A . 

In NO. 5 van het Bouwkundig Weekblad lijn de volgende druk
fouten ingeslopen: 

Pag. 2;. te Kolom, regel 14 van onderen, lord, lees: tort. 
Pag. 26, te Kolom, regel 28 van boven, zekere opening, lees: 

scherinopening 
Pag. 26, 2e Kolom, regel 15 van boven haven lees: boven. 



J U L E S G A I L H A B A U D , 

d u V a u X V I I S i è c l e 
Prijs bij uitgave 180 Gulden. 

C É S A R D A L Y , 

L'ARCHITFXTURE l i l 
au XIX Siècle. 

Prijs bij uitgave 120 Gulden. 

Beide bovenstaande plaatwerken, com
pleet en goed geconserveerd, worden tot 
verminderden prijs te koop aangeboden. 
Reflecteerenden worden verzocht den prijs, 
dien zij daarvoor wenschen te besteden, 
schrilteliik en franco op te geven onder het 
motto « H o u w k u n s t " aan de boekhande
laars BRINKMAN & ZOON, Sir gel. hoek 
Bergstraat te Amsterdam. 102 

A A N B E S T E D I N G . 

De Architect 1 GOSSCHALK zal q. q. den 18 J u n i a s . des middags ten i\ ure, 
in het Hofvan Holland, te HILVERSUM, zitting houden tot het in ontvangst nemen van 
billetten, inhoudende prijsopgave voor: 

Den bouw van een V i l l a , S ta l , Koetshuis en Tuinmanswoning op een 
terrein aan den weg naar 's Grave land , tegenover den Trompenberg te 
H i l v e r s u m . 
Het bestek met 3 teekeningen is tegen betaling van / 3 . — verkrijgbaar aan de 

Drukkerij van de heeren [.OMAN, KIRBERGER & VAN RESTEREN, Nes, hoek Lombard-
steeg, te Amsterdam. 104 
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Beeldende Kunsten en Technische 
Wetenschappen 

T E R O T T E R D A M . 

v o o r B i n n e n m u r e n . G r o o t e 

Bepleistering zonder be rieten. 

a f m e t i n g , w e i n i g g e w i c h t . 

tfsluiting van gehoorigheid. 105 

Boekhandel C . F . S T E M L E R , 
AMSTERDAM. 

Het BESTUUR maakt bij dezen bekend, 
dat op de door hetzelve uitgeschreven prijs
vraag voor de inlevering van een plan van 
een Kuns tn i jverhe id M u s e u m met daar
aan verbonden School, zijn ingekomen 16 
ontwerpen. 

Ingevolge de uitspraak der be-iordeelings 
jury is de eerste prijs toegekend aan het 
ontwerp, ingezonden onder het motto 
M i n e r v a , waarvan bij de opening van het 
verzegelde naambriefje is gebleken de ver
vaardiger te zijn, de heer 

J . V E R H E U L D z n . , R o t t e r d a m , 
oud-leerling der Academie, thans leerling 
der Polytechnische School te DELFT. 

De tweede prijs is toegekend aan het 
volgens de beslissing der jury in de 2e 
plaats best gekeurde ontwerp, ingezonden 
onder het motto Kuns tn i jverhe id , waar
van uit het naambriefje is gebleken de 
vervaardiger te zijn de heer 

I . H . S C H M I T Z J r . , 
A r c h i t e c t t e A m s t e r d a m . 

Het getuigschrift voor het in de 3e plaats 
gekeurde ontwerp, wordt niet uitgereikt, als 
wordende door den vervaardiger van het 
ontwerp, dat door de jury daarvoor was 
aangewezen, niet aangenomen. 

Het Bestuur 
ito Academie van Beeldende Kunsten 

,-n Technische Wetenschappen, 
Mr. W . H . 's JACOB, Voorzitter. 
HENDk. VEDER, Secretaris. 

Rotterdam, Mei 1SS1. 103 

H E O K , 
DE SCHOONE BOUWKUNST 

IN HARE WORDING EN ONTWIKKELING. 
Met een A T L A S van 60 Staalplaten 

IN PORTEFEUILLE; Prijs ƒ 8.— 106 

Bij alle Boekhandelaars te ontbieden. 

Van alle bestaande druk-apparaten is de 
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EN I07 

V E R W A R M I N G 

v a n G e b o u w e n . 

A D V I E S E N A A N L E G D O O R 

1; J. Wo 
A M S T E R D A M , Prinsengracht 574. 

1.1 I I M M I I ! m : i i u i j : \ . 

B l i k s e m a f l e i d e r s . 

T E L E G R A A F B E H O E F T E N . 

de eenige, waarop men zonder bijzondere vakkennis, 
van eon origineel handschrift of teekening een geheel 
w i l l e k e u r i g aantal afdrukken kan maken; reden 
waarom deze persen, welke in 4 verschillende grootten 
vervaardigd worden, overal een zeer gunstig onthaal 
hebben gevonden, en nog vinden. 

De Hectograph, Chromograph, e. a leveren 
slechts afdrukken in kle ine hoeveelheid; daar
enboven worden do laatsten met aniline-kleu-

ren bewerkt , welke aan den inv loed van het dagl icht blootgesteld, spoedig 
verdwijnen, en wie r • fd rukken aan het gewone briefport zijn onderworpen, 
terwi j l de afdrukken op de Autographische pers gemaakt, geheel onder het 
port van d rukwerk val len 

Uitvoerige prospectussen, met getuigschriften van de meest beteekenisvolle mannen, 
en van de grootste industrieele inrichtingen in Duitschland zijn op franco aanvrage gratis 
verkrijgbaar. 

H U G O K O C E , M a c h i n e n f a b r i k a n t t e L e i p z i g , 
W A I I I . M A N N S T R A S S F . 7/8. 9 6 

K A R E L 1 . S C H U T T E 

K A N T O O R Swammerdamstraat 40. 

G R O O T H A N D E L A A R . 

ëJJSHL Voorraiii een groote partij DRIJFSTEENEN Fabrikant van Electrische Instrumenten. 
Prinsengracht 145. 

A M S T E R D A M . 100 

'lh x l i x 10 
T E G E N B I L L I J K E P R I J Z E N . 108 

P E R M A N E N T E T E N T O O N S T E L L I N G v a n F I J N E B O U W A R T I K E L E N , 
van Espagnoletten, Zinkornamenten, uitgezaagde Meta lon , Bronzen en Ind ia Rubberknoppen , 

fijne Amerikaansche Scharnieren, Sloten, Deur t rekkers enz, eni. 
AMSTERDAM, Beerenstraat 20. 90 J . N . S C H E L T E M A . 
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INHOUD. 

Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Schoorsteen te Arnhem. — 
Binnen- en Buitenlandsehe berichten. — Technische mededeelingen. — 
Boekaankondiging. 

PLAAT : Schoorsteen te Arnhem. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

Naar aanleiding van het verzoek der Redactie van 
het Weekblad „de Opmerker", heeft het Bestuur der 
Maatschappij de eer mede te deelen, dat in de woor
den: „In deze regeling ligt de bedoeling opgesloten, 
om bij het afsluiten der rekening over 1882, de af te 
zonderen som voor het fonds nader door het Bestuur 
te laten vaststellen," (zie Weekblad No. 5, pag. 24), 
geen andere meening ligt opgesloten dan: „het vast
stellen van die som onder nadere goedkeuring te doen 
geschieden van de Vergadering der leden van de Maat
schappij." 

Die bedoeling zoude ook nader gebleken zijn uit het 
uitvoerige verslag omtrent de Mei-vergadering, hetwelk 
later aan de leden wordt rondgezonden. 

Namens het Bestuur, 
C. MU1JSKEN, Voorzitter. 

C. T. J. LOUIS R1EI1ER, Secretaris. 

Het Bestuur der Maatschappij ontving het navolgende 
schrijven, dateerende 14 December 1880: 

U T R E C H T 14 December 1880. 

De afdeeling Utrecht der Maatschappij tot bevorde
ring der Bouwkunst, meent, naar aanleiding van een 
voorstel, gedaan in hare vergadering van heden en de 

daaruit gevolgde discussie, de aandacht van het hoofd
bestuur te moeten vestigen op de aanbesteding, die 
heeft plaats gehad, volgens het hierbij gevoegde bestek 
tot het stichten van een Archief-gebouw, alhier. 

Een bestek dat alom in het land eenige sensatie heeft 
verwekt, door de arbitraire bepalingen, die daarin zijn 
vervat, van wier beoordeeling de afdeeling zich echter 
wenscht te onthouden, als meer betrekking hebbende 
op eene krenking der Nederlandsche nijverheid; al 
moge het ook op den weg onzer Maatschappij liggen, 
zich over een bestek-vorm te verwonderen, die eene 
inschrijving tot een zuivere speculatie moet maken, zon
der eenigermate op deugdelijke berekening gegrond te 
zijn, daar geen enkel détail noch door omschrijving, 
noch door teekening is toegelicht. 

Het doel der afdeeling is echter meer bizonder Uwe 
aandacht te vestigen op het gemis van alle schoonheids
gevoel aan het ontwerp eigen; op den wansmaak die 
het omvat, liever nog op het volkomen gebrek aan 
eenige opvatting hoe ook; zoodat het zelfs niet moge
lijk is, den indruk die het opwekt, eenigermate te 
omschrijven, en U op te wekken de Regeering te wijzen 
op den volkomen karakterloozen zin, waaronder dit 
rijksgebouw zal verrijzen, vermoedelijk van wege de 
raadslieden der Regeering aldus ontworpen, als eene 
persiflage op de aanmerkingen, die op hunne officieele 
ontwerpen in een bepaalde richting, in den lateren tijd 
gevallen zijn. 

Wij betreuren het zeer, dat een der voornaamste grach
ten van den zetel dezer afdeeling, door het verrijzen 
van dit gebouw bizonder zal worden ontsierd, dat ook 
U destemeer zal in 't oog vallen, door de opmerking, 
dat een even hoog gebouw, als op de teekening naast 
den lagen nieuwen bouw aangegeven, ook aan de andere 
zijde bestaat, en dus de nieuwe stichting, tusschen de 
gebouwen die haar aan beide zijden zullen flankeeren, 
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zal wegzinken, en wel des te sterker, omdat van hare 
bekapping niets zal zijn te zien. 

Het Bestuur der Afdeeling, 
G. W I T T E V F . E N , 

Voorzitter. 
11. J. V A N L U N T E R E N , 

Secretaris. 

Aan liet Bestuur der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst 
te Amsterdam. 

Naar aanleiding van bovenstaand schrijven heeft het 
Bestuur het navolgende adres gericht aan Zijne Excel
lentie den Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Excellentie ! 

Het Bestuur van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst, geeft met verschuldigden eerbied te 
kennen, dat het door een schrijven van de te Utrecht 
gevestigde afdeelin g der Maatschappij, in dato 14 Decern 
ber 1880, en waarvan hiernevens een afschrift wordt 
overgelegd, gewezen wordt op den wansmaak en het 
karakterlooze van het uitwendig voorkomen van het in 
verbouw zijnde Archief-gebouw te Utrecht 

Na van de zaak te hebben kennis genomen, maakt 
het Bestuur echter bezwaar om aan het verzoek der 
afdeeling, zooals het in bijgaand schrijven is vervat, 
gevolg te geven, aangezien het hier eene inwendige 
verbouwing geldt van een bestaand gebouw, waarvan 
de uitwendige vorm zoo veel mogelijk behouden blijft. 

Met gepasten ernst meent het Bestuur echter Uwer 
Excellentie's aandacht te moeten vestigen op eene andere 
zaak van groot belang, namelijk: de samenstelling van 
het bestek. 

Algemeen is in de laatste jaren geklaagd over het 
weinig vertrouwbare der begrootingen door rijksbouw
meesters opgemaakt want na of tijdens de uitvoering 
der werken bleek daarvoor dikwerf een veel grooter 
bedrag noodig te zijn, dan waarop gerekend was. 

Iïet Bestuur wil volgaarne erkennen, dat aan de bouw
meesters alléén, daarvan niet altijd de schuld moet ge
weten worden, toch veroorlooft het zich de vrijheid op 
te merken, dat zonder een uitvoerig en duidelijk omschre
ven bestek, opgehelderd zoowel door duidelijke en nauw
keurige teekeningen als door de meest belangrijke 
détails, het opmaken van juiste begrootingen onmogelijk 
is niet slechts voor den ontwerper, maar ook, en in 
veel hooger maten nog, voor den naar het werk inschrij-
venden aan nemer. 

Een bestek toch is een tusschen partijen opgemaakt 
officieel contract van koop en verkoop, waarin op dui
delijke wijze moet omschreven worden al hetgeen op 
dien handel betrekking heeft, zoowel wat betreft de be
noodigde bouwstoffen, als den daaraan te besteden arbeid 
en de daarmede in nauw verband staande uitgaven en 
verplichtingen. 

Bovengenoemde eischen nu, worden in veel opzichten 
gemist in het bestek en bij behoorende teekeningen voor 
den verbouw van het Archief-gebouw te Utrecht. 

Aangezien juist in dergelijke oppervlakkigheid de oor
zaak ligt van misrekeningen en verkeerde uitkomsten, 
meent het Bestuur tie vrijheid te kunnen nemen dc 
bijzondere aandacht van Uwe Excellentie te mogen ves
tigen op eenige leemten in genoemd bestek. 

Zoo wordt in § 5 omtrent de afbraak bepaald, dat 
deze ten voordeele van den aannemer komt, uitgezon
derd hetgeen op de aanwijzing, als nog bruikbaar voor 
den bouw zal aangewezen worden. Wel zoude de aan
nemer dus met juistheid de waarde der aan hem afge
stane afbraak, door de directie op/2000 geschat, kunnen 
begrooten, ware het 'niet dat een nadere bepaling van 
het bestek, waarbij de directie zich het recht voorbe
houdt om tijdens de slooping nog eenige afkomende 
materialen voor den bouw te bestemmen, hem dit echter 
ten eenenmale onmogelijk maakt. 

In § 6 komt de bepaling voor, dat de aannemer de 
noodige ontgravingen moet doen voor het aanleggen 
van riolen, kanalen, of openingen tot aanvoer van lucht, 
en wel tot de aanzienlijke diepte van twee meters. In 
Nederland komt op die diepte veelal water voor, zoodat 
men verplicht is de kanalen te beschoeien; hierover 
wordt echter niets in het bestek gezegd. De directie 
heeft bovendien verzuimd eene teekening te geven van 
den loop der riolen en der luchtkanalen; ook heeft zij 
de plaats niet aangegeven alwaar het verwarmingstoestel 
moet gesteld worden, zoodat zelfs niet bij benadering 
de lengte en de afmetingen dier kanalen kunnen nagegaan 
worden. De aannemer is alzoo niet bij machte met 
juistheid het bedrag van dat werk te schatten, en dit 
wordt hem nog bezwaarlijker gemaakt door eene nadere 
bepaling in het bestek, welke hem noodzaakt om, zoo 
de opgegeven diepte van twee meters niet voldoende 
mocht blijken, op order der directie, en zonder verdere 
vergoeding, nog dieper te ontgraven, en dan daarna, de 
ontgraving tot op een meter beneden de vloeren met 
zuiver zand aan te vullen en in te wateren. 

Het ware plicht geweest van den bouwmeester, om 
door duidelijke teekeningen van den loop der riolen, 
kanalen, enz., aan te toonen wat de taak van den aan
nemer zal zijn; bovendien vorderde de billijkheid dat, 
bijaldien dieper dan twee meter moest ontgraven worden, 
de daardoor ontstane meerdere kosten van ontgraving 
en aanvulling aan den aannemer werden vergoed. 

De wijze waarop in § 7 en volgende, al datgene opge
geven en omschreven wordt, hetwelk door den aannemer 
zal moeten geleverd en verwerkt worden, is te opper
vlakkig en in te algemeene termen vervat om den aan
nemer eenig begrip te geven van hetgeen tot zijne ver
plichtingen behoort. Een eerste vereischte van een 
goed ingericht bestek is, dat zooveel mogelijk, zelfs 
onderdeelen van construction, in maat of gewicht worden 

I opgegeven, terwijl uit de teekeningen de wijze van samen
stelling helder blijken moet. Evenwel, de bij het be
stek behoorende teekeningen zijn te oppervlakkig, te 
onafgewerkt, dan dat de aannemer daaruit kan opmaken 
of in de hoeveelheden, welke in het bestek zijn opge
geven, al of niet vergissingen zijn ingeslopen. De aan
nemer moet alzoo herhaaldelijk op gezag der directie 
begrooten, — hoewel gezag in deze niet geldend kan of 
mag zijiv. Beter ware het geweest, indien de bouw
meester de eenheden welke hem geleid hebben tot de 
hoeveelheids- of inhouds-opgave der materialen, allen in 
het bestek genoemd had. 

In verband met hetgeen § 452 der Algemeene Voor
schriften, in S 1 van het bestek als verbindend voor 
het werk verklaart, en met hetgeen de ie alinea van 
§ 19 van het bestek bepalen, luidt het vreemd, inde 
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opgave van het metselwerk van ouden steen in kalk-
mortel te lezen, tlat het meerder verwerkte zal worden 
bij betaald, en het mindere zal worden afgetrokken. Is 
dus door tie directie slechts naar tie opgegeven hoe
veelheden gegist, of, indien deze op nauwkeurige gege
vens berusten, waarom zijn dan die laatsten niet in het 
bestek opgenomen? Ware zulks wel geschied, dan was 
de risico voor tien aannemer geheel in den geest der 
genoemde paragrafen gebleven. 

De bepaling in 5j 9 van het bestek, dat tie hardsteen 
afkomstig uit tie afbraak, in verband met het vermelde 
in s 5 van het bestek, volgens nadere aanwijzing ge
deeltelijk weder voor tie verbouwing gebruikt, en daartoe 
zooveel noodig verkapt moet worden, is eene bepaling 
waardoor tie aannemer groote schade kan bcloopen, en 
waardoor hij niet gevrijwaard wortlt tegen mogelijke 
willekeurige handelingen der directie. 

Het ware billijker geweest indien in het bestek omschre
ven was, welke stukken van den ouden hardsteen nog bruik
baar waren, hoedanig en voor welke werken deze ver
kapt behoorden te worden, zoodat de aannemer de-
kosten van een en ander kon opmaken, en het daardoor 
onmogelijk wordt, dat hij of te groote winsten maakt, 
óf groote verliezen lijdt. 

In § 11 van het bestek wordt bepaald, dat voor het 
leveren en stellen van kasten, en hetgeen verder zal 
worden opgegeven, alsmede het naar het gebouw over
brengen, veranderen en stellen van elders aanwezige 
kasten, eene som van veertien duizend gulden door den 
aannemer moet gesteld worden, om deze te verwerken 
volgens de eenheidsprijzen vermeld in § 21, of volgens 
mondelinge overeenkomst, zooals de directie dit nader 
bepaalt, en, waar zij dit wenschelijk acht, door leveran
ciers ter harer keuze. 

Waarom zijn van deze nieuwe kasten, van „hetgeen 
verder zal worden opgegeven," en van de veranderingen 
aan de bestaande kasten, geen teekeningen overgelegd, 
en waarom zijn die werken niet zoodanig in het bestek-
omschreven, dat tie kosten van uitvoering er van met 
juistheid konden berekend worden? De omschrijvingen 
in genoemde paragrafen stellen tien aannemer niet in de 
gelegenheid vooraf te onderzoeken, of tie directie het 
werk naar waarde geschat heeft, terwijl de bepaling 
omtrent tic verrekening, welke der directie het recht 
geeft, al of niet van tariefsprijzen af te wijken, ook hier 
eenigszins willekeurig te noemen is. 

In jj '7 sub. /', van het bestek, wortlt omtrent tien 
verwarmingstoestel gezegd: „de calorifère moet worden 
geleverd en geplaatst door een door de directie aan te 
wijzen fabrikant, en is met inbegrip van vracht, recht, 
stellen, enz. te begrooten op zeven duizend vijfhonderd 
gultien." 

Daarop volgt echter de bepaling, dat tie aannemer, 
welke alzoo niet met tic vervaardiging of plaatsing van 
den calorifère belast is. en de samenstelling er van eerst 
bij de levering kan zien, en hoewel hij zich vooraf dus 
niet kan overtuigen van de soliditeit of tic te verwachten 
goetle werking, toch verplicht wonlt om gedurende vier 
maanden tien toestel te stoken, zoodat van 's morgen- 8 
uur tot tks avonds 7 uur eene blijvende temperatuur 
van nagenoeg 12" Celsius in het gebouw heerscht. 

Die bepalingen laden te veel risico op tien aannemer. 
Nog moet uit het woord ,,ncht", in genoemde paragraaf 

gebezigd, opgemaakt worden dat de toestel uit het bui
tenland zal ontboden worden. Deze handelwijze is niet 
in het belang onzer nationale nijverheid, die even goede 
verwarmingstoestellen naar onderscheidene stelsels kan 
leveren als de buitenlandsehe. 

Bovenstaande beschouwingen zijn ook geldend voor de 
bepalingen vervat sub d en e van ij 17. 

Op de nota aan het einde van § 18 van 't bestek is 
reeds vroeger door anderen gewezen, zoodat daarop niet 
behoeft te worden terug gekomen. 

Omtrent de bepalingen onder $ 11, en $ 17 sub b. c. 
d en e genoemd, meent het Bestuur nog het volgende 
te moeten opmerken. 

De sommen voor tie verschillende artikelen uitge
trokken, vertegenwoordigen hel bedrag waarvoor zij, 
met inbegrip van winst, tloor eiken fabrikant kunnen 
geleverd worden, wanneer daarvoor eene openbare aan
besteding zoude plaats hebben. Nu echter, ten einde 
zulk een aanbesteding te ontgaan, de aannemer als geld
schieter, expediteur, enz., voor den Staat moet optreden, 
ligt het voor de hand dat hij ook hiervoor zijn winsten, 
even als voor zijne overige werkzaamheden, ad 10 pCt. 
in rekening brengt, waardoor dc kosten noodeloos met 
ruim zestien honderd gultien vermeerderd worden. 

Uit bovengenoemde beschouwingen blijkt ten volle, 
dat een bepaling als die, welke vervat is in de eerste 
zinsnede van $ 19 van het bestek, niet in dat contract 
van kracht mag zijn. 

liet Bestuur van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst heeft het zijn plicht geacht, de aandacht van 
Uwe Excellentie te vestigen op de gebreken en onbil
lijkheden, die in het besproken bestek voorkomen, en 
zulks zoowel in het belang der Nederlandsche Nijverheid 
als van de waardigheid tier Nederlandsche Houwkunst 
en hare beoefenaars, waarvan aan genoemd Bestuur de 
behartiging hunner belangen is toevertrouwd, in het 
volle vertrouwen tlat tloor Uwe Excellentie zoodanige 
maatregelen zullen genomen worden, welke eene herha
ling van hetgeen geschied is, zullen voorkomen. 

Het Bestuur de: Maatschappij 
tot bevordering der Houwkunst. 

C. MU1JSKEN, 
Voorzitter. 

C. T. J. LOUIS R1EBER. 
Secretttru 

Aan Zijne Excellentie den Minister 
van /linnen/auitsehe Zaken te 
's Gravenhage. 

S C H O O R S T E E N T E A R N H E M . 

De schoorsteen, waarvan bijgaande opname tie voor-
en zij-aanzichten geeft, bevindt zich te .Arnhem op 
dezelfde plaats waar zij eenmaal werd opgericht in' het 
huis, gelegen op den hoek van de Bakkerstraat en To
rensteeg. 

Van tie woning zooals zij oorspronkelijk geweest 
moet zijn, is nagenoeg niets meer te herkennen. Slechts 
enkele vertrekken zijn daarvan behouden, en dienen 
than- tot woonkamers voor den smid, wiens winkel en 
werkplaats naar twee zijden daaraan aansluiten Behalve 
de/en schoorsteen, is in hetzelfde vertrek nog een zeer 
schoone eikenhouten deur met hallzuilen en bekrooning 



bewaard, terwijl zich op de bovenverdieping' een klei
nere schoorsteen bevindt van soortgelijke opvatting als 
de hier medegedeelde, maar waarvan de kap door ka-
riathiden wordt gedragen. Deze drie bewaard gebleven 
meubels bevinden zich in hoofdzaak nog in ongeschon
den staat. Zij schijnen van eenen zelfden ontwerper, 
die daarmede een sprekend bewijs heeft achtergelaten 
van zijn gelukkig gevoel voor proporties. Ook de uit
voering laat aan geen dier stukken iets tc wenschen over. 
Vooral aan den schoorsteen, dien wij thans hierbij 
voegen, is het gesneden werk meesterlijk behandeld. 

Tot toelichting van de teekening geven wij het volgende 
aan. 

De kap van den schoorsteen is geheel in eikenhout 
bewerkt, en rijk versierd. De paneeltjes in de ver
schillende consoles, pilastertjes, en het onderste hooge 
fries zijn met dunne blaadjes ebbenhout opgelegd, die 
een aangename afwisseling aanbrengen. De zuilen en 
consoles, die de kap ondersteunen zijn in verschillende 
marmersoorten uitgevoerd. De zuilschachten zijn van een 
rijk geaderd lila-kleurig marmer. Het materiaal van de 
kapiteelen en basementen is geel marmer, met rootle 
aders. De consoles, die de kap onmiddelijk dragen 
zijn van een ongeaderd lood-grijs marmer, en de voeten, 
zoomede de pilasters waartegen de half-zuiltjes zijn be
vestigd, van een effen zwart marmer. 

De achterwand van den schoorsteen is met tegeltjes 
bekleed van een zeer aardig, maar niettemin hoogst 
eenvoudig dessin. De teekening is paars op witten 
grond. 

Zooals de tegeltjes op de teekening voorkomen, dat 
is met een rand van effen witte tegels daaromheen, 
bevinden zij zich tegenwoordig. Waarschijnlijk hebben 
de witte tegels een rand vervangen, die voor een ander 
doel is gebezigd. 

Eindelijk is nog de gegoten ijzeren vuurplaat te 
noemen die tegenwoordig geverfd is, zoodat de daarop 
voorkomende teekening aan scherpte tamelijk heeft 
verloren. Omtrent het overige, zoomede de afmetingen 
geeft de teekening alle verdere aanwijzingen. 

Nijmegen. J . J . W E V E . 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

A M S T E R D A M . — Hei Café-Roetemeijer in de Amstelstraat zal 

herschapen worden in een inrichting van gemengd artistiek ge

not. K r zal een nieuw en groot gebouw verrijzen, waarvan de 

benedenverdieping met wintertuin als café-restaurant zal blijven 

voortbestaan onder den tcgcnwooi'digcn eigenaaar. 

De bovenverdieping wordt bestemd vooreen Panopticum of beel

dengalerij, genre Madame Tussaud, hetgeen men aan de hoogste 

eischen wil doen beantwoorden. Uitgebreide ethnogralische en 

historische groepen, zullen er in passende omgeving worden ten 

toongesteld. Daarvoor zijn 1300 Meters beschikbaar. 

H e l benoodigde kapitaal, ongeveer een mill ioen gulden is reeds 

bijeen gebracht, zood.it spoedig met den bouw wordt aangevangen. 

De geheele inrichting moet over ecu jaar gereed zijn. 

De ontwerpen voor dit gebouw, van den heer T . Sanders alhier, 

zijn thans tentoongesteld bij de H . H . Bufta en Zonen in de K a l -

verstraat; zij waren ook ter bezichtiging afgestaan op dc Mei-

vergadering der Maatschappij. 

's G R A V E N H A G E . — Het kapitaal voor de te bouwen Zwem

en badinrichting aan de Mauritskade is bijeen gegaard, zoodat de 

commissie spoedig tot het verder uitwerken der plannen hoopt te 

kunnen overgaan. 

ROTTERDAM. — E e n in ons land zeldzaam te smaken genot is 

thans hier ter stede aan de beoefenaars en liefhebbers der 

Bouwkunst aangeboden. In de zalen der Academie van beeldende 

Kunsten en technische wetenschappen namelijk, zijn gedurende 

14 dagen tentoongesteld de 16 ontwerpen, ingezonden op de 

door het Bestuur van die Academie uitgeschreven prijsvraag voor 

een Kunstnijverhcid-Museum, van welken wedstrijd de uitkomst 

bij advertentie reeds in dit blad is medegedeeld. 

W i j kunnen ieder die nog vóór 23 Juni te Rotterdam komt, 

aanraden deze verzameling ontwerpen te gaan zien. 

HKII.O. — Tengevolge van de medewerking van het Gemeente

bestuur, is de restauratie van de bekende put te Hei lo verzekerd. 

Onder anderen zal om de put een gesmeed ijzeren hek geplaatst 

worden ter bescherming tegen baldadigheden. 

B U 1 T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
KEILEN. — De restauratiewerken aan de voormalige kerk van 

het kapittel van St. Severin zijn in vollen gang, en doen in aan

sluiting aan de vroegere, eene stijlvolle herstelling van dit waar

dige gedenkteeken der stad Keulen verwachten. D c kerk wordt 

gerestaureerd volgens de plannen van den Architect Krans Smitz, 

in 1876 goedgekeurd; de kosten zijn begroot op 137.6C0 Marken. 

E e n vierde gedeelte van die kosten hoopt het kerkbestuur te 

bestrijden uit de bezittingen van de kerk, het overige hoopt het 

langzamerhand door hoofdelijke omslagen van dc parochianen 

te ontvangen. 

De vroegere kapittel-kerk St. Severin, in het zuidelijke gedeelte 

van Keulen gelegen, is een der oudste kerken van die s tad; zij 

staat op de fundamenten van eene Christelijke kerk uit de 4e 

eeuw. Nadat dit laatste gebouw door de Noormannen verwoest 

was geworden, werd op dezelfde plaats een nieuwe kerk gesticht, 

waaraan echter reeds in de 11e eeuw groote herstellingen moesten 

geschieden, onder den Pr ior Sigeboldus, van 1019 tot 1041. 

Onder Aartsbisschop H e r r m a n n II werden die werken voltooid 

en een koor met Kr i jpta toegevcegd. In 1043 volgde de inwij

d i n g van dit gebouw. 

In de eerste helft van de 13e eeuw werden nogmaals groote 

herstellingen en verfraaiingen uitgevoerd. U i t dien tijd schijnen 

at' te stammen het Romaanschc koor, een deel der Kri jpta , en 

dc beide torentjes terzijde van het koor. Die werken werden i n 

1237 ingewijd. 

Met den bouw van den hoofdtoren Werd in 1393 aangevangen 

onder W i l h e l m von Berg, en in 1411 voltooid. 

De overblijfselen van den kruisgang stammen uit de 13 eeuw, 

het tegenwoordige Gothische schip der kerk waarschijnlijk uit de 

14e eeuw af. 

BELFAST. — Het koninkli jke Theater te Belfast is niettegen

staande de krachtigste pogingen tot blusschen aangewend, op den 

morgen van den 8cn 1.1. een prooi der vlammen geworden. B i n 

nen den tijd van twee uren was het geheele prachtige gebouw 

vernietigd, en daarmede een schade aangericht van 20.000 ponden 

sterling. 

- . • . 
T E C H N I S C H E M E D E D E E L 1 N G E N . 

Aangezien het bouwen en het verbouwen van scholen thans aan 

de orde van den dag is en er dien ten gevolge ook nieuwe 

schoolborden gemaakt of oude hersteld moeten worden, kan het 

voor belanghebbenden wellicht nuttig zijn, de juiste samenstelling 

mede te deelen van de verf welke gebruikt wordt om aan de 

schoolborden een doffe zwarte kleur te geven. 

De ondLigeteekcr.de heeft in den loop van eene maand p. 111. 

driehonderd borden (.hoewel niet voor schoolgebruik) geschilderd, 

welke volkomen aan het doel beantwoorden. Zij zijn namelijk 

gelijkmatig dof, men kan er gemakkelijk met krijt op schrijven 

en het schrift weder gemakkelijk alwisschen. 

Nadat de borden op de gewone wijze geveild cn geschuurd 

waren, heelt hij ze driemalen, telkens na tusscbenpoozen van een 

dag met een groote cn zachte verfkwast bestreken met een meng 

sel, bestaande uit 10 deelen llatting-vci nis, 10 deelen terpentijn 

2\ deelen gedempt of zoogenaamd tonnetjes zwart, en 2\ deelen 

dik gemalen of gevreven loodwit met gekookte lijnolie. De onder

vinding heeft hem geleerd dat llatting-vcrnis beter aan het doel 

beantwoordt dan zwarte vuurlak. 

De borden op deze wijze geschilderd, hebben het aanzien van 

eene lei, hetgeen men nog meer kan doen uitkomen indien men 

met een breeden trekker, om het bord een bandschildertvanlakzwart-

Ook het lakken der kanten is zeer aanbevelenswaardig, met het 

oog op het spoedig vui l worden van die plaatsen tengevolge van 

het menigvuldig aanvatten. 

Ondergeteekcnde hoopt door bovenstaande regelen aan het 

streven van het Bouwkundig W e e k b l a d , dat niet alleen een vraag

baak moet zijn voor hen die omtrent een of ander iets weten 

willen, maar ook een middel om het wetenswaardige kenbaar te 

maken, bevorderlijk te zijn geweest. Dat deze poging navolging 

moge vinden, is de wensch van het l id der Maatschappij tot be 

vordering der Bouwkunst: 

den H a a g 8 Juni 1881. G . H . 11. 

Geheel onwillekeurig zeker is in net kort verslag der Algemeene 

Vergadering geen melding gemaakt van twee inzendingen: de 

Kunst Cementsteenen uit de Kabriek te Ymuiden en een model 

van eene sluiting voor naar binnen openslaande deuren en ramen. 

De kunstzandsteen is een materiaal dat geacht kan worden 

reeds van zoodanige uitgebreide aanwending te zijn dat het hier 

niet weder behoeft besproken te worden, alleen zij medegedeeld 

dat er zeer merkbare vooruitgang is te bespeuren in de vormen 

der geprofieleerde en georncerde steenen. 

Omtrent bovengenoemde sluiting tliene het volgende. 

De Heer E . Wansink te Arnhem heeft eene inrichting uitge

dacht, welke aan eene sinds lang gevoelde behoefte tegemoet 

komt. Zij belet volkomen het doorslaan van regenwater bij naar 

binnen openslaande deuren en ramen die aan veel wind en regen 

zijn blootgesteld. Bij aanwending van dezc sluiting kunnen deuren 

cn ramen bewerkt worden als gewone schuiframen, daar zij als 

deze achter een gewone damlat kunnen vallen 

E e n ijzeren bus, groot 14 bij 6 c .M. , dik l i c . M . wordt in of op 

den vasten deurstijl bevestigd ; in die bus bevindt zich een cxen-

triek, dat door een kruk in beweging kan worden gebracht, en om 

dit exentriek zit een ring met nok, welke in een hall scharnier grijpt 

hetwelk in het romphout van de deur wordt ingewerkt. Door 

middel van het exentriek is het mogelijk de nok, en daarmede 

de deur 15 c .M op te l ichten; de d-ur kan nu met een stalen stilt 

in het halve scharnier aangebracht op de nok draaijen, cn vertier 

om gewone scharnieren, die natuurlijk zoodanig ingericht moeten 

zijn dat het oplichten van de deur mogelijk is. 

Bij aldien de nok, ter plaatse van de stilt mocht uitslijten, dan 

kan deze laatste door middel van een schroef versteld worden. 

Deze inrichting d i e t tevens tot sluiting van de deur of ' t raam, 

want bevestigt men op het kalf of op den onderdorpel v a n ' t boven

licht een sluitplaatje met oog, en aan deur of raam een in dat 

oog sluitende haak, even als zulks bij gewone espagnoletten voor

komt, dan zijn deur en raam voor goed gesloten, daar deze be

neden achter de damlat vallen. 

De heer E . Wansink deelt mede dat hij zijne vinding met het 

beste gevolg heeft toegepast bij twee woonhuizen te A r n h e m . 

• • '— 
B O E K A A N K O N D I G I N G . 

Documents classes de /'art dans les Pays-Bas du A'« au X/"///« 
siècle, recucillis et reproduits par J . J . VAN IJSENDIJCK. arcliilecte. 

Dit werk, waarvan 18 afleveringen met eenige bladen tekst en 

een honderdtal platen verschenen zijn, en op de laatste vergade

ring der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst werd ten

toongesteld, verdient in vele opzichten de aandacht. 

Het omvat de Nederlandsche kunst der vroegere eeuwen in al 

hare uitingen, uitgenomen de schilderkunst. 

De schrijver, tevens uitgever, wijst in zijne voorrede op het 

nut van eene opleiding in verschillende kunstrichting voor kun

stenaars en waaraan, zijns inziens, de menigvuldigheid van oor

spronkelijke kunstvoortbrengselen der renaissance is toeteschrijven. 

Voor bouwmeesters acht hij zulk eene opleiding in het bijzonder 

raadzaam, daar toch al dc plastische kunsten tot de volmaking 

der bouwkunst medewerken. 

In het tijdperk van overgang, waarin thans de bouwkunst en 

de kunstnijverheid verkeeren, bemerkt men allerwcge, dat dc 

studie van vroegeren bouwtrant en vroegere kunstvoorbrengselen 

ingang vindt en zelfs onmisbaar geacht wordt. Het werk van 

den heer van IJsendijck komt dus op zijn tijd. 

Bijzondere verdiensten van het werk zijn de getrouwheid in de 

reproductie der voorbeelden, welke alleen met de photographic 

kan verkregen worden, en waarvan de waarde blijvende is, nu 

het afdrukken met vette inkt geschied is. 
Doch de grootste verdienste is voorzeker de oordeelkundige 

keus der voorbeelden, het gevolg van langdurige onderzoeking 

en van de juiste kennis der behoeften. Zoo zal men kwalijk in 

het werk een voorbeeld kunnen aanwijzen, dat niet in alle op

zichten belangwekkend is. Ook beperkt de heer van IJsendijck 

zijne onderzoekingen niet tot de grenzen van Noord- en Z u i d -

Nederland; overal waar de Hollandsch-Vlaamsche kunst hare 

uitdrukking gevonden heeft, wenscht hij voorbeelden te vinden. 

Zoo koos hij reeds de Beurs te Rijssel, en het uit Raeren (dat 

vóór 1814 tot het hertogdom L i m b u r g behoordej afkomstige aar

dewerk, het zoogenaamde «gres de K l a n d r e . ' 

A a n gebouwen of aan onderdeden daarvan, is zooals men 

begrijpt, het leeuwendeel gelaten. Zoo worden vele platen gewijd 

aan de zoo merkwaardige en rijk gebeeldhouwde huizen uit 

Mechelen, de sierlijke gevels uit het laatste tijdvak der Gotische 

kunst uit Mechelen, Gent, Delft, enz. de zoo oorspronkelijke gevels 

uit het overgangstijdperk cn den vroegtijd der renaissance, zoo

als het huis »de handboog" te Delft, de Munt te Dordrecht, een 

huis te Deventer, enz. en de gebouwen uit den lateren tijd, van 

Zutphen, Deventer, Dordrecht enz. 

Ook bevat het werk eenige afbeeldingen van onderdeelen van 

kerken, zooals van de St. Janskerk te 's Bosch, den D o m te 

Utrecht, de St. Walburgkerk te Zutphen enz. 

V a n voorwerpen van kunstvlijt geelt de heer van IJsendijck 

even kenmerkende als fraaie voorbeelden, zooals de koorbanken 

uit de Groote K e r k te Dordrecht, het doopvont en kroonlicht 

en eene balustrade uit de St. Janskerk te 's Bosch, het bindwerk 

van een evangeliCn-boek uit dc St. Janskerk te Zutphen, het 

doopvont van de St. Walburgkerk aldaar, gesmeed ijzeren balien, 

deurkloppers, een uithangbord enz., tapijt- en borduurwerk 

meubelen enz. 

Volledigheidshalve geeft de heer van IJsendijck ook voorbeel

den getrokken uit plaatwerken van vroegere tijden, zooals die 

van Vredeman de Vries (ordres d'architeeture, Recueils de monu

ments funéraires enz.), M a r c k Gérard ^stadspoorten van Brugge), 

Cr ispin van den Passé (Bouticque Menuserie), A d r i e n de St. Hubert 

fRecueil de Pendeloques) enz. 

De typographic is zoowel in den tekst als bij het hoofd van 

elke plaat rijkelijk bedacht. In roode kleur afgedrukt, vindt men 

overal smaakvolle hoofd- en voorletters teruggegeven uit de 

vermaarde drukkerijen van Plant in en Silvius te Antwerpen, 

Badius uit Assche, Paetz, Covens en Mortier en de Elzeviers uit 

Amsterdam, alsook uit de drukkerijen, welke de Elzeviers en 

Plantin te Leiden hadden gevestigd. 

In den tekst komen buitendien voorletters uit oude handschrif

ten voor, en verhoogt de schrijver niet weinig het belangwekkende 

van zijne mededeelingen, door het inlasschen van portretten van 

de kunstenaars, waarvan hij dc kunstvoorbrengselen bespreekt. 

Achtt ien omslagen, Overeenkomende met het aantal voorletters 

der in het Kransch vermelde namen der voorbeelden, hebben 

elk een afzonderlijk titelblad, overgenomen uit werken, tijdens 

den bloei der graveerkunst uitgegeven. 

D e keurige en bevallige vorm, waarin het geheel gehuld is, 

draagt er toe bij, om nog meer dan eenige redenering, tot na

volging der voorbeelden aan te sporen. 

Zijn degenen, die zich op tic kunst ot op de oudheidkunde 

toeleggen, den heer van IJsendijck voor zijn prachtwerk dank 

verschuldigd, nog meer moet zulks het geval zijn voor dezulken 

die eerbied hebben voor dc kunstvlijt, het lever, en streven der 

voorvaderen, en die met weemoed het van lieverlede verdwijn n 

onzer monumenten van geschiedenis cn kunst gadeslaan. Zoo 

zullen zij met voldoening vernemen, tlat de heer van IJsendijck 

photographien van eenige belangrijke onderdeelen van het huis 

van Maarten van Rossuin te Bommel heelt doen vervaardigen, 

met het doel ze in zijn werk op te nemen. Zooals bekend is, wordt 

dit zoo merkwaardige en uit den vroegtijd der renaissance bijna 

eenige overblijfsel in Nederland, eerstdaags voor afbraak verkocht. 

In den prospectus wortlt vermeld, dat het werk jaarlijks in iS bla

den tekst met 72 platen in folio verschijnt, voorts dat het i n ' t geheel 

ongeveer twee duizend voorbeelden van vroegere kunst zal bevatten. 

De Prijs is 60 fes. 's jaars. De intcekening geschiedt bij den Schri j

ver-Uitgever, i n rue Berckmans, St. Gil les, Brussel. K. H . 
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A A N B E S T E D I N G . 

De Architect S. ROOG zal, namens zijne 
principalei . op Zaterdag den 18 Juni ek. 
publiek aanbesteden: 

Het bouwen van N E G E N WOON
H U I Z E N , groot 869 M 2 . aan de 
Hoofdstraat en Zijlvest te Haarlem. 
De bestekken zijn van af heden verkrijg

baar a / o 75 per exemplaar bij DE ERVEN 
LOOSJES, te Haarlem. 

De teekeningen liggen ter inzage in het 
Hotel vLion ,rO>". 

Inlichtingen geeft genoemde architect. 
Parklaan 29. 109 

^ ra ra ra rara s*a rara ra ra ra 

Mi PARKETVLOEREN, § 
• tc Villeroy & Boch, Mettlach I 
yj Boch Frères , Maubeuge 95 £ 
* 'o Minton, Hollins & Co., Stoké 9 
I 5 tijde VertegenwoordigersenDepothoudersfl 
° H DE LINT AC". Haringvliet 7,Rotterdam ™ 
8fe.w-.w-ra ra ra B-KS ra ra ra ra ra dP-

W . H . C A N O Y & C r c „ 

KAUKIKANTEN VAN 

V E R S C H I L L E N D E 

H . & J . S Ü Y V E R , 

F A B R I E K V A N 

S T O O M - K E T E L S SILICAATSOORTEN, W E R K T U I G E N , 

te B A E X E M bij Roermond, j .. Hol la niKclie Tuin" en „Zeepaard", 

leveren dit fabrikaat, benevens het poeder B I C K E R S T R A A T , 

tegen de voordeeligste prijzen. l i l | M 2 \ M S T E R D A M . 
I G. & J. COOL, 

F A B R I K A N T E N V A N M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 
Bekroond: 

AMSTERDAM. PARIJS, ARNHEM, PHILADELPHIA. 113 

Magazijnen: 
AMSTERDAM, Bloemgracht 77. NIJMEGEN, Snijderstraat 426. ROTTERDAM, Nieuwland 1. 

VENTILATIE 
v a n S C H O L E N . 

Systeem LEVOIR-VAN BEMMELEN 

en andere S Y S T E M E N , door IK 

% J. WW, 
A M S T E R D A M , Prinsengracht 574. 

ASPHALT-DAKPAPIER. 

A s p h a l t - D a k l e d e r c a r t o n - c u i r ) v o o r u i t v o e r n a a r I n d i ë . 

ftebriiiksaaiiwijKiiijr en Monsters op aanvrage. 114 

P E R M A N E N T E T l \ T O O \ S M I 1 1 \ < , v a n F I J N E l t * H H ' t I M 1 K B I I• V 
van Espagnoletten, Zinkornamenten, uitgezaagde Metale1 1, Bronzen en India Rubberknoppen, 

fijne Amerikaansche Scharnieren, Sloten, Deurtrekkers enz, enz. 
AMSTERDAM. Beercnstrnat 20. 116 J . N. S C H E L T E M A . 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
TUSSCHEN V ELS EN EN IJMUIDEN. 

H o o f d d e p d t : t e A m s t e r d a m o v e r h e t P a l e i s v o o r V o l k s v l i j t , F a l c k s t r a a t 4 9 . 
Bekroond te Arnhem niet Diploma r Graad. 

A P P E L B L O E S E M , R O O D E G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 
M E T S E L S T E E N K N , P R O F I L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R -
S T E E N E N van af ƒ 1.50 per Mr=., R I O L E N , B U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O R T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in i« qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „ S T E R N " van T O E P E K E R , G R A W I T Z & Co. te Stettin; 
K N I G H T , B E V A N & S T U R G E ' S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af f 12.50 enz. 91 

K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S C H E F A B R I E K 
VAN GEBOGEN GLAS, GEORNAMENTEERD EN GESCEDERD GEBRAND GLAS, 

G L A S V E R Z I L V E R I N G , S T O O M - G L A S S L I J P E R I J , 

G L A Z E N D A K P A N N E N , enz., 

T E D O R D R E C H T . 
G E B O G E N R U I T E N in V E N S T E R en S P I E G E L G L A S , voor Gebouwen, Rij'uigen, Meubelen. Oranjerieën, Lantaarns, enz. 

SPECIALITEIT van G L A S V E R Z I L V E R I N G , van G L A Z E N D A K P A N N E N , STOOM-MATSLIJPERIJ van S P I E G E L -
en V E N S T E R G L A S , STOOM-FACETSLIJPERIJ van S P I E G E L R U I T E N , Rijtuigglazen, Lantaamglazcn, Glazen Deurplaten, 
G L A Z E N L E T T E R S , Verguld, Verzilverd en in Kleuren, met Specie tot aanhechting, enz. 

B e k r o o n d m e t G O U D E N , Z I L V E R E N e n B R O N Z E N M E D A I L L E S , 

op de verschillende TENTOONSTELLINGEN van 1856, '58, '62, '66, '6S tn '69 en laatstelijk in 1876 op die te Philadelphia en te Parijs 
1878, en H O O G S T E B E K R O O N I N G te Melbourne 1881, voor i° . G L * S B U 1 G E M J , 2". M A T S L I J P E R I J , 3°. F A C E T & L I J P i RIJ, 
4". F O E L I Ë N van S P I E G E L - en V E N S T E R G L A S . 

J . J . B . J . B O Ü V Y , 
Handelaar en Fabrikant in Venster- en Spiegelglas. 
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Bijlage IV. 

•»M**«»*é*M ?aa untvangnen en uitgaven 
VOOR DK 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 

R T Y A K G S T E K i 
o v e r h e t j a a r 1 8 8 2 . 

1 8 8 0 . 1 8 8 1 . 1 8 8 2 . 
Raming. Ontvangen. Raming. liegrooting. 

Contributién van gewone leden I * I 2 6 I 5 . - 12615.— 
' 88oo.— 

1 
i 877847e 112.50 112.50 

1 70.— 7 0 . — 

IOO.— 164.05 I.— 1.— 

Huur van het huis in de Wijde Kapelsteeg. IOO. IOO.— 1.— I.— 
2 5 - 86.39 

Advertentien op den omslag v. h. tijdschrift I.— 30.10 

123.19 I.— I.— 

Ril dezen pust 
Indie. 

ƒ9026.— / 9282.20\ j 12800.50 / I280O.50 

mill treken de contributién van leden in Neèrlandsch-

Hoofd 
stuk. 

1. Het doen uitgeven, of des noods uitgeven 
van een bouwkunstig tijdschrift 

Het doen uitgeven van een bouwk. weekblad 
1 Het doen opmeten van oude bouwwerken enz 

en het uitgeven van afbeeldingen daarvan 
Het aanmoedigen tot opmeten en in teeke

ning brengen van verspreide bouwk. details 
1 Het uitschrijven van prijs\ragen 
1 Het uitgeven van bekroonde ontwerpen en 

verhandelingen 
Het houden van vergaderingen 
Het houden van tentoonstellingen 
Het vormen eener bibliotheek en verzame

len van bouwkunstige voorwerpen 
Het bevorderen der oprichting v. afdcelingen. 
Het bevorderen v. h. onderwijs in de bouwk. 
Het voorstaan der belangen van de bouwk. 
Honoraria aan personen in dienst der Maats. 
Reiskosten van Bestuurs- en Commissieleden. 
Verschotten van Correspondenten 
Advertentien, drukwerken, vrachten, ver

schotten, enz , 
Toelage aan de afdeelingen 

17. Onderhoud, enz. van het huis in de Wijde 
Kapelsteeg 

[8, Fonds tot stichting of aankoop van een 
Maatschappelijk gebouw 

19. 1 Onvoorziene uitgaven 
Honoraria voor bouwkundige bijdragen. . . 

10. 
11. 

12. 
'3-

•4-

'5-

16. 

1 8 8 0 . 
Toegestaan. 

600.-

>37°-— 
300.— 

200.— 
I.— 
I.— 
I.— 

75° — 
150.— 

L'itgegeven. 

860.18 
• 

792 90 

500,— 

8 5 5 . -

280.95 

53-3° 1 

293.70 

1 8 8 1 . 1 8 8 2. 
Toegestaan. \ liegrooting. 

6 7 5 — 
271. So 

775." 

650.— 3^995 

35°°--

700.— 

250.— 

200.— 

1.— 

250.— 

2 5 - -

500.— 

1.— 

1.— 

2150.— 
600 — 

4 0 0 . — 

450.— 
1.— 

700.— 

250.— 

200 — 

600 — 

300.— 

5 0 . -

500.— 

1.— 
1.— 

2150.— 
600.— 
4 0 0 . — 

700.— 

400.— 

T 
$ 4698.50 1400.— 

5 7 2 — 548-5° 

ƒ 9 0 2 6 . — /9737-— j ƒ 12800.50 712800.50 

1S81 Opgemaakt 27 Mei 
S E & O. 

De Penningmeester der Maatschappij, 
R E D E K E R BISDOM. 

f Dit cijfer is vastgesteld, om daaruit de 
voorloupig maatschappelijk gebouw te 

5 Beschikbaar gesteld ten behoeve van een 
$ I leze* post is nog niet geheel afgeloopen. 

huurpenningen voor een 
kunnen bestrijden. 
Maatschappelijk gebouw. 



V E R S L A G 

VAX DE VIER-EN-VEERTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING, 

gehouden op Woensdag 28 September 1881, 

IN E E N D E R L O K A L E N V A N H E T N U T S G E B O U W T E A R N H E M . 

—-d»>=ï>sS3*5>*> 

Tegenwoordig zijn de Bestuursleden: C. Muysken, 
Voorz., 1'. J H . Cuypers, Vice-Voorz., J. R . de Kruyff, 

T. Sanders, J. F. Metzelaar, II. P. Vogel. 
De Presentielijst is geteekend door de heeren: J. II. 

Leliman, Eerelid; door de afgevaardigden: P F. Laarman 
en II J. Wolter voor de afdeeling Amsterdam; F. II. 
van Malsen en 1'. Tirion, afd. 's Gravenhage; 1'. G. 
Lancel en (i. Looman, afd. Leiden; II. Cramer en 
II. J. Dupont, afd Rotterdam; J. T. Kok en I. 11. J. 
van Lunteren, afd. Utrecht; vertier door de leden 
(waaronder tic Correspondenten); J. E. van den .Arend, 
I. W. Boerbooms, F W. Braat, A . Dirkzwager, B. van 
Dijk, F. W. van Pauthaleon Baron van Eek, F. II. 
van Fttegcr, E. G. A . Fol , A . R. Freem, J. H . 
Hollenbach, J. Chr. Meischke, O M . Meek, J. H . 
IVrsijn, Joh. G. Stemler Cz , J. C. Stoeller, M A van 
Wadenoijen, J. J. Weve. 

Te i i ure opent de Voorzitter tie Vergadering met 
de volgende toespraak. 

M . II., zeer geachte medeleden! 
Het is mij aangenaam U allen hartelijk welkom te 

heeten te dezer plaatse, ten eerste echter de leden der 
afdeeling Arnhem die, zooals de wanden van deze ver
gaderzaal getuigen, er in geslaagd zijn om tleze bijeen
komst zoo leerrijk mogelijk te doen zijn. 

Het is thans ruim een jaar geletien, tlat de nieuwe 
wet der Maatschappij tc 's Gravenhage wenl goedge
keurd en een nieuw Bestuur gekozen werd, hetwelk in 
Januari tlezes jaars zijne werkzaamheden heeft aange
vangen. Tot mijn leedwezen is dit Bestuur thans hier 
niet voltallig tegenwoordig, de heeren Gugel en Schaap 
zijn ongesteld, tic Penningmeester is nog niet gekomen, i) 

Sedert de Mei-vergadering heeft het Bestuur, voor 
zooveel het in zijne macht was, getracht uitvoering te 
geven aan de nieuwe wet. Het Bouwkundig Weekblad 

verschijnt geregeld, en aangenaam is het mij te kunnen 
mededeelen, dat het ook buiten tic Maatschappij een 
kring van lezers heeft gevonden. Velen van hen die 

i) Tijdens du vergadering ontving 'Ie Voorzitter een telegram niet het 
bericht, dat de heer Redeleer Bisdom wegens ziekte verhinderd wenl de 
vergadering hij te wonen. 

er kennis mede maakten, hebben nu reeds verklaard 
met tien aanvang van [882 lid tier Maatschappij te 
zullen worden. Ook tie eerste aflevering van het Tijd
schrift heeft het licht gezien, zij ligt ter inzage voor de 
leden. Ik hoop tlat eene ruime deelname aan het 
goede doel, tlat met tie uitgave beoogtl wordt, bevor
derlijk moge zijn. De tweede aflevering is reeds ter 
perse en tie twee overige afleveringen welke nog moeten 
verschijnen, zullen nog vóór het einde dezes jaars aan 
tic inteekenaren kunnen toegezonden worden. 

Hoewel de Maatschappij steeds nog in een tijd van 
overgang leeft, is haar horizon toch helder; het ledental 
is weder belangrijk vermeerderd. Sinds de Mei-ver
gadering zijn 25 gewone leden en 1 kunstlievend lid 
toegetreden. Setlert het in werking treden der nieuwe 
wet traden dus toe 62 gewone-, 25 buitengewone- en 
16 kunstlievende leden; het totaal van het aantal leden 
op heden bedraagt 862 gewone-, 25 buitengewone- en 
\(i kunstlievende leden, in 't geheel alzoo 903. Dit 
mag waarlijk een verblijdend cijfer genoemd worden. 
Nog dient vermeld te worden, dat slechts een zeer klein 
getal leden tot heden voor het lidmaatschap bedankt 
heeft. 

Naar aanleiding van het besluit, genomen op de 
Algemeene Vergadering in Mei II., om een buitengewone 
prijsvraag uit te schrijven bij gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan der Maatschappij, heeft het Bestuur, uit zijn 
midden, tie heeren E . Gugel, J. F. Metzelaar en II. P. 
Vogel benoemd om een programma daarvoor op te maken. 
Dat uitvoerige programma zal binnen korten tijd in het 
Weekblad worden opgenomen. 

Het aantal tier eereleden, is door het afsterven van 
vele verdienstelijke mannen belangrijk verminderd, zoo 
aanstonds zal ik daarom de eer hebben ti voor te stellen, 
anderen te benoemen. 

Het Bestuur heeft, waar noodig, zooveel mogelijk zijn 
invloed doen gelden bij tic Regeering, en zoo werd zeker 
met dankbaarheid door u vernomen, dat het huis van Maar
ten van Rossum te Zalt-Bommel, uit sloopers handen gered 
is en aangekocht is van wege het Rijk, om te worden 
ingericht tot Kantongerecht en Kantonnale gevangenis. 
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Het Gemeentebestuur der stad Amsterdam heeft aan 
het Bestuur der Maatschappij een advies gevraagd in 
zake het bebouwen van de Stations-eilanden bij het 
Centraal-Station. Het Bestuur heeft daarvoor een plan 
ontworpen en overlegd, hetgeen, indien het Gemeente
bestuur daartegen geen bedenkingen heeft, in het 
Weekblad zal worden gepubliceerd. 

Ook heeft het Bestuur zich onledig gehouden met 
de gewichtige werkzaamheden, verbonden aan het op
maken van een programma voor het houden van eene 
eventueele tentoonstelling, bij gelegenheid van tic viering 
van het veertigjarig bestaan van tic Maatschappij ; het 
kan echter niet ontveinzen, dat het daarbij op groote 
bezwaren heeft gestuit. Dit programma is gedrukt ge
worden en zal zoo aanstonds aan de leden worden 
rondgedeeld. Het Bestuur was eenstemmig van oordeel 
dat men een goede tentoonstelling moest houden of 
geen, en heeft daarbij ook niet het groote bezwaar over 
't hoofd gezien hetgeen bestaat in tien korten tijd van 
voorbereiding. Dit niet alleen is een bezwaar, maar het 
Bestuur schroomt niet te verklaren, dat het bij het op
maken van tie raming tier kosten, nog op grootere 
bezwaren is gestuit Eene tentoonstelling is geen bron 
van inkomsten; een goed georganiseerde tentoonstelling 
integendeel kost geld. En welke baten staan daar 
tegenover? Slechts zeer weinige Wel hoopt het 
Bestuur op subsidiën van het Rijk en van de stad 
Amsterdam; maar zullen dan zelfs tie uitgaven, tic baten 
equivaleeren? Om niet voor een mogelijk deficit ge- 1 

plaatst te worden heeft het Bestuur eene bcgrooting | 
opgemaakt, en wel met de meest mogelijke omzichtig- j 
heitl, omdat tie Maatschappij voor zulk een deficit 
aansprakelijk zou worden gesteld. liet zal mij aange
naam zijn, hier op deze vergadering de meening der 
leden omtrent deze zaak te mogen vernemen. 

Met den wensch tlat ook' tleze vergadering weer, tloor 
eendrachtig samenwerken, zal bijdragen tot vermeerdering 
van de goede vooruitzichten voor tie Maatschappij, j 
opdat haar horizon even zonnig en helder moge blijven 
als tie hemel op dit oogenblik is, verklaar ik tic 44e 1 
Algemeene Vergadering voor geopend. 

De Voorzitter van de afdeeling Arnhem, tie lieer 
J. C. Stoeller heet. ook uit naam van tic leden tier 
afdeeling, de tegenwoordigen welkom. liet verheugt 
ons, zot) zegt spreker, ten twecdenmalc sedert het be
staan tier aftiteling tie vergadering' van de Maatschappij 
in Arnhem te zien houden. 

Spreker betreurt het echter, dat tie kas van de Afdeeling 
niet toelaat groote uitgaven voor tlie vergadering te 
doen, want de toestand tier Afdeeling Arnhem is 
niet gunstig te noemen, ook tlie van andere aftite
lingen schijnt onzeker te zijn indien tie kas niet 
gesteund wordt tloor ruimere toelagen; hij hoopt echter 
dat de beraadslagingen zullen bijdragen om dien toe
stand te verbeteren en dat zij den bloei van de Maat
schappij zullen helpen verhoogen. 

De Voorzitter der Maatschappij stelt hierop voor, punt 
2 van de Agenda in behandeling te nemen, namelijk. 

het bespreken van de plannen tot viering van het 40-jarig 
bestaan der Maatschappij. Spreker gelooft dat tleze zaak 
geen verdere toelichting behoeft. De aanleiding, welke 
geleid heeft tot het opmaken dezer plannen zijn ge
noegzaam bekend; tl- heer Leliman heeft in de laatste 
Mei-vergadering het Bestuur in overweging gegeven, 
dat 40-jarig bestaan feestelijk te herdenken en verzocht, 
om daartoe maatregelen te willen nemen Naar aan
leiding daarvan heeft het Bestuur een programma op
gemaakt en laten drukken. Dit programma, intusschen 
aan tie leden rondgedeeld, wortlt tloor den Voorzitter 
voorgelezen. Het luidt als volgt: 

CONCEPT-PROGRAMMA 
VOOR EENE 

T E N T O O N S T E L L I N G 
T E H O U D E N 

gedurende de maanden Augustus en September 1882 

A F D E E L I N G 1. 

A . T E N T O O N S T E L L I N G . 

Tentoonstelling van nationale ontwerpen en van uit
gevoerde werkstukken met daaraan verbonden wedstrijd. 

Deze afdeeling wordt verdeeld in de navolgende acht 
rubrieken : 

1. Teekeningen tan uitgevoerde ontwerpen van ge
bouwen. 

2. Teekeningen van onuitgevoerde ontwerpen van ge
bouwen. 

3. Modellen van onderdeelen van gebouwen, zoowel 
wat tie konstruktie als wat de dekoratie betreft 
Modellen van oude bouwwerken en onderdeelen daar
van, in bruikleen te vragen aan Gemeentebesturen, 
tie Waterstaat, tie Polytechnische School, enz. 

4. Ontwerpen voor binnen-dekoratiën. 
5. Ontwerpen voor meubels, huisraad, enz. 
6. Bekroonde antwoorden op prijsvragen gedurende de 

laatste vijf jaren uitgeschreven 
7. Bouwornamenten, bewerkte materialen op tie bouw

kunde betrekking hebbende. 
Aan dese rubriek is een wedstrijd verbonden. 

8 Uitgevoerde binncn-bctinmicringen, meubels, enz. 

Voor tien wedstrijd, verb mden aan rubriek 7. worden 
tie navolgende werkstukken gevraagd, uitgevoerd in de 
daarbij opgegeven materialen. 

I. Natuurlijke steen Een sluitsteen voor een kruis
gewelf. 

II. Geprofileerde baksteen Een deur of venster-
(imlijsting 

III. 1 Een deurbetimmering. 
Hout. 

IV. 1 Een lambrizering. 
V . Gesmeed ijzer. Een gedeelte van een hekwerk. 

VI Gegoten ijzer. Een rooster, in een vloer te leggen. 
VII . Gedreven lood. Een nokkam 

VIII. Gedreven zink. Een georneerde afvoerbuis met 
dito ontvangbak en beugels 
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I X . Terra-cotta. Ken balkonvaas. 
X . Stukadoorwerk. Een rozet voor een caisson. 

X I . Schilderwerk. Fen sopra-porta. 
XII Glasschilderwerk. Een bovenlicht in een vesti

bule-deur. 
XII I . Gebakken mozaïk-tegels. Een vloer voor een 

kleine vestibule 
X I V . Geschilderde tegels Een muurbekleeding voor 

een kleine vestibule. 
X V . Koper. Een toetrekker voor een groote, rijk 

bewerkte buitendeur 

De inzender.-- worden verzocht de prijzen op te geven 
waarvoor zij werkstukken, als die welke zij ingezonden 
hebben, kunnen leveren. 

Deze prijzen zullen N I E T van invloed zijn bij de be-
oordccling der inzendingen. 

B . B E K R O N I N G E N . 

Voor elk der rubrieken i , 2. 3, 4, 5 en <S worden 
uitgeloofd een gouden medaille als eerste —, een zilveren 
medaille als tweede , en een bronzen medaille als 
derde prijs. 

Voor elk der onderafdeelingen 115 in getal) van 
rubriek 7, worden uitgeloofd : als eerste prijs, een gouden 
medaille benevens f 100 in geld, als tweede prijs een 
zilveren medaille, en als derde prijs een bronzen medaille 

Voor de onder rubriek 6 vermelde antwoorden- op 
prijsvragen worden geen bekroningen uitgeloofd. 

C. J U R Y V A N T O E L A T I N G . 

De inzenders zijn gehouden opgave te doen van hun 
voornemen tot inzending, twee maanden vóór de opening 
der tentoonstelling. 

Zij kiezen uit de leden der Maatschappij eene Jury, 
bestaande uit vijf leden. 

Deze zal moeten beoordeelen, welke ingekomen pro-
ekten of werkstukken waardig zijn om tot de tentoon-
stelling te worden toegelaten. 

D. J U K V V A N B E O O R D E E L I N G . 

Door het Bestuur der Maatschappij zal eene Jury 
van beoordeeling benoemd worden voor het toekennen 
der bekroningen. 

Deze Jury zal bestaan uit vijf Nederlanders, Architekten 
in Nederland woonachtig, leden der Maatschappij tot be
vordering der Houwkunst. 
E. K O M M I S S I E V A N T E N T O O N S T E L L I N G . 

De Kommissie der Tentoonstelling zal bestaan uit het 
Bestuur der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
benevens eenige leden der Maatschappij. 

A F D E E L I N G II . 
A. T K N T O O N S T E L L I N< ;. 

Tentoonstelling van de ingekomen antwoorden op een 
buitengewone prijsvraag, uitgeschreven naar aanleiding 
van het V E E R T I G J A R I G B E S T A A N van de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst. 

B O N D E R W E R P V A N D E P R I J S V R A A G . 

Alle Architekten worden uitgenoodigd tot het inleveren 
van plannen voor: 

E E N V E R E E N I G I N G S - G E B O U W V O O K B E O E F E N A A R S D E K 

B O U W K U N S T E N A A N V E R W A N T E V A K K E N . 

Dit onderwerp wordt nadir bij uitvoerig programma 

ontschreven. 

C. B E K R O N I N G E N . 

Aan het in de eerste plaats als het best erkend 
ontwerp wordt toegekend: de G O U D E N M E D A I L L E D E R 

M A A T S C H A P P I J , benevens ƒ 5 0 0 in geld. 
Aan het in de tweede plaats als het best erkende 

ontwerp, de Z I L V E R E N M E D A I L L E D E R M A A T S C H A P P I J , be
nevens ƒ 3 0 0 in geld 

Aan het in de derde plaats als het best erkende 
ontwerp, de B R O N Z E N M E D A I L L E D E R M A A T S C H A P P I J , be
nevens ƒ 200 in geld. 
D J U R Y . 

Voor de beoordeeling der ingezonden ontwerpen 
wordt een Jury benoemd, afgescheiden van die voor 
afdeeling I. 

C O N C E P T - B E G R O O T I N G D E R U I T G A V E N . 

1. Huur voor lokaliteit. f nihil. 
2. Installatie-kosten. Hieronder zijn begrepen de 

getimmerten, versiering, enz „ 6000 
3. Transportkosten, zijnde, kosten voor vracht 

van de inzendingen, ontpakken, inpakken, 

opbergen der verpakking, enz 3 0 0 0 

4. Bewaking en controle . . . . . . „ 1500 
5. Assurantiekosten „ 1500 
6. a. Drukkosten, hieronder begrepen de uit

gave van den katalogus, advertentien, cir

culaires, enz. 

b. Bureaukosten, 
c. Receptiekosten, bij dc opening van de tentoon

stelling en voor dc juryleden 5000 
7. Jurykosten, reis- en verblijfkosten voor de 

juryleden 1000 
8 . Bekroningen 

a. voor Afd. I, 2 I Gouden Medailles 1 
21 Zilveren „ \ ƒ 2 3 1 0 
21 Bronzen „ \ 
1 5 pnjz. in geld, a ƒ 100 ,, I 500 

b. voor Afd II, 1 Gouden, 1 Zilv. en 
1 Bronzen medaille „ 110 
3 prijzen in geld . „ I O O O 

9. Onvoorziene uitgaven. 
4920 
2000 

Totaal /" 24920 
Na voorlezing van dit programma vraagt dc Voor

zitter, wie van de leden daarover het woord verlangt. 
De heer J. H . Leliman wenscht in de eerste plaats hulde 

te brengen aan den samensteller van dit program ma, 
dat „klinkt als een klok". Spreker gelooft echter, dat 
een tentoonstelling op een dergelijken voet, w e l / 30.000 
zal kosten. Zulk een programma had zijns inziens 
vroeger aan de leden kunnen toegezonden worden, nu 
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valt het den spreker erg koud op het lijf. Waarom, 
vraagt spreker, zijn sub. A , 6, slechts de bekroonde 
antwoorden op prijsvragen van de vijf laatste jaren 
gevraagd? Ook op partikulier terrein zijn goede be-
bekroonde ontwerpen aan te wijzen, en dezc: mogen niet 
vergeten worden. Men moet allen toelaten. Ook is 
er volgens spreker een kapitale hoeveelheid medailles 
uitgeloofd; voor afdeeling I is /'3S10 voor bekroningen 
uitgetrokken, voor afdeeling II slechts f I 1 10 ; dit 
laatste is wel wat karig, en daarom verzocht hij beleefd, 
meer harmonie te brengen tusschen die beide aftleelingen. 
Spieker mist intusschen verschillende gegevens die aan
leiding zouden kunnen geven om het cijfer te vermin-
tieren, en brengt daarbij in herinnering, hoe hel [O-jarig 
bestaan der Maatschappij gevierd werd en hoe bij tlie 
gelegenheid, in vereeniging met tic Maatschappij voor 
Volksvlijt, een tentoonstelling werd gehouden die, zooals 
uil de verslagen van dien tijtl kan blijken, niets gekost 
heeft; bij uitgaven zooals thans voorgesteld zijn moeten 
andere zaken van belang lijtien, 1:11 de Maatschappij kan 
geen tentoonstelling houden tlie haar f 30.000 kost. 
Bij andere tentoonstellingen worden velerlei uitgaven 
door tic exposanten zelve bekostigt!; hier is daar blijk
baar niet op gerekend. 

Omtrent tie huur van lokalen gelooft spreker, dat tie 
bovengalerijen van 't Paleis voor Volksvlijt wel voor 
een matigen prijs te huur zouden zijn; tie som van 

f 5000 voor receptiekosten, acht hij een drukfout of 
wel, er is aan tie juryleden en leden een buitengewoon 
kostbaar feest bereid; eenvoudiger ging dit bij tie 
vroegere feesten tier Maatschappij in zijn werk. Ook 
tle installatiekosten acht spreker veel te hoog geraamd. 

Nadat tic Voorzitter den heer Leliman dank heeft 
gezegtl voor deze wenken, maakt tie laatste nog de 
opmerking dat hij van oordeel is, tlat tleze vergadering 
geen Algemeene Vergadering is; tleze soort van ver
gaderingen toch kunnen niet in een andere stad dan 
Amsterdam gehouden worden; daarom wenscht hij eerst 
gedekreteerd te zien dat tleze vergadering, te Arnhem, 
eene algemeene is, om daarna besluiten te nemen ; het 
staat zijns inziens nergens in de wet, dat tie vergade
ringen in September algemeene zijn. 

De Voorzitter is van oordeel tlat er geen verschil 
van gevoelen kan bestaan omtrent tie laatste, tloor den 
heer Leliman besproken zaak, want alle bijeenkomsten 
van de Maatschappij zijn volgens de wet, Algemeene 
Vergaderingen. 

De heer Leliman oordeelt echter tlat hier afgeweken 
is van de bedoeling van de wet; daarin worden verga
deringen in Mei en in September vermeld, maar die 
kaatsten worden nergens algemeene genoemd. Indien 
men deze September-vergadering eerst als eene alge
meene wil dekreteeren, dan heeft spreker er vrede 
mede, en tlit acht hij noodig te doen alvorens besluiten 
te nemen, vooral tiaar hier zaken van zeer ingrijpen
den aard kunnen behandeld worden. 

De Voorzitter antwoordt hierop tlat het programma, 
hetwelk ter tafel gebracht is, een uitvloeisel is van tic 

opdracht, welke het Bestuur in de laatste Mei-verga
dering ontving. 

De heer J II. Leliman vindt het toch noodig van 
deze vergadering eerst eene algemeene te maken. 

De heer B. van Dijk is het volkomen niet den 
vorigen spreker eens; hij oordeelt, tlat men tic zaak 
thans toch even goed in behandeling kan nemen en 
dat dan de nu genomen besluiten, later in eene nadere 
buitengewone Algemeene Vergadering kunnen bekrach
tigd worden. 

De Voorzitter deelt daarop mede, tlat hei in de be
doeling ligt om op tleze vergadering de zaak te be
spreken, daarom is men bijeengekomen; later kunnen 
vervolgens deze besluiten definitief goedgekeurd worden. 
Deze zienswijze doet tien heer Leliman tie opmerking 
maken, tlat wanneer tie ontworpen tentoonstelling in 
Augustus en September 1882 moet gehouden worden 
de tijtl na tic Mei-vergadering, waarin tlie besluiten 
moeten bekrachtigd worden te kort zal zijn voor een 
voldoende voorbereiding, en er zoodoende weinig goeds 
tot stand kan komen. 

De heer T. II. van Etteger acht de tijd te kostbaar om 
met noodelooze discussiën tloor te brengen, het dunkt 
hem tlat de leden genoegzaam ingelicht zijn omtrent de 
j.e behandelen zaken en kan zeer goed begrijpen dat 
het Bestuur altlus, en niet antlers gehandeld heeft. 
Moeten er besluiten genomen worden, dan kan tlit nu 
geschieden. 

De heer J. F. Metzelaar leest nu Art. 40 tier wet, 
en toont daaruit aan, tlat zijns inziens het Bestuur 
volkomen in zijn recht is, tie tentoonstelling op tleze 
vergadering te bespreken; bovendien gelooft spreker, 
dat tie leden het kwalijk zouden genomen hebben 
indien het Bestuur anders gehandeld had. 

De Voorzitter brengt nu in herinnering hetgeen gezegtl 
is bij de behandeling van tie nieuwe wet, en tlat bij het 
bespreken van het hoofdstuk ,,vergaderingen," tie zaak, 
die thans tie leden bezig houdt, o o k ter sprake is ge
komen, en er toen nog op gewezen is dat de „Bijeen
komsten", tier vroegere wet, ...Algemeene Vergaderingen" 
behoorden te zijn Hij acht daarom tleze vergadering 
volkomen wettig, wenscht te constateeren dat het eene 
.Algemeene is, en stelt voor over te gaan tot het behan
delen van het programma. 

Ook de heer J F. Metzelaar acht het onmogelijk, tlat 
het nemen van besluiten tot in 1882 zoude uitgesteld 
worden 

De heer H van Dijk zegt, alleen deze bezwaren te 
hebben, tlat het programma niet vroeger, vóór tie ver
gadering, aan tic leden is toegezonden. 

De heer F. II. van Malsen wenscht daarop H O L ; in 
het midden te brengen, tlat het niet zoude baten en niet 
goed zoutte zijn tleze vergadering tot eene algemeene 
te verklaren; wij kunnen ons de macht daartoe niet geven 
zonder tie overige letlen. Spreker beschouwt echter tleze 
vergadering wel degelijk als eene algemeene. 

De opmerking van tien heer van Malsen doet den heer 
J. II. Leliman zeggen dat de sotivereiniteit bij tic ver-



gadering berust, dal alzoo juist die zulk- een besluit 
zou kunnen nemen, en daar er niet in de wet staat dat 
d c c vergadering eene algemeene is, moet dit nu beslo
ten worden Er is slechts één Algemeene Vergadering^ 
zc^t spreker. 

De heer F. M . van Panthaleon Baron van Eek wijst 
op art 43 der wet en is van meening dat hieruit blijkt 
dat elke vergadei ing, in de wet bedoeld, eene Algemeene is. 

Hiermede verklaart de Voorzitter het geheel eens te 
zijn en verder, nut het Bestuur de verantwoordelijkheid 
op zich te nemen over de wettigheid dezer vergadering, 
welke verklaringen door de leden met teekenen van 
goedkeuring begroet worden. Daarop geeft spreker de vol
gende, n o g noodige inlichtingen aan den heer J H . Le
hman betreffende punt 6 afd. 1, van het Concept
programma: het Bestuur heeft een beperking van de 
inzendingen noodzakelijk geacht met het o o g o p de noo
dige expositie ruimte, en naar aanleiding van een inge
steld onderzoek op een tentoonstelling van de vereeni
ging van Antwerpsche Bouwmeesters te Antwerpen. Aan 
de uitnoodiging van het Bestuur dier Vereeniging, o m 

bij de opening dezer tentaontenstelling tegenwoordig te-
zijn, had het Bestuur door onverhoopte omstandigheden 
geen gevolg kunnen geven. De Voorzitter en de secretaris 
hadden haar evenwel later een bezoek gebracht. In eene 
groote zaal en een kleinere zij-zaal, waren de projekten 
geëxposeerd van ruim een twintigtal inzenders, over een 
wandvlak lang iSo M . , hier en daar tot een hoogte 
van Ï M . Klke inzender had dus gemiddeld ruim 6 strek
kende meters wandvlakte noodig Met die gegevens heeft 
het Bestuur zich de vraag gedaan, waar te Amsterdam 
een lokaal met voldoende ruimte te vinden voor liet 
ophangen der teekeningen ; een onvoldoend antwoord 
op die vraag heeft de beperkende bepaling in afd I 
sub. 6 noodig gemaakt. 

Aangaande post I van tie Concept-begrooting merkt 
spreker op, dat daarvoor nihil is uitgetrokken, omdat 
het al- waarschijnlijk kan geacht worden, dat door het 
Rijk een der groote overdekte binnenplaatsen van het 
in aanbouw zijnde Rijksmuseum te Amsterdam, koste
loos voor het doel zal worden afgestaan. Van het Paleis 
voor Volksvlijt kan geen sprake zijn, daar dit te veel 
geld zoude kosten, eene som van f io.ooo zou daarvoor 
beschikbaar moeten zijn Omtrent post 6 der begrooting 
brengt de Voorzitter den heer Lel i man on tier het oog, 
dat de som van f 5000 niet alléén bestemd is voor re-
ceptiekosten ; behalve deze laatste worden daaruit de 
druk- en bureaukosten betaald, en vooral de drukkos
ten zullen hoog zijn. Een ieder, zoo zegt spreker, die 
weet wat een tentoonstelling is, weet ook tlat tlie geld kost. 

De heer F. M . Panthaleon Baron van Kek vraagt of 
het de bedoeling is om boek- en plaatwerken uit te slui
ten ; wanneer de uitgevers, b. v die uit Berlijn, hunne ' 
werken toezenden, dan is er veel plaats daarvoor noo- ' 
dig. Spreker acht het toch wenschelijk die werken aan 
te nemen. 

De Voorzitter zegt, gaarne het voorstel over te nemen 
om ook plaat- en boekwerken toe te laten, en wil die 

dan rangschikken onder afd. I. Om echter te groote 
uitgebreidheid tegen te gaan zou dit gedeelte dan alleen 
nationaal kunnen gelaten worden. 

De heer Panthaleon meent, dat de beslissing daarom
trent aan het Bestuur kan overgelaten worden, waarop 
de Voorzitter voorstelt aan afdeeling I een nieuwe ru
briek toe te voegen, en wel: N°. 9, bouwkundige boek-en 
plaatwerken. Dit wordt door de vergadering aangenomen. 

Hierop doet de heer J. 11. Leliman de vraag, of de 
Maatschappij ook niet hare werken tentoon zal stellen ; 
hij meent dat zij dit niet mag nalaten ; de beste werken 
zoude men daartoe kunnen uitzoeken. 

Naar aanleiding van dit laatste gezegde merkt de heer 
II 1'. Vogel op, dat dit wel niet juist de bedoeling was, 
maar dat onder rubriek 2, afd. I, in de eerste plaats 
verstaan moeten worden, de teekeningen in het archief 
dei Maatschappij berustende. 

De Voorzitter oordeelt, dat het als van zelve spreekt 
dat o o k ile Maatschappij, en wel zij in tie eerste plaats 
hare werken, die zij gedurende een veertigjarigen werk
kring heeft uitgegeven, zal tentoonstellen. 
Spreker is ook van meening dat zij dan onder rubriek 2 
kunnen gebracht worden. 

De heer J. 11 Leliman wil aan het Bestuur overlaten 
die werken onder een of antler hoofdstuk te rangschik
ken, daarbij zouden dan gevoegd kunnen worden: „be
kroonde prijsvragen en uitgaven van de Maatschappij." 

De heer B. van Dijk verzoekt daarop het woord om 
de kosten te beoordeelen ; dit acht spreker te kunnen 
doen, daar hij zelve eene tentoonstelling georganiseerd 
heeft. Vele posten der begrooting acht hij te hoog, 
b. v. tie assurantiekosten. De tentoonstelling van den 
boekhandel, welke spreker tot lijdraad bij zijne beschou
wingen dient, was voor / 100,000 geassureerd, en daar
van waren tie assurantiekosten slechts f 75 geweest; 
neemt men nu aan, dat de tentoonstelling van de Maat
schappij voor vijfmalen het bedrag wordt geassureerd» 
dan zijn de kosten nog slechts / 375. 

Ook acht spreker post 4, bewaking en controle, te 
hoog; op de tentoonstelling van den boekhandel waren 
bewakers aangesteld tegen / ' i per dag, zoo had men 
er 4; stel nu, men heeft een 10 tal noodig, dan is 

/ 1 500 nog te veel 
Het drukken van den katalogus behoeft volgens spre

ker niets de kosten, men kan de gelden daarvoor vin
den ttit de advertentien in den katalogus en door de 
exemplaren tegen een billijken prijs te verkoopen. 

Ook de bureaukosten zijn gering; de receptiekosten 
behoeven mede niet hoog te zijn, want men kan vol
staan met aan de Jury een collation aan te bieden, ter
wijl op den tlag der opening het onthaal ook niet zooveel 
gelden behoeft te verslinden; alles kan uit een som van 

f 225 gevonden worden, waarvoor hier / 5000 is opge
geven, Spreker acht de som voor installatie-kosten mede te-
hoog geraamd, hoewel hij toegeeft tlat die hooger zullen zijn 
dan voor een boeken tentoonstelling; dc transportkosten 
behoeven zelfs niets aan de Maatschappij te kosten, daar 
zij door de inzenders zelve betaald worden; men heeft 
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slechts voor de goede bewaking zorg te dragen. Het
zelfde is het geval met de assurantiekosten. 

Nog deelt spreker mede, dat op de tentoonstelling 
die hij bedoelt, 1600 entrees a f o 50 werden geïnd, en 
dat de zaal huur / 300 had bedragen. 

De heer P. J. 11. Cuypers wil slechts een enkel punt 
van de bezwaren van den heer van Dijk bespreken en 
merkt daarom op, dat tie bewaking van de tentoonstel
ling, met den tijd, noodig voor de installatie en het 
weder inpakken, drie maanden, dat is dus 90 dagen, /al 
moeten duren. Neemt men dan 12 bewakers, en dat is 
werkelijk geen overdaad, tegen een daggeld van / I Ö O , 

dan komt men tot geheel andere cijfers; een sjouwer
man te Amsterdam neemt voor / 0,17 per uur geen 
werk meer aan, en nu vraagt spreker of een braaf man, 
die belast wordt met de bewaking van een tentoonstel
ling waarop stukken van groote waarde aanwezig zijn, 
niet een daggeld van ƒ 150 mag eischen. Met dit cijfer 
tot bazis komt men reeds tot / 1S00; spreker merkt 
hierbij op dat alle overige posten met evenveel nauw
gezetheid zijn berekend, dat de heer van Dijk de zaak 
veel te rooskleurig inziet, en dat hij geenszins diens 
gevoelens kan beamen. 

De heer B. van Dijk zegt daarop, dat hoewel het 
mogelijk is dat de heer Cuypers gelijk heeft, hij alleen 
uit ervaring spreekt. Voor de tentoonstelling van den 
boekhandel kon men wel 20 bewakers krijgen a f I , en 
indien er dan 2 leden van het Bestuur der Maatschappij 
steeds in het lokaal tegenwoordig zijn, wordt er genoeg 
controle uitgeoefend. 

De heer J. C. Stoeller merkt hierna op, tlat de in
zenders op de tentoonstelling te Arnhem de assurantie
kosten zelve betalen moesten, voor die te Leeuwarden 
was zulks insgelijks het geval. 

De heer B. van Dijk meent in overweging te moeten 
geven om de inzenders staanloon te laten betalen, ge
heel billijk acht hij dit echter niet. liefst moet men de 
nzenders behulpzaam zijn 

De Voorzitter neemt nu het woord om een en ander 
van het besprokene te weerleggen. Zijns inziens is het 
hoogst gevaarlijk in het onderhavige geval bij analogie-
te werk te gaan en de kosten van vorige tentoonstel
lingen als punt van vergelijking te nemen. Hier heeft 
men te doen met een geheel anderen toestand, die niet 
is te vergelijken met een tentoonstelling van boekwer
ken ; van deze heeft men, wie weet hoevele afdrukken ; 
de teekening van een Architekt daarentegen, moet als 
een unicum beschouwd worden. Die teekeningen verte
genwoordigen eene hooge waarde, en het verlies daarvan 
is vaak onherstelbaar; ook kunnen zij niet, zooals met 
de boekwerken op de tentoonstelling van den bockhandel 
het geval was, onder glas ter bezichtiging gesteld 
worden. Laatstgenoemde tentoonstelling mag dus in 
geenen deele als een maatstaf van beoordeeling worden 
gekozen. Ook wenscht spreker voorbeelden van tic-
kosten van tentoonstellingen aan te halen en vraagt 
daarom den heer Leliman, hoe de tentoonstelling van 
goud- en zilverwerken is afgeloopen, en wat de finan-

tieele ondervinding is geweest, die men bij tie wereld
tentoonstellingen heeft opgedaan. De tentoonstelling in 
Art i had met een groot deficit te kampen; tot nu toe 
zijn spreker slechts twee bekend die tiaar vrij van 
bleven, het zijn de tentoonstelling te Dusseldorf en, 
blijkens tien heer B van Dijk, die van den boekhandel. 
Nog nooit echter is een tentoonstelling zonder eenigen 
waarborg aangevangen 

De heer |. R de Kruyff, verzocht in herinnering te 
mogen brengen dat, wat de jurykosten betreft, men 
niet mag volstaan, met een collation o f een glas Port 
aan de buitenlandsche juryleden aan te bieden, waarop 
de heer B. van Dijk opmerkt tlat hij geen aanmerkingen 
heeft gemaakt op dien post, maar wel o p tie receptie-
kosten. 

De heer J. H . Leliman beveelt de zaak vertier aan 
het Bestuur aan. en h o o p t dat dit de goedkeuring tier 
leden zal wegdragen De tijd eischt dat met tie zaak 
voortgang wordt gemaakt. Spreker zegt tlat de op
merking van tien Voorzitter omtrent de tentoonstelling 
in Ar t i zeer terecht gedaan werd, en vermeldt daarbij 
nog dat tie assurantie daarvoor / 2000 bedroeg; hij 
meent dat het vaststellen der besproken posten aan het 
inzicht van het Bestuur moet overgelaten worden en 
stelt voor het programma goed te keuren 

De heer T. II. van Etteger vindt die wijze van han
delen wel erg gemakkelijk, maar kan er zich niet mede 
vereenigen. Het denkbeeld van zulk een tentoonstelling 
vindt spreker zeer gelukkig, maar z o o de begrooting 
op waarheid berust, en dat gelooft h i j , dan wordt door 
die onderneming een groote risico o p tie Maatschappij 
geladen. 

De Voorzitter merkt op, dat er nog niets is aange
nomen en al is dit hierna met het programma het 
geval, dat dan toch de begrooting nog in behandeling 
moet komen; die zaak, dat is: op welke wijze het geld 
bijeen te brengen, is de belangrijkste. Spreker stelt daarom 
voor, nu het eerst de concept-begrooting in behandeling 
te nemen. 

Alvorens daartoe over te gaan vraagt de heer 
J. C. Stoeller nog of, bij aldien de tentoonstelling vervalt, 
o o k geen prijsvraag wordt uitgeschreven, waarop de 
Voorzitter antwoordt, dat in elk geval tie buitengewone 
prijsvraag door moet gaan en tlat de kosten daarvan, 
als eene zaak geheel op zichzelf staande, niet in de 
concept-begrooting tier tentoonstelling zijn opgenomen. 

De heer j R. de Kruyff wenscht, na tie laatstge-
sproken woorden van tien heer B. van Dijk, amende 
honorable te doen over zijne opmerking omtrent de 
jurykosten, doch merkt tevens op, tlat bij eene tentoon
stelling veel kosten moeten gemaakt worden voor het druk
ken van reclames, advertentien enz. 't Bestuur is bij het 
overwegen van die kosten zeer voorzichtig geweest maar 
is overtuigd, dat de post g r o o t / 5 0 0 0 niet te hoog is 
Wordt er van dien post minder uitgegeven, dan komt 
dit ten bate van de exploitatie; moet de post evenwel 
verhoogd worden, dan is het bezwaarlijk het meerdere te 
vinden ; een en antler moet men wel in overweging nemen. 
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De heer E. G A. Fol zou gaarne willen vernemen of 
er geen liegrooting van inkomsten is opgemaakt. 

De Voorzitter antwoordt daatop, dat het Bestuur 
geen som voor haten heeft durven opgeven ; blijkt het 
later dat er baten zijn, zooveel te beter, maar men mag 
en kan er niet op rekenen. A l /.eer tevreden moet men 
zijn, indien men subsidicn van het rijk en van de ge
meente ontvangt; daarbij moet niet uit het oog verloren 
worden, dat eene bouwkundige tentoonstelling eene zaak 
van zeer speeialen aard is: het groote publiek stelt et' 
te weinig belang in en komt met, tenzij men voor hen 
de aantrekkelijkheid verhooge, door als lokvogel een 
gamelang of iets dergelijks te vertoonen. In .Antwerpen 
was ile tentoonstelling geheel vrij, een ieder had toegang 
en toch had spreker zich er over verwonderd dat er 
zoo weinig bezoekers waren; dit laat zich daaruit ver
klaren, dat zij die geen verstand van de zaak lubben 
er ook niet heen gaan. veel minder nog indien er 
entree gevergd wordt. Men zou evenwel om 't groote 
publiek te weeren, de entreeprijs op een minimum kunnen 
stellen Wat verdere inkomsten betreft, het is mogelijk 
dat enkele medailles door een paar kunstliefhebbers 
worden toegezegd, maar tl it is een zaak van te précairen 
aard om daarop vast te kunnen rekenen. Alle inkomsten 
zijn dus even vaag en daarom zijn zij niet in de con-
cept-begn toting opgenomen 

Hierop herinnert de heer J . II. Leliman aan de ten
toonstelling, gehouden bij het 25jarig bi staan der 
Maatschappij in de lokalen der Koninklijke Akademie; 
het was de eerste tentoonstelling van dien aard in 
Nederland ; de lokalen had men kosteloos en de zaak 
kon als goed geslaagd worden beschouwd. 

Neemt het Bestuur nu voor het tegenwoordige geval 
ile verantwoordelijkheid op zich. dan gaan wij mede, 
zoo zegt spreker, maar worden de kosten niet gedekt 
en is er, de inkomsten niet metlegerekenil, een te kort, 
dan moeten dus de leden betalen. 

Hierop merkt de Voorzitter op, dat het Bestuur vast 
besloten heeft geen tentoonstelling te organiseeren, vóór 
dat als waarborg de som van f 24920 aanwezig is. 
Wij zijn hier gekomen, zegt spreker, om de middelen 
te beramen op welke wijze die gelden te verkrijgen. 

De heer '1' II. van Etteger zegt daarop dit antwoord 
voorzien te hebben en het zou dus een plan zijn, de 
krachten der Maatschappij te boven gaande. Wijzende 
op het met luister gevierde feest van het 25jarig bestaan 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, welk feest 
minder geld gekost heeft, geeft spreker den wensch te ken
nen om het programma te verminderen en daarmede de 
kosten. 

De Voorzitter merkt op, dat door de ingekomen 
antwoorden op de internationale prijsvraag reeds van 
zelve de tentoonstelling eene meerdere uitgebreidheid 
zal verkrijgen dan de gewone jaarlijksche bij de Mei
vergaderingen; hij meent echter dat zulk een tentoon
stelling alleen voor ile leden der Maatschappij moet 
gehouden worden, en niet voor 't publiek. Spreker 
gelooft , dat ook zulk een tentoonstelling van grootbelang 

kan zijn, en wijst om een voorbeeld te noemen op die 
welke door de afdeeling Arnhem ter gelegenheid van 
deze vergadering is georganiseerd; hoewel slechts met 

; behulp van Arnhemsche krachten, ziet men toch weer 
hoe belangrijk zelf zulk een plaatselijke tentoonstelling 
kan zijn. De tentoonstelling der Maatschappij zal dan 
eene huishoudelijke moeten zijn; wil men echter voor 
't publiek komen, dan moet men geen fiasco maken. 

De heer | F. Metselaar gelooft gaarne dat het voor-
I stel van den heer I. II. Leliman, op de laatste Mei

vergadering gedaan, uit een goed gemoed is voortgeko-" 
men; zou men het programma volgen dat op deze ver
gadering den leden is voorgelegd, dan zou de tentoon
stelling zeker er toe bijdragen om het aanzien der Maat
schappij in hooge mate te vergrooten; maar hoeveel en 
wat er ook over gezegd worde, spreker is van oordeel 
dat ile zaak moet opgegeven worden. Wij moeten den
ken aan het 50-jarig bestaan onzer Maatschappij. Spre
ker acht het vreemd aan het 40-jarig bestaan te denken, 
nu een 50-jarig in 't verschiet is, en doet daarom de 
vraag of het niet goed zoude zijn thans reeds te gaan 
sparen en nu er nog 10 jaren voorde borst liggen, jaar
lijks een zekere som af te zonderen, b. v. f I O O O , om 
in staat te zijn op waardige wijze het gulden feest der 
Maatschappij te kunnen vieren. 

De heer I. II. Leliman kan zich met dit denkbeeld 
zeer goed vereenigen; hij zegt wel een voorstel tot het 
houden van een Tentoonstelling op de Mei-vergadering 
gedaan te hebben, maar ook dat het niet in zijne be
doeling heeft gelegen om die zoo uitgebreid te doen 
zijn als in het concept-programma is voorgesteld. Spre
ker wenscht daarop de vraag te doen, voor welk bedrag 
op het waarborgfonds voor het feest geteekend is. 

De Voorzitter zegt die vraag van den heer Leliman 
verwacht te hebben, en deelt nu mede, dat naar aanlei
ding van de circulaire tot de leden gericht door mid
del van het Weekblad, op het waarborgfonds alleen 
door den heer Leliman is geteekend voor de som 
van / ' 100. 

De heer Leliman maakt hieruit op dat de belang
stelling voor het feest bij de leden niet zeer groot 
schijnt te zijn en stelt dus voor, op het 40-jarig bestaan 
van ile Maatschappij eene Tentoonstelling te organisee-
ren die de krachten der Maatschappij niet te boven gaat. 

De Voorzitter neemt dit voorstel over en acht het 
noodig, aan die Tentoonstelling meerdere uitgebreidheid 
te geven dan aan de gewone tijdens de Mei-vergadering ; 
daartoe zullen uitnoodigingen gericht worden tot hen 
van wie te verwachten is, dat zij teekeningen hebben 
ter inzending. De heer T. I II. Cuypers, ook van oor
deel zijnde dat de Tentoonstelling huishoudelijk blijven 
moet, acht het toch wenschelijk dat aan de leden kaarten 
worden uitgereikt om niet-leden der Maatschappij, maar 
toch belangstellenden, te introiluceeren, hetgeen den 
heer Leliman doet opmerken dat zulks ook het geval 
was bij het 25 jarig feest. 

De Voorzitter kan zich zeer goed met dit denkbeeld 
vereenigen. 
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De heer H , P. Vogel herinnert daarop, dat hij in de 
Mei-Vergadering, toen de begrooting reeds was behan
deld, en de heer Leliman daarop het voorstel der feest
viering deed, zeide, dat de begrooting reeds was vast
gesteld, en dat daarop door den heer Leliman gezegd 
werd, dat men dan een waarborgfonds moest trachten 
bijeen te zamelen. Spreker vraagt nu of men op het 
eens genomen besluit mag terugkomen. 

De Voorzitter geeft daarop als zijn meening te ken
nen, dat de huishoudelijke tentoonstelling geen kosten 
van belang zal veroorzaken, in elk geval zullen zij de 
krachten van de Maatschappij geenszins te boven gaan. 

De heer P. J. II. Cuypers gelooft toch dat die kosten 
meer zullen bedragen dan die van de jaarlijksche; spre
ker zou in 1882 die tentoonstelling ook niet gaarne 
zien, in hetzelfde lokaal als waarin de vergadering wordt 
gehouden; er zal een grooter lokaal noodig zijn en 
dientengevolge zullen er meerdere onkosten ontstaan ; 
hij acht dus nu het oogenblik gekomen om uit de kas 
een zeker bedrag voor onvermijdelijke uitgaven toe te 
staan. 

De heer T. H . van Ktteger verklaart het met den 
heer Cuypers eens te zijn, ook wat het grootere lokaal 
betreft ; gaarne wil spreker een bijdrage leveren, maar 
ziet daarvan de noodzakelijkheid niet in; hij vraagt 
daarom of het niet wenschelijk zoude zijn het Bestuur 
een buitengewoon krediet te verleenen. 

De heer J. J. Weve vraagt daarop of de som, voor 
de buitengewone prijsvraag uitgetrokken, blijft bestaan, 
waarop de Voorzitter antwoordt dat die som geheel af
gescheiden van de feestviering is vastgesteld. 

Hoewel de heer T. 11 van Ktteger meent, dat een 
voorstel omtrent het verleenen van genoemd buitenge
woon krediet niet noodig is, aangezien de behartiging 
van die zaak aan het Bestuur kan worden overgelaten, 
meent de Voorzitter toch een dergelijk voorstel in om
vraag te moeten brengen, namelijk: het verleenen van 
een buitengewoon krediet van f tooo voor de huishou
delijke tentoonstelling in Mei 1882. 

Dit voorstel wordt daarop met algemeene stemmen 
aangenomen. 

Hiermede is punt 2 der agenda afgehandeld, en wordt 
de vergadering voor een half uur geschorst. 

Na een pauze van ongeveer een half uur heropent de 
Voorzitter de vergadering en brengt punt 3 van de 
agenda, het benoemen van Eere-Leden, in behandeling. 
In de laatste jaren waren vele verdienstelijke en belang
stellende Eere-Leden, der Maatschappij door den dood 
ontrukt, en daarom stelde het Bestuur voor de lijst weder 
aan te vullen met mannen van naam, wier belangstel
ling van groot gewicht voor de Maatschappij kan zijn. 
Het zijn de volgende personen: de heer J. J. van IJsen-
dyck, architekt te Brussel, de bekende verzamelaar en 
uitgever van de zeer verdienstelijke ..Documents classes 
de Tart dans les Pays Bas du X iem au X V I I I iem siècle", 
de bouwmeester van het stadhuis te Anderlecht, een 
juweeltje van den Vlaamschen stijl ; Oberbaurath Hase 
hoogleeraar aan de I loogeschool te Hannover, die een 

grooten invloed uitgeoefend heeft op de ontwikkeling 
van den baksteenbouw, in de eerste plaats bekend door 
zijn Christuskirche, en verder door zoo menig ander 
grootsch bouwwerk in Hannover ; Heinrich Ritter von Fer-
stel, hoogleeraar te Weenen, architekt van de Votiv-
Kirche, het Oostenrijks Museum en vele andere der merk
waardigste gebouwen van Weenen ; Joseph Storck, hoog-
leeraar aan de kunst-industrieschool van het Oostenrijks-
Muzeum, een man van buitengewone en erkende bekwaam
heid, die sinds de kunst-industrie tentoonstelling van 1876 
in Amsterdam, met hollandsche toestanden vertrouwd is 
en nog voortdurend met ons land in betrekking staat; 
en Graf, Architekt, hou-Leraar en direkteur aan de 
Akademie voor Kunst-Industrie te Dresden, die, evenals 
Prof. J. Storck, in L S 7 6 lid was van de internationale 
Jury der genoemde tentoonstelling. 

De Voorzitter twijfelt niet of allen zullen de opdracht 
aannemen, en vraagt of de leden zich met het voorstel 
van het Bestuur kunnen vereenigen. 

Bij acclamatie wordt dit voorstel daarop aangenomen. 
Hierna vraagt de Voorzitter of een der leden wellicht 

een of ander in 't belang der Maatschappij in het midden 
heeft te brengen. 

De lieer F. M . van Panthaleon Baron van Kek deelt 
mede, dat hij een nummer van het Weekblad niet ont
vangen heeft. De uitgevers laden de fout op de post
administratie en hebben in het Weekblad medegedeeld, 
dat zij voor exemplaren welke verloren zijn gegaan, 
geen duplikatcn kunnen toezenden. Spreker vraagt 
daarop, op welke wijze men zich in 't bezit van niet ont
vangen nummers zal kunnen stellen, en roept daarbij de 
medewerking van het Bestuur in. 

De Voorzitier geeft het woord aan den Secretaris, 
die zegt te gelooven, dat de mededeeling van de uit
gevers meer als eene waarschuwing moet worden op
gevat. Veelal vergeet men bij verhuizing óf geheel en 
al, óf tijdig genoeg daarvan kennis te geven, zoodoende 
geraakt menige bestelling zoek. Spreker deelt opmerke
lijke feiten mede van het verloren gaan der bladen 
waarbij noch de uitgevers, noch de post-ambtenaren 
de schuldigen zijn, maar wel de leden of hunne huis-
genooten, zooals hem bij onderzoek gebleken; is ook 
echter voorbeelden, waarbij de schuld aan de post-ad-
ministratie te wijten is. 

De heer P. J. II. Cuypers wijst op het feit, dat de 
brievenbussen te klein zijn en vaak van buiten af geledigd 
kunnen worden. 

De Voorzitter zegt, met genoegen te hooien dat de 
klacht hier ter sprake is gekomen; niet liever wenscht 
hij dan eene geregelde rondzending van het Weekblad 
en verzoekt daarom de leden bij cvcntuccle klachten, 
zich onmiiklelijk tot het Bestuur te wenden, die dan 
zijn invloed bij de uitgevers zal doen gelden, en zoo 
het contract omtrent deze zaak eene leemte bevat, zal 
daarin nailer voorzien worden. Spreker is van oordeel 
dat de Maatschappij de nummers moet aanvullen. 

De heer H . 1'. Vogel is 't geheel eens met den Voor
zitter en zou gaarne zien, dat het bericht van de uitgc-
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vers niet meer in het Weekblad werd opgenomen. 
De heer B. van Dijk gelooft, dat het beter zoude 

zijn de uitgevers te autoriseeren aan de klachten gevolg 
te geven, want hij gelooft dat den Secretaris anders 
veel werk zal worden gegeven. 

De Voorzitter deelt daarop mede, dat het Bestuur 
in overleg zal treden met de uitgevers om de ontbre
kende nummers aan tc vullen. 

De heer J. C. Stoeller weet van nabij, dat de inrichting der 
posterijen te Amsterdam veel te wenschen overlaat, en geeft 
in overweging een klacht bij de administratie in te dienen. 

De Voorzitter gelooft, dat dit misschien iets helpen 
zoude maar merkt tevens op, dat het moeielijk is daar
bij bewijzen overteleggen. 

De heer T. 11. Etteger vraagt of het niet mogelijk 
zoude zijn de advertentien op een los blad te plaatsen 
even als zulks b. v. bij „Eigen Haard" geschiedt. Men 
behoeft ze dan niet mede te laten inbinden. 

De Voorzitter zegt toe, dat dit bij een volgend con
tract zal overwogen worden, nadat de secretaris mede
gedeeld heeft dat zulks zeer goed kan gevonden worden, 
indien de advertentien toenemen. 

Hierop worden de vragen gedaan waarom het week
blad niet gepagineerd is, waarop de secretaris antwoordt 
dat zulks welk 't geval is. en of het niet dienstig zoude 
zijn aan het blad een vraagbaak te verbinden Ook 
hierop kan de Voorzitter antwoorden dat die bestaat en 
dat daar reeds gebruik van gemaakt is. 

De heer J. J. Weve vraagt nog of het geen bezwaar 
voor 't inbinden heeft dat somwijlen aan het Weekblad een 
los blad tekst toegevoegd is. Nadat de Secretaris zegt 
te gelooven. tlat zulk een blad niet hinderlijk is, geeft 
ook de heer B van Dijk, op verzoek van den Voorzit
ter te kennen, dat dit eene zaak van geen bezwaar voor 
den binder is. Tevens meent de heer van Dijk te moe
ten opmerken, dat in der tijd door den heer de Kruyff 
was gezegd, dat vooral de actueele zaken meer de aan
dacht zouden trekken van de Redactie van 't Weekblad, 
en hij geeft daarom zijn verwondering te kennen, dat 
van de tentoonstellingen te Leeuwarden en te Arnhem 
geen verslagen in het blad zijn opgenomen. Spreker 
meent dat juist het Weekblad moet winnen d o o r de 
behandeling van actualiteiten. 

De Voorzitter verklaart het volkomen eens te zijn 
met den vorigen 'spreker, maar tevens, tlat het bezwaar 
ijk was, in het seizoen waarin de tentoonstellingen ge. 

houden werden, een persoon te vinden tlie de taak van 
verslaggever op zich wiltle nemen. 

Hierna zegt tie Voorzitter zoo vrij te zijn tie aandacht 
der leden te vestigen op het Bouwkundig Tijdschrift 
waarvan de ie aflevering ter vergadering aanwezig is, en 
waarvan de 3 andere afleveringen nog voor 1882 kunnen 
verschijnen. De prijs per jaargang is voor de leden 
slechts / 5. Zij ontvangen daarvoor minstens 40 platen 
en 8 vel druks; spreker vertrouwt dat velen, na ken
nismaking met het werk, zich geroepen zullen gevoelen 
tien prijs te offeren. De aflevering oude gebouwen voor 
1881 is verschenen, zij bevat de teekeningen tier Mui-
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der poort; voor de volgende aflevering is stof genoeg 
aanwezig 

De heer T. H . van Etteger vraagt of het Bestuur ook 
aar. de kosten van opname te gemoet komt; in Zutphen 
zijn namelijk een paar belangrijke oude gevels tlie spreker 
wel zou willen laten opnemen. De Voorzitter antwoordt 
hierop, tlat dergelijke kosten vergoed worden naarmate tic 
meerdere of mindere belangrijkheid van het werk. Tot 
nu toe zijn de teekeningen steeds betaald geworden. 
Spreker beveelt zich aan om het toegezegde te mogen 
ontvangen. 

Op een vraag van den heer 1. 11. J. van Lanteren, 
betreffende een tloor de afdeeling Utrecht ingezonden 
brief, antwoordt de Voorzitter dat deze aanstonds in be
handeling zal komen. 

De heer J. H . Leliman verkrijgt daarop het woord om op 
driefeiten te wijzen die hem gewichtig voorkomen, en waarin 
zoowel het Bestuur als de vergadering belang zullen stellen. 

1°. De Maatschappij heeft steeds veel werk gemaakt 
van het onderwijs in de bouwkunst, eene daartoe be
noemde commissie heeft een rapport over dit onderwijs 
uitgebracht, maar aan het rapport zelve is nog geen 
uitvoering gegeven Spreker acht het meer dan h o o g 

noodig, dat aan de Rijks Kunst Akademie te Amsterdam 
eene volledige Leerschool voor tic Bouwkunst worde 
toegevoegd ; het onderwijs aan die Akademie blijft zijns 
inziens onvolledig, zoolang de bouwkunst daarin niet 
wordt opgenomen. .Van de Polytechnische school te 
Delft ontbreekt het onderwijs in tie schilder en de 
beeldhouwkunst, en één inrichting acht spreker boven 
dien veel te weinig. Wel is door de Regeering eenigs-
zins in de leemte voorzien door de stichting van een 
Normaalschool en een Kunst-Industrieschool te Amster
dam, maar dit is nog niet genoeg. Spreker acht de 
tijd daar, en de Maatschappij het lichaam, om er bij tie 
Regeering opaante dringen, tlat aan de Akademie eene 
Leerschool voor Architekten worde toegevoegd, en dat 
de Polytechnische school zich uitbreide door het opne
men van het onderwijs in de schider- en beeldhouwkunst, 
hij hoopt tlat het Bestuur der Maatschappij de wensche-
lijkheid daarvan zal inzien. 

2". Spreker wenscht verder op het feit te wijzen, dat 
het in 1881, 250jaren geleden is dat Hendrik de Key-
zer overleden is; in korte trekken schetste hij hem als 
den man, die op 27 jarigen leeftijd, Gemeente-Bouwmeester 
van Amsterdam, zich van Jakob van Campen had wete 
los te maken en die de vertegenwoordiger was geworden 
van den berg en baksteenbouw in Nederland. Hij kan 
als de vorst van tien baksteenbouw worden aangemerkt 

De afdeeling .Amsterdam had reeds vroeger een blijk 
van groote belangstelling gegeven in H . tie Keyzer en 
J. van Campen, door beider portretten aan de Maat
schappij ten geschenke te geven. Nu spreker bij het 
doorsnuffelen van oude papieren de jaartallen 1565—1621 
als geboorte- en als sterfjaar van de Keyzer vond, wil 
hij o]) deze vergadering hulde brengen aan dien meester 
in de kunst, daarbij wenseheutle, tlat er tijtl en gelegen 
heit! moge bestaan om bij de viering van het veertig-

jarig bestaan van de Maatschappij ook voor een wijle, 
misschien door het houden van een lezing, dien kunste
naar te herdenken. 1) 

3 0. De heer Leliman wil niet nalaten hulde te bren
gen aan het tegenwoordig Bestuur, dat, naar hij ver
trouwt, gesteund zal worden door de leden, om zoo
doende met moed voort te gaan op de moeielijke paden 
die het zich gezocht heeft, op de plaats die het zich 
zelve gekozen heeft 

De Voorzitter zegt ik omgekeerde orde de door den 
heer Leliman besproken feiten te zullen beantwoorden, 
cn betuigt in de eerste plaats zijn dank voor de laatste 
zoo juiste bewoordingen. Verder acht spreker het zeker 
ten zeerste gepast, om op het feest in het volgende .jaar, 
H . de Keyzer te herdenken, het is hem echter nu nog 
niet duidelijk, hoe dit zal moeten plaats {hebben. Nog 
heeft, zegt spreker, de heer Leliman de belangrijke 
kwestie aangeroerd van de stichting van een leerstoel 
in de bouwkunst aan de Akademie te Amsterdam. Ook 
ik ben het eens met hem, dat hier een leemte bestaat 
die niet kan opgeheven worden door de bestaande 
Ambachtsschool en de Teekenschool. Wel is waar is 
de Regeering eenigszins te gemoet gekomen aan het 
verlangen dat velen koesteren, door de stichting eener 
Normaalschool en eener Kunst-Industrieschool, maar dit 
is nog niet voldoende. Juist met het oog op al hetgeen 
de Regeering in den laatsten tijd voor het onderwijs 
gedaan heeft, is het nu een minder goed gekozen oogen-
blik om bij die Regeering op verdere stappen aan te 
dringen ; dat daartoe echter eenmaal zal overgegaan 
moeten worden is wel duidelijk, het Bestuur der Maat
schappij zal daartoe het juiste oogenblik moeten afwachten. 

Het is niettemin '• een zeer verblijdend toeken, dat de 
zaak weder op deze vergadering wordt gereleveerd. 

De Voorzitter vraagt daarop of nog iemand het woord 

1) De jaartallen 1565—1621, door den heer Leliman genoemd, worden 
ook bij het raadplegen van verschillende bronnen gevonden. In 1S71 had 
men dus den 250 jarigen sterfdag van de Keyzer moeten herdenken. 

In 1631. dus nu 250jaren geleden, verscheen de eerste uitgave van de 
Keyzers „Architectara Modern»," bevattende de ..construction" door hem 
vervaardigd. 

verlangt, en daar zulks niet het geval is, deelt hij mede 
dat bij het Bestuur twee brieven zijn ingekomen, een 
van wege tie afdeeling Rotterdam en een van die te-
Utrecht, met verzoek om ook overliet jaar 1881 aan de 
aftleelingen eene subsidie uit te keeren, van f 1 per 
afdeelingslid, tevens lid der Maatschappij, zooals dit voor 
1882 is besloten bij de behandeling van de begrooting 
over dat jaar. Het Bestuur neemt dit voorstel der beide 
aftleelingen over met de bijvoeging, dat tie uitkcering 
zal geschieden ..indien tie geldmiddelen zulks toelaten." 
Dit voorstel, instemming gebracht, wordt bij acclamatie 
aangenomen. 

Behalve eenige mededeelingen omtrent tie voorgeno
men bezoeken aan enkele inrichtingen in .Arnhem, na 
de vergadering, en de in uitzicht zijnde rijtoer, wijst de 
Voorzitter der afdeeling Arnhem op een door den heer 
G. J. Thieme ter'verspreiding onder de leden, toege
zonden prospectus zijner nieuwe inrichting op het gebied 
der photo- lithographie en photo- zincographie. 

De Voorzitter der Maatschappij neemt daarop het 
woord en zegt ongeveer het volgende: Mijne heeren, 
bij het sluiten van tleze vergadering wensch ik een 
woord van dank te brengen aan tie afdeeling Arnhem, 
voor de gulle ontvangst die zij den leden der Maatschap
pij heeft toebereid en tevens een goeden wensch te uiten 
voor die afdeeling. Bij den aanvang dezer vergadering 
gevoelde de Voorzitter der afdeeling Arnhem zich zeer 
bezwaard, maar ik geloof dat hij de toekomst te donker 
inziet. De tentoonstelling verbonden aan deze vergade
ring heeft op nieuw bewezen welke morcele krachten 
de afdeeling kan ontwikkelen; waar die bestaan, daar is 
ook finantieele kracht, tiaar is ook een heldere toekomst. 
Ik eindig met de beste wenschen voor den voortduren-
den bloei der afdeeling Arnhem. 

Hiermede sluit ik de 44" Algemeene Vergadering. 

Aldus opgesteltl overeenkomstig de 
aanteekeningen gehouden op de 44' 
A lgemeene Vergadering. 

Amsterdam, October 1881. De Secretaris, 
C. T. J. Louis RlEBER. 

-<**C»5CSa>C.%>Car»--
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P L A A T : Huis van Maarten van Rossum. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

. . . . Het Bestuur der Maatschappij heeft de vol
gende adressen opgezonden. 

A M S T E R D A M 30 Mei I881. 

Aan zijne Excellentie tien Minister -eau 
Binnenlands,-he /.aken, 

geeft met den meesten eerbied te kennen, het Bestuur 
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
te Amsterdam : 

dat blijkens gedane aankondiging, op den 23 s t e n Juni 
e. k.. het huis van Maarten van Rossum te Zalt-Bom-
mel door den eigenaar voor afbraak zal worden verkocht; 

dat het Bestuur, evenals allen die belangstellen in de 
gedenkteekenen onzer vaderlandsche kunst en geschie
denis de voorgenomen slooping ten hoogste betreurt, 
en wel: 

1". om de waarde die dit monument heeft als kunst
product ; 

2". om de geschiedkundige herinneringen daaraan 
verbonden, 

te weten: het gebouw heeft uitwendig nog weinig-
van zijne primitieve gedaante verloren; alleen zijn in 
den loop der tijden verdwenen de bekappingen van de-
vier hoektorentjes, en de erker welke van uit de boven
verdieping toegang had en waarvan de groote boog 
en de twee nissen ter zijden, nog zichtbaar zijn ; 

de hoofdingang, al is die thans gesloten met een 
deurtje in houten raamwerk, met een gemetselde borst
wering en glasvakwerk, vertoont nog onveranderd zijn 
hoofdvorm met de sierlijke kolonetten en den fijn ge-
C(instrueerden boog ; 

ook zijn nagenoeg al tie vensterramen met hunne 
smaakvolle ontlastingsbogen, en hunne met fraai beeld
houwwerk gevulde tympans nog aanwezig evenals de 
ijzeren gesmeedtle ankers, tlie ongetwijfeld tot de fraai-
sten uit dat tijdperk en van ons land kunnen gerekend 
worden ; 

op de verdieping gelijkstraats is nog aanwezig een 
sierlijke schoorsteen met merkwaardige kraagsteenen, 
voorstellende Adam en Eva, tic vlucht uit het Paradijs 
en tic arbeid van het eerste menschenpaar, en met te
geltjes bezet, terwijl op tic ie verdieping zich mede 
nog een schoorsteen bevindt, smaakvol met arabesken 
versierd; beide schoorsteenen kunnen gerekend worden 
tot de beste werken uit hun tijtl (XVIe eeuw I te be
hooren ; 

tic le verdieping vertoont nog steeds hare oorspron
kelijke zoldering met balkstukken, moerbalken en kin
derbalkjes terwijl op tien zolder nog in onvcranderclen 
toestand aanwezig is, tie otitic kap tusschen tic hooge 
oorspronkelijke trapgevels; 

is dit gebouw alzoo als kunstproduct terecht eene 
merkwaardige type van juistheid tier architectonische 
oplossingen, het is tevens van bijzondere historische be. 
teekenis; immers zijn stichter was de beroemde veldheer 
van Hertog Karei van Gelder, uit tie geschiedenis ge
noegzaam bekend; 

dat het derhalve een dubbel verlies zou te achten zijn, 
indien een zoodanig monument verloren ging, en het 
Bestuur zich dan ook met het volle vertrouwen tot Uwe 
Excellentie wendt, om het dreigende gevaar af te weren ; 

dat voorzeker lut eenige middel om tic instandhou-
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ding van dit gedenkteeken ook voor de toekomst te 
verzekeren zal zijn: aankoop door het Rijk, welke te 
veroorzaken uitgaaf evenwel dienstbaar zou kunnen ge
maakt worden aan een tweeledig doel, en wel: 

1". behoud van een merkwaardig monument; 
2". voldoende inrichting voor kantongerecht met kan

tonnale gevangenis, waaraan zooals bekend is te Zalt-
Bommel dringende behoefte bestaat, daar voor de laatste 
geen enkel lokaal en voor het eerste slechts één ver
trek op het raadhuis ten dienste staat; 

redenen waarom het voornoemde Bestuur zich tot 
Uwe Excellentie wendt, om van Haar een maatregel 
te verkrijgen, waardoor het behoud van het in deze be
doelde monument zal verzekerd worden. 

Hetwelk doende enz. 
Het Bestuur tier Maatschappij 

tot bevordering tier Houwkunst. 
Namens liet Bestuur, 

C. M U Y S K E N , 
Voorzitter, 

C. T. J. LOUIS RIEIiKR. 
Secretaris. 

Aan Zijne Excellentie tien Minister 
van Binnen/andsche Zaken le 
's Gravenhage. 

A M S T E R D A M , 30 Mei 1881. 

Aan zijne Excellentie den Minister 
van Justitie, 

geeft met den meesten eerbied te kennen, het Bestuur 
van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
te Amsterdam, 

dat het door gedane aankondiging in kennis is ge
komen met het voornemen hetwelk de eigenaar van 
het huis van Maarten van Rossum te Zalt-Bommel 
heeft, om dit gebouw voor amotie te verkoopen, en 
den verkoop reeds op den 23 S 1 1 - '" Juni e. k. te doen 
plaats hebben; 

dat het Bestuur het ten zeerste zoude betreuren in
dien een dergelijk, zoowel voor de geschiedenis als voor 
de kunst hoogst belangrijk gedenkteeken zou verdwijnen 
en niet al het mogelijke zou beproefd worden om zulks 
nog tijdig te verhoeden ; 

dat het verder van genoegzame bekendheid is dat 
te Zalt-Bommel dringende behoefte bestaat aan een 
behoorlijk kantongerecht, aangezien men zich thans moet 
behelpen met één enkel daartoe afgestaan vertrek van 
het Raadhuis, terwijl de kantonnale gevangenis, vroe
ger insgelilks in het Raadhuis, sinds een paar jaren 
van rijkswege is afgekeurd, zoodat men er thans geene 
gevangenis heeft; 

dat het huis van Maarten van Rossum nog alleszins 
soliede is en met betrekkelijk weinig kosten tot kan
tongerecht en annexe bestemmingen ware in te richten; 

dat alzoo naar de meening van het Bestuur voor
noemd, het zekerste middel om het behoud van het 
monument in kwestie voor altijd te verzekeren, onge
twijfeld is, aankoop van wege het Rijk, welk middel in 
casu het best ware toe te passen, omdat daar ééne 
enkele uitgave een tweevoudig doel zou bereikt worden, 
en wel: 

i " . voldoende lokalen voor het kantongerecht en de 
kantonnale gevangenis, 

20. behoud van een onzer gedenkteekenen van ge
schiedenis en kunst; 

redenen waarom het Bestuur voornoemd Uwe E x 
cellentie met aandrang durft voor te stellen: het huis 
van Maarten van Rossum tot kantongerecht voor het 
Rijk aan te koopen, ter bereiking van het doel hier
boven vermeld. 

Hetwelk doende enz. 
Het Bestuur der Maatschappij 

tol bevordering der Bouwkunst. 

Namens hel Bestuur, 
C. M U Y S K E N , 

/ 'oor zit ter. 
C. T. J. LOUIS RIEBF.R, 

Secretaris. 
Aan Zijne Exellentie den Minister 

van Justitie te 's Gravenhage. 

Op het adres aan Z. Exc. den Minister van Justitie 
heeft het Bestuur een antwoord ontvangen, gedateerd 
15 Juni 11., de mededeeling bevattende dat, na gedaan 
onderzoek, het huis van Maarten van Rossum onge
schikt is bevonden voor kantongerecht of gevangenis, en 
derhalve van wege het Departement van Justitie niet tot 
aankoop van dat gebouw kan worden overgegaan. 

D E G E Z O N D H E I D S L E E R E N D E 

O P E N B A R E W E R K E N . 

De Belgische afgevaardigden naar het „Congres interna
tional d'hygiène de Paris", hebben een rapport uitge
bracht over het verhandelde op dat Congres ; wij ontleenen 
daaraan het volgende: 

De wetenschap van den architect in verband met de 
hygièni. 

Vijfde afdeeling, onder voorzitterschap van den architect 
Emile Trélat. 

fierste vraag, betreffende de veranderingen door de ge
zondheidsleer geeischt bij den huizenbouw, behandeld 
door den heer John Balleirnié. 

Deze wijzigingen bestaan in het verbeteren der ven
tilatie, voornamelijk in die gebouwen waarin een groot 
aantal personen zijn vereenigd, zooals kazernes, hospi
talen en scholen. Hij stelt een stelsel van centrale 
ventilatie voor, d. i : buizen voor aanvoer van zuivere 
lucht, zijdelings in de muren aangebracht op gelijke 
afstanden der einden. Men zoude zoodoende een aantal 
vertrekken of woningen kunnen verwarmen en ventileeren 
zonder genoodzaakt te zijn openingen voor aanvoer of 
afvoer van lucht, buiten aan te brengen. 

De heer Beuvet maakl bemerkingen op dit stelsel, 
en toont daarbij aan dat de bedorven lucht zich juist 
in de hoeken van het vertrek ophoopt en dus daar een 
groote toevoer van versche lucht noodig is. 

Tweede vraag, betreffende de woningen in verband 
beschouwd met de gezondheid door den heer Allard, 
lid der commissie voor het toezicht op de woningen 
schadelijk voor de gezondheid, te Parijs. Spreker vraagt 
naar de zienswijze der vergadering omtrent de beste 
middelen om gezonde woningen te verkrijgen en eene 
voldoende luchtverversching daarin te verzekeren. 

De Heer Betaki zegt dat deze vraag eene beantwoor
ding vindt in de verslagen welke door het Ministerie 
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van openbare werken van Italië in het licht zijn gegeven. 
De Heer Belval deelt de reglementen mede waaraan 

de uit te voeren gebouwen in België onderworpen zijn. 
en welke ook van toepassing waren op de werken in 
1863 uitgevoerd door de centrale gezondheids-commissie 
over de opeenhooping van woningen te Brussel. Daar 
eischt men dat een vijfde gedeelte van het te bebouwen 
terrein voor open plaatsen of tuinen bestemd blijft; men 
zal wellicht meencn dat dit weinig is, maar in aanmer
king genomen de hooge prijzen van den bouwgrond, 
wordt het soms bezwaarlijk aan die eischen te voldoen. 
De stedelijke regeering heeft het recht die huizen voor 
onbewoonbaar te verklaren, waarvan door de genees
kundige commissie en het bureau voor de gezondheid 
is aangetoond dat zij schadelijk voor de gezondheid 
zijn. 

Dokter Perrin deelt mede dat het minimum van de 
oppervlakte der open plaatsen te Parijs veel te gering 
is, hij zou dat minimum grooter wenschen en de ge
woonlijk voorkomende bijgebouwen der woningen zoo 
klein mogelijk. 

Uit de gevoerde discussiën blijkt dat een der beste 
middelen om gezonde woningen te verkrijgen is, om ze 
met zoodanige voldoende tusschenruimte te bouwen dat 
de lucht vrij kan circuleeren. 

Vierde afdeeling, onder voorzitterschap van den Heer 
Koechlin-Schwartz over de woningen van behoeftigen. 

Dit onderwerp, zoo uiterst belangrijk voor alle men-
schenvrienden, kan in twee gedeelten gesplitst worden: 
1° . woningen voor arbeiders en zoogenaamde cités-ou-
vrières, 2 ° . hotels of logementen in groote steden, voor 
tijdelijk aldaar werkende arbeiders. De eerste worden 
door den Heer Emile Trélat, de tweede door dokter 
du Mesnil besproken. 

De Heer Trélat behandelt eerstens de cités-ouvrières, 
zijnde groote gebouwen, voor weinig geld te huur en 
waarin een groot aantal huisgezinnen uit de arbeidende 
klasse woont. In Frankrijk worden dergelijke inrichtingen 
cités-casernes genoemd, zij hebben nooit goed voldaan. 
Hij verwijt de werklieden dat zij zich in dergelijke ge
bouwen als in een kooi opsluiten, zich bij elkander op-
hoopen en te afgezonderd van de wereld leven ; zoo iets 
doet denken aan militaire tucht of aan den leefregel van 
geheel afgezonderde kasten of standen, voor welke de 
menschelijke waardigheid een natuurlijken afkeer gevoelt. 
Die cités zijn oorzaak van vele voor de gezondheid 
zeer schadelijke omstandigheden; de verschillende huis
gezinnen leven er in een soort van verwarde en ordelooze 
vermenging der seksen, die door het zedegevoel niet 
gebillijkt kan worden; hoe vaak verstoren misverstand 
en haat er orde en rust niet? Pat bovendien, dikwijls 
hebben dergelijke woningen reeds gediend voor vele 
anderen dan voor den werkman waarvoor ze gebouwd 
werden. De Heer Trélat verwerpt dus het denkbeeld 
der cités, en stelt daartegenover het stelsel der Ver-
eeniging van Mulhouse welks bevorderaar de Heer 
Koechlin-Schwartz tic vergadering leidt. 

De vereeniging is opgericht door fabtiekanten die het 
benoodigde kapitaal bijeenbrachten, onder voorwaarde-
dat het nooit meer dan 4 0 o interest mocht opbrengen. 
De Staat ondersteunde die onderneming. Met dit kapitaal 

werden een aantal goed ingerichte huizen, voorzien van 
tuinen, gebouwd. Zij liggen óf naast en tegen elkander 
in lange rijen, óf in groepen van vier, gelegen in een 
tuin die de huizen omgeeft. De eerste bevatten ge-
lijkstraats een kelder, een keuken en twee kamers, en 
daarboven een zolder. De andere bevatten bovendien 
op de eerste verdieping drie kamers 

Deze huizen zijn voor middelmatige prijzen te huur, en 
met geringe bijbetaling voor amortisatie van het kapi
taal kan de huurder na 13 jaren eigenaar van de 
woning worden. 

Dit stelsel heeft niet alleen het voordeel dat er wo
ningen gebouwd worden waarbij dc wetten der gezond
heidsleer zijn in aanmerking genomen, maar ook dat 
de werkman tot zuinigheid wordt aangespoord, en dat 
hem de zucht tot sparen wordt ingeprent door hem te 
wijzen op het bereiken van een zeker doelwit, dat van 
eenmaal eigenaar te zullen worden. 

Met hetzelfde doel zijn andere stelsels aanbevolen, 
maar geen daarvan schijnt zulke goede gevolgen te heb
ben als dat van Mulhouse. Men heeft er niet één ern
stige tegenwerping op kunnen maken; wel heeft men 
het verweten, den werkman als 't ware te drijven tot 
het aannemen van eene soort van aalmoes, maar dat 
verwijt is ten eenenmale ongegrond, daar interest en 
afdoening van het gebruikte kapitaal even hoog gesteld 
kunnen worden als die bij andere ondernemingen. Men 
heeft het stelsel door eene coöperatie willen vervangen 
welke den werkman in de gelegenheid stelt te bouwen 
met reeds gemaakte besparingen ; maar tot op heden 
heeft dit stelsel geen bevredigende uitkomsten gegeven, 
terwijl dat van Mulhouse de proef met goed gevolg 
heeft doorstaan. Tijdens de besprekingen over dit 
onderwerp, deelde de heer Bowel-Sturge belangrijke 
bizonderheden mede over verschillende cités-ouvrières 
te Londen, door afzonderlijke vereenigingen gesticht die 
aan tie deelhebbers daarin eene winst van 5% afleveren. 
De gezondheidstoestand in de gebouwen is zoo bevre
digend dat de sterfte der bewoners slechts 1 7 op tic 
1 0 0 0 is, terwijl het gemiddelde sterftecijfer van Londen 
21 op de IOOO bedraagt. Besmettelijke ziekten woeden 
er minder dan in het overige gedeelten van tic statl. De 
zelfde opmerking moet gemaakt worden over soortgelijke 
gebouwen door den bekenden philantroop Peabody ge
sticht; deze bevatten 3 3 4 1 woningen tloor 1 0 , 0 0 0 per
sonen bewoond, de gemiddelde huurprijs bedraagt slechts 
5 . 2 0 frs. per week. 

Als navolgenswaardige voorbeelden wijst tic heer 
Belval op industrieele vereenigingen, gegrond op de 
aanwending van eene gemeenschappelijke krachtsont
wikkeling, waarbij de werklieden zich aansluiten om die 
voortbrengende kracht welker macht zij benutttigen. 
Hij heeft dit denkbeeld verwezenlijkt gezien in de voor
stad Saint-Antoine te Parijs. 

De heer Coitdereau vraagt een oogenblik aandacht 
voor hetgeen te Elbeuf geschiedt, waar de werkman de 
enkele vertrekken koopen kan welke hij in een huis 
bewoont. 

Het rapport van tlr. Du Mesnil betreft tie wonin
gen der werklieden in groote steden. Eensdeels bestaan 
deze uit een of meerdere kamers, verhuurd aan werk
lieden welke eigen meubels bezitten, anderdeels zijn het 
gemeubelde vertrekken, meestal slechts gehuurd als 
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nachtverblijf door ongehuwden, werklieden die slechts 
tijdelijk en tijdens hunne bezigheden in de stad verblijf 
houden. Deze verblijfplaatsen vereischen eene zeer bij
zondere oplettendheid, zij blijven een voortdurend ge
vaar voor de gezondheid van het algemeen, omdat de 
bewoners er opeengehoopt worden, en tevens tengevolge 
van den vervallen en onreinen toestand, en de ligging 
in de oudste en bedompste gedeelten der steden. 

De arbeiderswoningen verkeeren zooals trouwens be
kend is meestal in een toestand van nadeelig voor de 
gezondheid te zijn. De resultaten daarvan worden dooi
de statistiek bewezen, in de eerste plaats door de groo-
tere sterfte en de voortplanting van besmettelijke ziekten. 
Bij het schatten van deze feiten grondt de heer Du Mes-
nil zich voornamelijk op de werken van den heer Koroni, I 
directeur van het gemeente-bureau te Buda-I'esth ; deze 
heeft de woningen in 4 soorten gerangschikt, te weten : 

1°. die welke door een of hoogstens twee personen 
bewoond worden, levende in een enkel vertrek; 

2°. die, welke door 2 tot 5 personen bewoond worden ; 
3 0 . die, welke door 5 tot 10 personen bewoond worden ; 
4°. die, waarin meer dan io personen wonen. 
Hij toont verder aan hoe voor deze vier soorten naar 

vervolgens het sterftecijfer snel toeneemt, tengevolge van 
besmettelijke ziekten en aangeboren zwakte of krachteloos
heid, en gelijken tred houdt met eene evenredige daling 
van den gemiddelden levensduur. 

Uit deze beschouwingen blijkt dat dergelijke gebou
wen een voortdurend gevaar opleveren voor de open
bare gezondheid, hetgeen de werkdadige tusschenkomst 
van het publiek gezag wettigt. In Frankrijk heeft dit, 
tengevolge van eene wet in 1850 uitgevaardigd groote 
macht, en het recht om de eigenaars van woningen te 
dwingen zoodanige veranderingen aan te brengen als 
door eene commissie van deskundigen worden aange
geven, ja zelfs het recht om huizen als niet geschikt ter 
bewoning ten eenenmale af te keuren, bijaldien tie aan
gewezen en uitgevoerde wijzigingen niet voldoende blij
ken te zijn. Evenwel hebben de omstandigheden niet 
overal de strenge toepassing van deze wet mogelijk 
gemaakt; dien tengevolge heeft men in enkele woningen, 
ten gevolge van de vele onbewoonbaar verklaarde, het 
aantal huurders in sterke rede zien toenemen. Ook de 
stedelijke regeeringen, aan wie tie zorg voor de openbare 
gezondheid is opgedragen, hebben het recht in derge
lijke gevallen zoodanige maatregelen te nemen als zij 
noodzakelijk achten, daaronder begrepen het doen ont
ruimen van woningen ; deze toestanden komen ons voor 
voldoende te zijn. (wordt vervolgd)-

— « — • — 

D E U T R E C H T S C H E E A B R I E K V A N 
Z I L V E R W E R K . 

Dank zij Matthias, Aartshertog van Oostenrijk, ten 
tweeden male ingehuldigd in onze gewesten, ditmaal 
binnen het feestvierend Utrecht, en vertegenwoordigd 
door Baron van Hecckcrcn van Wassenaar, werd onze 
hedendaagsche Nederlandsche kunstnijverheid in de ge
legenheid gesteld, o]) nieuw een blijk te geven van haar 
ernstig streven, o m onder gunstige omstandigheden de 
aloude traditiën van haren bloei met frissche kracht te 
doen herleven. 

Wie in tie donkere dagen vóór Kerstmis van het 

vorige jaar een bezoek hadde gebracht aan het wapen
museum van het Arsenaal te Weenen, dien zou het 
zeker niet ontgaan zijn, dat door twee andere aanwe
zigen een meer dan gewone belangstelling gewijd werd 
aan het — ten deele verguld en verzilverd — gedre
ven stalen pronkharnas, hetwelk door genoemden Aarts
hertog werd gedragen in 't jaar 1577 tijdens zijn in
huldiging als Landvoogd binnen Brussel. 

Hij zou hebben kunnen opmerken, hoe dat werk der 
Italiaansche Renaissance periode, — geheel en al overdekt 
met allegorische voorstellingen betrekking hebbende op 
Oorlog en Vrede, een kunstig gedreven samenstel van 
mensehelijke figuren dooreengevlochten met blad- en band
versieringen, — tot in zijn kleinste bijzonderheden nauw
lettend werd bestudeerd, hoe schetsen werden genomen, 
aanteekeningen gemaakt, en zelfs met groote behendigheid 
ter sluiks een gipsafdruk werd verkregen, die — zij 
het ook voor een zeer klein deel — toch voldoende-
zou wezen, om een getrouwe nabootsing van het juiste 
karakter der versieringen mogelijk te maken. 

Ware hij die beide geheimzinnige bezoekers gevolgd 
om te weten, wat zij in hun schild voerden, dan had 
hij de heeren C J. Begeer en M . A . Caspers, de eerste 
eigenaar, de tweede directeur der Utrechtsche fabriek 
van zilverwerk, met hun kostbare gegevens weer ijlings 
zien vertrekken en neerstrijken in de grijze Bisschops
stad en — dag aan dag hun werkzaamheden gade
slaande — nog het volgende hebben kunnen ontdekken. 

Daar werden stalen platen besteld „Bessemer stahl-
blech" N". 24 en 25, de dunnere voor den helm, het 
andere voor de schouder- borst- en rug bedeksels den 
halskraag en de arm- en beenbekleeding bestemd; en 
de noodige voorbereidselen getroffen om het werk met 
kracht aan te vangen. Uit een zeer verklaarbaar gevoel 
van twijfel aan eigen competentie voor het ten deele 
zeer ongewone werk werden nog pogingen gedaan, om 
vreemde werklieden te verkrijgen, die bij het drijfwerk 
konden vóórgaan; doch na ingeleverde proefstukken 
werd van dit voornemen afgezien, daar men weldra de 
overtuiging verkreeg, dat nergens in den lande — en zelfs 
hier en daar in 't buitenland — het drijfwerk aan beter 
handen kon worden toevertrouwd dan aan de eigen 
beschikbare krachten 

Toen werd de vorm uit het staal 
werk, dat door de weinige dikte 
scherpinspringende randen van sommige deelen, die uit 
één stuk moesten worden bewerkt, groote omzichtig
heid en geoefende handen vereischte; daarna de teeke
ning der versieringen ingegrift en met een schrooipons 
omgetrokken, zoodat de lijnen aan den binnenkant 
zichtbaar werden. 

Nu het voorwerp weer afgenomen van de pek, waarop 
het bevestigd was en binnenstbuiten gekeerd, waarop 
met groote ponzen van binnen naar buiten bulten werden 
geslagen zooveel mogelijk in den vorm der zeer samen
gestelde reliefversieringen, welke arbeid zoo lang werd 
voortgezet, totdat het voorwerp van buiten kon worden 
afgewerkt. Met rassche schreden naderde intusschen 
de tijd van oplevering, zoodat den Directeur, de Heer 
Caspers, die zelf de laatste hand aan al het drijfwerk 
legde, letterlijk het werk van onder de vingers moest 
worden weggenomen. Want eenmaal aan het zuiver 
afwerken zijnde, had men gerust nog een geruimen tijd 

geslagen, reeds een 
der platen en dc 
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daaraan kunnen besteden, alhoewel het harnas voor het 
bestemde doel — de Utrechtsche maskerade — in alk-
opzichten gereed kon worden genoemd. Maar een artist 
is zelden voldaan over zijn werk, en altijd valt er nog 
wat te verbeteren. 

Het gedreven staal werd nu achtereenvolgens drie 
maal in een galvanisch bad gedompeld. Eerst werd 
het verkoperd, daarna verzilverd, en eindelijk (met uit
zondering van de allegorische figuren — het beeldwerk —) 
geheel verguld. Van binnen werd het harnas verzilverd. 

De hier beschikbare ruimte gedoogt niet, bij de ver
schillende bewerkingen langer stil te staan, evenmin om 
breedvoerig uit te weiden over al de zorgen die besteed 
werden aan het zuiver aanéénsluiten der teekening op 
verschillende stukken, die door de beweging van armen 
of andere lichaamsdeelen gedeeltelijk over elkaar schui
ven. In dit geval moest hetzelfde drijfwerk op verschil
lende stukken worden herhaald. 

De afgewerkte stukken werden op leder genageld en 
met granaatkleurig fluweel gevoerd. Het ensemble aldus 
verkregen mag in waarheid schitterend worden genoemd. 
De degen van schoonen vorm en met geïmiteerde steenen 
versierd, de rijkgepluimde vederbos op den helm, de 
bij het costuum behoorende hooge kaplaarzen en verder 
noodige kleedingstukken, het harnachement van het 
rijpaard, gevoegd bij de gestalte van den hoofdpersoon, 
geschikt voor het gunstig doen uitkomen van het ge
heel — dit alles doet met reden een succes verwachten, 
dat den Aartshertog 1/1 spe voorzeker zal schadeloos
stellen voor de belangrijke uitgaven aan het pronkstuk 
besteed. Want de kosten van een geheel uit de hand 
gedreven verguld stalen harnas, waaraan zes man uit
sluitend zes maanden lang werkten, dat een kleine duizend 
gulden alleen aan goud verslond, en met de meest 
mogelijke zorg en met opoffering van veel tijd en tal-
looze moeite werd vervaardigd, zijn natuurlijk niet gering 
en bedragen tusschen 5 en 6 mille. 

Hij de tentoonstelling der teekeningen, waarnaar de 
inschrijving voor de costumes plaats had, werd het eerst 
tie aandacht van eigenaar en directeur der Utrechtsche 
fabriek van zilverwerk op het harnas van Matthias ge
vestigd. Reeds was met een buitenlandsche — een 
Berlijnsche — firma over de vervaardiging onderhandeld, 
toen door de H . H . Begeer en Caspers de mogelijkheid 
van uitvoering in ons eigen land werd overwogen. Toe
gelaten tot de concurrentie bepaalden zij een prijs, die 
denzelfden bleek te zijn als door den Berlijnschen in
dustrieel was opgegeven. En nu het werk voltooid is, 
koesteren wij de overtuiging, dat het door de buiten
landsche firma minstgenomen niet beter had kunnen 
worden uitgevoerd. 

De Utrechtsche fabriek heeft eer van haar werk. 
De geschiedenis onzer hedendaagsche kunstnijverheid 

is vermeerderd met een opwekkend voorbeeld, wat 
énergie, talent en volharding vermogen. 

En — last not least — werd door een Nederlander 
een onbekrompen blijk van vertrouwen gegeven in het 
productie-vermogen van onze Nederlandsche industrie. 

Daarvoor betuigen wij tien hoofdpersoon van de 
Utrechtsche maskerade onzen dank. In zulke handen 
ligt voor een groot deel tie toekomst van onze kunst
nijverheid. 

Amsterdam 19 Juni, J. R. D E K R U Y F F . 

B I N N E N L A N D S C H E B K R I C H T K N 

ROTTERDAM. — Den I5 J«" Juni heelt de aanbesteding van den 
bovenbouw der nieuwe Vischmarkt plaats gehad. De minste in
schrijving was / 139.000 en de hoogste / 205.300. Wij stellen ons 
voor binnen kort omrent dit bouwwerk iets naders mede te deelen. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
W E E N E N . — De verbouwing van de «Hofburg" te Weenen, het 

Keizerlijke paleis, zal eindelijk met kracht ter hand genomen 
worden. Reeds sinds lang 'waren de plannen, geleverd door de 
Architecten Semper, Hasenauer en Hansen, aanwezig, in de laatste 
dagen van Mei werden zij in hoofdzaak door den Keizer goedge
keurd ; enkele kleine wijzigingen zijn nog noodig om de passende 
overeenstemming daar te stellen tusschen de nieuwe gedeelten en 
de reeds bestaande, waarin verschillende musea gevestigd zijn. 

Het paleis zal uitgebreid worden in de richting naar den 
Michaelcrplatz, en twee geheel nieuwe vleugels zullen er aan 
toegevoegd worden gaande van af de «Burg" langs de »Hof- en 
Volksgarten" naar den «Burg-ring." 

De begrooting der gezamenlijke verbouwings- en vernieuwings-
kosten is ongeveer twintig mdlioen florijnen, de helft der kosten 
wordt betaald uit het fonds voor de uitbreiding der stad, de andere 
helft uit de Keizerlijke inkomsten. Acht millioen florijnen zullen 
aan dc eigenlijke verbouwing besteed worden, zeven millioen zijn 
uitgetrokken voor «verschillende bijkomende werken", terwijl voor 
de binnen-decoratie alléén, vijf millioen florijnen bestemd zijn. 

In de herfst van dit jaar zal een aanvang met den bouw ge
maakt worden die volgens berekening tien jaren zal duren. 

Ook dc hernieuwde restauratic van den St. Stephanusdom zal 
ter hand genomen worden; de altaren zullen hersteld of waar 
noodig door nieuwe vervangen worden in overeenstemming met 
den stijl van het gebouw. In dc ramen zullen geschilderde glazen 
worden aangebracht naar de kartons der bekwaamste Oosten-
rijkschc artisten vervaardigd, en onderwerpen uit de lijdensge
schiedenis van Jezus voorstellende. 

De St. Stephanusdom is gedeeltelijk gebouwd op de fundamenten 
van eene kleine kerk welke gewijd was aan de . heiligen Stephan, 
en in 1137 reeds bestond buiten de eigenlijke walmuren der toen
malige stad. 

Met den bouw van het koor van den dom werd omstreeks het 
jaar 1300 aangevangen, het werd in 1340 gewijd. In 1359, onder 
de regering en op last van Aartshertog Kodolph IV', werd een 
begin gemaakt met het bouwen van het schip, en werd de 
eerste steen gelegd van den hoogen zuidelijken toren. Die toren 
was in 1433 voltooid, het schip in 1446. In 1450 werd een aan
vang gemaakt met den tweeden toren, welke echter thans onaf
gewerkt door staat zooals men de werkzaamheden in 1562 heelt 
gestaakt. 

De eerste plannen voor den dom schrijft men toe aan den 
bouwmeester Wenzla, geboortig uit Klosternetibourg bij Weenen 

— Voor de internationale tentoonstelling van Kunstwerken, 
welke plaats zal hebben in het voor dit doel aanmerkelijk te 
vergrooten Künstlerhaus, worden reeds krachtige maatregelen ge
nomen. In de commissie van voorbereiding, den l ien Juni ge
constitueerd zijn onder anderen benoemd de navolgende Archi
tecten; Ritter von Kórster, Baron Hasenauer, Schachner. Streit 
en von Wielmans; in de sectie der beeldhouwers zijn gekozen: 
Kündmann, Tautenhayn, Tilgner, Weyr en Zumbusch; onder de 
commissieleden voor de inrichting der tentoonstelling treffen wij 
naast vele andere de navolgende welbekende namen aan: Baron 
Hasenauer. Kundman, Mackait, Vorst Metternich en Baron 
A. Rothschild. 

De programma's en nadele bepalingen omtrent deze tentoon
stelling zullen spoedig door de commissie aan de kunstenaar, 
kunstliefhebbers, akademien en kunstgenootschappen worden 
afgezonden. 

D E P R I J S V R A A G D E R V E R E E N I G I N G V O O R 
G K S C H I K D E N I S E N K U N S T T L R O T T E R D A M . 

In N°. 4 van het Bouwkundig Weekblad is het Programma 
van de prijsvraag, uitgeschreven door de «Vereeniging voor Geschie
denis en Kunst'- te Rotterdam, opgenomen. 

Een enkel woord over dit programma zal niet ten onpas zijn en 
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misschien de Commissie er toe leiden bij volgende gelegenheden 
andere eischen te stellen. 

Als premie voor de best gekeurde spiegellijst wordt eene som 
van honderd gulden toegekend, terwij! de lijst dan 't eigendom 
der Vereeniging blijft. Voorwaar, zoo kan men niet duur aan 
een goed stuk werk komen. Die som toch is veel te gering; 
wel is het oppervlak van het glas van den spiegel, bepaald op hoog
stens 25, en minstens 2 vierkante deci-meters, niet groot, maar 
het werk aan de lijst besteed kan daarom toch belangrijk zijn 
en meerdere waarde bezitten dan het bedrag der premie. Dat 
kan ons eene eenvoudige becijfering leeren. 

Men zoude geneigd zijn te gelooven dat de Vereeniging weinig 
verwacht van de antwoorden op de prijsvraag, want bedenkt men 
dat niet alleen de bekroonde werkman zijn lijst moet afstaan j 
maar de inzendingen, wellicht het meest uit de ver afgelegen 
streken van het land, vrachtvrij (en niet vroegtijdig, zooals in het 
Bouwk, VVeekbl. N°. 4 gezegd wordt) moeten toegezonden worden, 
dan zal voor eene eenigszins bewerkelijke lijst slechts een klein 
sommetje voor werkelijke verdiensten overblijven, terwijl dat nog 
kleiner zal worden voor dien werkman, welke het ivoor tot mate
riaal kiest. 

Neen. indien er een premie in geld gegeven wordt terwijl het 
voorwerp eigendom der Vereeniging blijft, dan moet die premie 
verre de waarde overtreffen van het bekroonde voorwerp, te meer 
daar dit terstond voor versiering of gebruik geschikt is. 

Men heeft misschien gedeeltelijk op de reclame gespeculeerd: 
maar ook dergelijke reclame is waarschijnlijk den werkman min
der aangenaam dan zijn bekroond stuk werk in eigendom te 
behouden en het met daaraangchecht getuigschrift in zijn winkel 
op te hangen. 

Het stelsel om slechts één uit wellicht vele inzendingen te be-
kroonen is mede niet gelukkig gekozen; gewoonlijk ziet men bij | 
alle uitgeschreven prijsvragen, meerdere ontwerpen die na het 
beste op c:énc zelfde lijn staan, daarom is het zeer wenschelijk 
om naast een toe te kennen eerste premie, nog een tweede van 
geringere waarde te stellen; maakte men daarbij de grootte yan 
de premie afhankelijk van de omstandigheid dat de lijst al of 
niet naar eigen ontwerp was vervaardigd, dan zou men tevens 
het copiewerk eenigermate op den achtergrond dringen, eigen i 
vinding uitlokken en daardoor de kunst in hooge mate bevor
deren. 

De Commissie verlangt in een gesloten briefje van den werkman 
de mededeeling tegen welken prijs hij den spiegel te koop aan
biedt. Hoe zal nu die Commissie haar verwondering kunnen be
dwingen indien eens een met den eersten prijs bekroond werkstuk 
door den uitvoerder zelve op f 150 wordt geschat ? Maar de werk
man zal slimmer zijn; hij zal iets leveren verre beneden de waarde 
van / 100, of indien hij medekampt alleen om te toonen wat hij 
vermag te doen en een vooiwcrp van hooger waarde inzendt, bij 
de bekrooning den prijs eenvoudig weigeren. Zooals de prijsvraag 
thans is uitgeschreven, geniet hij die het beste, maar bovendien 
bet minst kostbare werk levert, het meeste geldelijk voordcel. 

Is dit de strekking van de prijsvraag? Wenscht het bestuur 
der Vereeniging een eenvoudige maar goed afgewerkte lijst? 
Waarom is dit dan niet in het programma meer uitdrukkelijk 
medegedeeld in plaats van het vage: «in Gothischen-ol in Renais
sance stijl." 

Het ware beter geweest indien de Commissie óf lijsten gevraagd 
had, van eene bepaalde handelswaarde, en daarvoor een paar 
flinke premien had toegestaan, óf wel een ieder vrij gelaten had, 
den timmerman (!) zoowel als. den beeldhouwer, iets naar eigen 
krachten te maken, hem de waarde voor welke hij zijn werkstuk, 
en dergelijken in 't vervolg, wil afstaan openlijk te laten mededec-
lcn, en dan de besten onder de werkstukken te bekroonen met 
premifin evenredig aan de waarde van den geleverden arbeid. 

Dat is een zuiverder standpunt; daarop stellen zich vooral 
in Duitschland en Oostenrijk de Hitschrijvers van prijsvragen op 
het gebied van kunstindustrie, en waar zulks noodig is weten zij 
afwisseling te brengen in hunne eischen. 

Als een voorbeeld voeg ik hier aan toe een gedeelte van den 
onlangs uitgeschreven prijsvraag op kunst-industrieel gebied, door 
het Bestuur van het «Mitteldeutsche Kunstgewerbc-Verein." (Alleen 
Duitschers kunnen mededingen.) 

Prijsvraag 1. Ten dienste van een kamer voor heeren, de 
navolgende meubels welke verkrijgbaar moeten zijn voor den bij 

elk meubel opgegeven prijs, en welke in hard hout kunnen uitge
voerd worden. 

1. Een schrijftafel met daarop geplaatst kastje, en met laden; 
het blad moet 1.50 M . breed en 0.75 M. diep zijn, (600 Mark) 

2. Een bij de schrijftafel behoorende stoel, met zitting en leuning 
van gevlochten riet. (75 Mark). 

3. Een kast in twee afdeelingen. voor boeken en plaatwerken; 
het benedengedeelte, met uittrckbladen voor portefeuilles en platen, 
moet gesloten kunnen worden, het bovengedeelte voor boeken, 
moet openblijven en moet voorzien worden van verplaatsbare 
planken, de bovenste daarvan niet hooger dan 2 Meter boven 
den grond. De breedte van de kast mag I 20 M. niet overschrij
den. (500 Mark.) 

4. Een tafel met vierkant blad, groot 0.75 bij 1 10 M. , voorzien 
van zijdelings uitschuivende verlengstukken. (.50 Mark). 

5. Vier stoelen met rietbekleeding. (a 40 Mark d. i . 160 Mark). 

6. Een étagère-tafeltje. (75 Mark) 
De sub. 1 en 2 genoemde meubels moeten uitgevoerd worden, 

de anderen op een schaal van l/io geteekend worden; daarbij 
kunnen teekeningen in perspectief gevoegd worden. 

De prijzen voor de beide bestgekeurde inzendingen zijn: 
ie prijs: 1000 Mark. 
2» » 500 » 

De met den eersten prijs bekroonde meubels worden aange
kocht voor de verloting van kunstvoorwerpen, welke einde dezes 
jaars zal plaats hebben; de winner neemt dus de verplichting 
op zich, de voor den prijskamp slechts in teekening verlangde 
meubels uiterlijk 1 °. October a. s behoorlijk afgewerkt af te leveren. 

Prijsvraag III. Een tafelkleed voor een salontafel, lengte en 
breedte 2.50 M. Het kleed, te vervaardigen uit eene effen stof, 
moet gevoerd worden en met een kleurige rand, ot borduurwerk, 
benevens de noodige passcmentwerken voorzien zijn. 

De prijzen voor de twee best gekeurde inzendingen zijn: 
l« prijs; 200 Mark. 
2« » 100 » 

Prijsvraag V. Een zilveren beker voor pcetgeschenk. 15ij de 
versiering moet in acht genomen worden, dat er gelegenheid moet 
bestaan voor het plaatsen van een opschrift of een wapen. De-
beker moet inwendig verguld zijn; de handelswaarde mag niet 
meer dan 100 Mark bedragen. 

Twee prijzen worden uitgeloofd: 
l e prijs: 2CO Mark. 
2, » IOO » 

Prijsvraag VI. Een boekband. Voor de geïllustreerde uitgave 
van Scheffel's Trompeter von Sackingen (gr. 4°.), wordt een lederen 
band gevraagd. De soort van het leder, de wijze van versiering 
(vergulden, persen zonder verguld, inlegwerk, enz.) van band, 
snede, enz., is vrijgelaten. De prijs van den band zonder het 
boek mag niet hooger dan 50 Mark zijn. 

Twee prijzen worden uitgeloofd : 
i« prijs: 150 Mark. 
2« * 75 » 

Verdere Algemeene bepalingen. 
1. De voor den wedstrijd ingezonden voorwerpen moeten, voor 

zooverre zulks niet anders bepaald is bij de omschrijving, geheel 
afgewerkt zijn. 

2. Onder handelswaarde wordt de prijs verstaan, voor welken de 
vervaardiger in staat is het voorwerp te verkoopen; hij zal van 
bizonderen invloed zijn bij het toekennen van de prijzen. 

3. liij elk voorwerp moeten de prijs en de namen van alle 
medewerkers opgegeven worden. 

6. Het bestuur van het «Kunstgewerbe Verein" behoudt zich 
't recht voor, de ingeleverde werkstukken vóór alle andere per
sonen te kunnen aankoopen ten behoeve van eene voorgenomen 
verloting. 

7. De Commissie van beoordeeling zal eene met redenen om-
kleede beoordeeling der mededingende werkstukken openbaar 
maken, en zij behoudt zich het recht voor, indien voor eenige 
vragen geen bevredigende oplossingen gegeven zijn, enkele prijzen 
niet toe te kennen of het bedrag der premien te veranderen. 

R. 
— — 
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M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

W E E K B L A D . — Nog voortdurend wordt door ver
schillende leden der Maatschappij aan de Redactie ge
vraagd of zij het als voorrecht, verbonden aan het lid
maatschap moeten aanmerken, dat hun het Bouwkundig 
Weekblad wordt toegezonden. 

De Redactie kan in 't vervolg op dergelijke vragen 
niet meer schriftelijk antwoorden. 

In Art. 5 van de Wet en op pagina 17 (ie kolom) 
van het Bouwkundig Weekblad staat duidelijk te lezen 
dat de Gewone- en Buitengewone Leden der Maatschappij het 

„ B O U W K U N D I G W E E K B L A D " 
jrrntis en postvrij ontvangen. 

De leden der Maatschappij hebben zekerlijk met 
evenveel genoegen als het Bestuur de tijding ontvangen, 
dat het huis van Maarten van Rossum te Zalt-Bommel 
door het Rijk is aangekocht voor de som van f I looo. 
Bij een nader ingesteld onderzoek is het namelijk ge
bleken dat het gebouw, zooals ook door het Bestuur 
aan de Ministers werd medegedeeld, zeer goed kan 
ingericht worden voor kantongerecht en kantonnale 
gevangenis. 

Aan Heet en Leden der Maatschappij 
tot bevordering ,/,/• Bouwkunst. 

Naar aanleiding van het denkbeeld, ter jongste Mei
vergadering tloor het Eerelid tier Maatschappij, tien heer 
Leliman aangegeven, om het veertigjarig bestaan tier 
Maatschappij feestelijk te gedenken, hoofdzakelijk door 

het houden eener tentoonstelling van bouwmaterialen 
en van bouwkundige ontwerpen, teekeningen enz., werd 
aan het Bestuur opgedragen, tie middelen tot uitvoering 
daarvan te overwegen, en in de aanstaande September-
vergatlering een desbetreffend voorstel te doen ter bespre
king en eventueel ter goedkeuring tloor tie Leden. 

liet Bestuur heeft onmiddellijk de voorgestelde zaak 
ter harte genomen, en het denkbeeld ernstig overwogen, 
doch gemeend met tot September te mogen wachten om 
den Leden in kennis te stellen met het resultaat zijner 
bemoeiing. 

Alvorens een programma der te houden Tentoon
stelling te kunnen ontwerpen, behoort daarvan in grove 
trekken de omvang te worden vastgesteld, tlie op zijne 

j beurt weder afhankelijk is van tic daadwerkelijke belang-
i stelling der Leden zelve. 

Het Bestuur wordt hierbij geleitl tloor de navolgende 
overweging: 

i " . dat het onder de bestaande omstandigheden en in 
overeenstemming met de plaats hebbende uitbreiding 
van den werkkring tier Maatschappij alléén dan wensche
lijk zou zijn, om het veertigjarig bestaan plechtig te vieren, 
wanneer dit geschieden kan op een eenigszins luisterrijke 
wijze, tevens geschikt om aan het doel en streven der 
Maatschappij een in ruimer kring verspreide belangstel
ling en waardeering te verzekeren. 

2". tlat tie tentoonstelling in kwestie de ,,pièce de 
resistance" van zulk een feestviering zou moeten worden. 

30. tlat het hedendaagsche publiek op 't stuk van 
tentoonstellingen zoodanig — mag men zeggen — verwend 
is, tlat het aan een expositie bij gelegenheid van ons 
veertigjarig bestaan georganiseerd, voorzeker veel hoogere 
eischen zou stellen, dan tlit vóór 15 jaren tijdens haar 
25-jarig bestaan het geval kon geweest zijn. Zulk een 
tentoonstelling toch kan niet worden gehouden uitsluitend 
voor tie Leden der Maatschappij, maar zou eerst dan 
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waarlijk vruchten afwerpen, zoowel voor de bevordering 
der Nederlandsche bouwkunst als van de belangen harer 
beoefenaars, wanneer ze berekend is op het bezoek van 
alle belangstellenden. 

4°. dat een tentoonstelling van bouwmaterialen voor 
het publiek niet anders aantrekkelijk kan gemaakt wor
den, dan wanneer ook buitenlandsehe producten, bestemd 
voor de uit- en inwendige versiering van gebouwen, 
worden opgenomen, en het tevens een punt van nauw
gezette overweging zou mogen uitmaken, of ook niet 
binnen een kleineren of grooteren „rayon", architectoni
sche projecten en teekeningen van buitenlanders kunnen 
worden geadmitteerd, hetzij alléén tot België bepaald; 
hetzij ook tot een deel van andere rijken uitgestrekt; 
hetzij buitenlandsehe plannen en teekeningen uitsluitend 
behoorende tot een of andere vooraf te bepalen cathegorie. 

Dientengevolge heeft het Bestuur gemeend: vóór alles 
de finantiêele uitvoerbaarheid van min of meerder uitge
breide plannen te moeten overwegen, en is hierbij tot 
de slotsom gekomen, dat zelfs voor een uitsluitend nati
onale tentoonstelling — doch voor iederen belangstel
lende toegankelijk — in de kas der Maatschappij de 
noodige fondsen niet aanwezig zijn, zelfs al zou men 
voor dit buitengewone geval het geheele saldo willen 
afzonderen, waarvan een deel — ter nadere vaststelling 
door de Leden voor het fonds tot stichting van het 
maatschappelijk gebouw bestemd is ; want de kosten van 
inrichting eener expositie, welke reeds daardoor een 
blijk zal behooren te geven van het peil der artistieke 
ontwikkeling van de Leden onzer Maatschappij, in ver
band met de noodzakelijke ruimte voor het tentoonstel
len van bouwkundige teekeningen en meerendeels deko
ratieve bouwmaterialen, kunnen niet anders dan vrij 
aanzienlijk zijn. 

Dus zal een waarborgfonds noodig zijn, in de eerste 
plaats en zeker voor het grootste deel, bijeen te brengen 
door de belangstellende Leden der Maatschappij zelve. 

De mindere of meerdere deelneming in dit waarborg
fonds zal dan als van zelve de grenzen van uitbreiding 
cn in het onverhoopte geval van ongenoegzame 
inschrijving -- zelfs de mogelijkheid tot het al of niet 
houden eener tentoonstelling bepalen. 

Het Bestuur heeft dus de eer Heeren Leden te ver
zoeken, aan den secretaris der Maatschappij vóór den 
23sten Juli e. k. te willen berichten, voor welk bedrag 
zij wenschen deel te nemen in het tot stand komen van 
dit waarborgfonds. 

Na afloop van dien gestelden termijn zal alsdan — 
vóór de te houden September vergadering nog ge
noegzaam tijd over zijn, om de te geven uitbreiding 
aan tie tentoonstelling te overwegen en in hoofdtrekken 
het programma daarvan op te maken ; 

terwijl, voor zooverre de gedane inschrijvingen mochten 
ontoereikend blijken, om zelfs op bescheiden wijze het plan 
tot uitvoering te brengen, het verkieslijk mag geacht wor
den den Leden voor te stellen, het veertigjarig bestaan der 
Maatschappij op eenvoudige, geheel huishoudelijke, wijze 
te vieren. 

Het Bestuur voornoemd, 
C. M U Y S K E N , 

Voorzitter. 
C. T . J . L O U I S RIE11ER, 

Secretaris. 

S C H O U W B U R G B R A N D E N . 

(.Vervolg van Pagina 28.) 

II. Het ligt natuurlijk op den weg van den architect 
om bij den bouw van een Schouwburg er op te letten, 
dat bij het ontstaan van brand, een spoedig blusschen 
mogelijk is. 

Staat hem eene waterleiding ter beschikking, dan is 
zijne taak vrij gemakkelijk; hij behoeft dan slechts zorg 
te dragen voor eene doeltreffende verdeeling van de 
kranen waaraan de brandslangen geschroefd moeten 
worden; voor de plaats dezer kranen komen dan die 
punten alwaar het vuur waarschijnlijk niet terstond het 
hevigst woeden zal; het eerst in aanmerking en hierop 
moet vooral voor de ruimte achter en bezijden het 
tooneel gelet worden 

Daar waar waterleidingen niet aanwezig zijn of deze 
geen diensten kunnen bewijzen als middel om zonder 
behulp van spuiten terstond voldoende waterstralen te 
geven, moeten water-reservoirs van groote capaciteit 
aanwezig zijn, zoo hoog mogelijk gelegen om de noodige 
drukking te verkrijgen. Is het niet mogelijk de reser
voirs op voldoende hoogte te plaatsen, dan moet de 
vereischte drukking verkregen worden door het samen
persen van lucht in de gesloten reservoirs of door het ver
zadigen van het water met koolzuur; dit heeft echter 
het nadeel dat de intensiteit van den waterstraal afneemt, 
naarmate het water uit de reservoirs vloeit. Bij hoog 
gelegen reservoirs blijft de drukking daarentegen nage
noeg hetzelfde. 

De waterslangen van af de reservoirs, of de leidingen 
naar de spuiten, indien deze kaatsten noodig zijn, moeten 
onder het onmiddellijk bereik en voortdurend toezicht 
staan van de brandweermannen, die tijdens de voorstel
lingen aanwezig zijn ; de reservoirs moeten dus niet te-
ver van het tooneel verwijderd, maar ook tevens 
zoodanig geplaatst zijn, dat zij waarschijnlijk niet spoe
dig door het vuur worden aangetast. Tevens moet zorg 
gedragen worden dat het water niet bevriezen kan; dat 
zulks wel gebeurde had den ondergang ten gevolge 
onder anderen van het Theatre Italien te Parijs, den 1 5en 
Januari 1838, en van het National Theater in München 
op den I4en Januari 1823. 

Het Hof-Opernhaus te Weenen heeft 3 voortdurend 
gevulde water-reservoirs met een totaal inhoud van 
135 M , benevens 4 kleinere, welke in gewone omstandig
heden voor andere doeleinden dienen ; bij den bouw van 
het Stadt-Theater te Weenen, na het Opernhaus gebouwd, 
oordeelde men deze waterverdeeling niet navolgenswaar
dig; men achtte het aantal reservoirs te gering, en bracht 
er dientengevolge 10 aan, welke te samen een inhoud 
hebben van 78 M ' . 

In de Nouvel Opéra te Parijs zijn slechts 9 reservoirs 
aanwezig, welke 105 M 3 water kunnen bevatten, eene 
hoeveelheid, welke in vergelijking met het Opernhaus te 
gering is. 

Het Theater van Covent Garden te Londen heeft 
slechts 2 reservoirs, voor te samen 55 M 3 water. Het 
nieuwe Theater te Frankfurt a. M . heeft 22 reservoirs 
met een gesamenlijke inhoud van 125 M J . 

Deze opgegeven hoeveelheden zijn natuurlijk slechts 
berekend op het verleenen van de eerste hulp. 

De spuitgasten moeten zich met de noodige werk-
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tuigen overal en met gemak kunnen bewegen; ruime 
gangen zijn om het tooneel en in de magazijnen dus 
eerste vereischten, en op de zolders boven het tooneel zeer 
wenschelijk. Om eenigszins te voorkomen dat in die 
gangen verschillende voorwerpen worden opgeborgen of 
uit den weg gezet, zooals maar al te dikwerf geschiedt, 
moeten ze van de werkelijke bergruimte door ijzeren 
hekwerk worden afgescheiden, dat in geval van nood 
spoedig kan weggeruimd worden. 

In alle vertrekken om het tooneel en in alle maga
zijnen moet men, al zijn de toegangsdeuren gesloten, 
èn terstond een begin van brand kunnen opmerken, én 
terstond kunnen blusschen. Te dien einde moeten de 
deuren voorzien worden van smalle raampjes, ingericht 
als kleine beweegbare guichets. Alleen voor de kleedka
mers der artisten is behalve matglas, nog eene inrich
ting tot sluiting aan de binnenzijde aangebracht, wen
schelijk. De guichets behoeven natuurlijk niet grooter 
te zijn dan om er voorloopig een waterstraal door te 
kunnen richten, bij zoo min mogelijk toevoer van ver-
sche lucht, welke tie vlammen aanwakkert. Hoofdzaak 
eener dergelijke inrichting, blijft evenwel de controle op 
alle vertrekken, ook bij nacht indien ze afgesloten 
zijn. 

Xog moet van een stelsel gewag worden gemaakt 
dat in enkele schouwburgen, onder anderen in het 
Theatre de la Monnaie te Brussel en het National Theater 
te München gevolgd is, waarvan evenwel de toepassing 
nog vele bezwaren oplevert. Het kan slechts van eenig 
nut zijn daar, waar eene waterleiding krachtige water
stralen kan leveren. Voor 't geval dat er brand op het 
tooneel ontstaat, zijn in den vloer aldaar, op eenige 
afsiand van de coulissen en verdere wand decoratie-stuk
ken, buizen gelegd met een aantal gaten, waaruit water
stralen tegen die spoedig ontvlambare voorwerpen kun
nen geworpen worden. Uit den aard der zaak is even
wel de hoeveelheid water te gering om afdoende dien
sten te bewijzen. 1 en andere, indien slechts aan eene 
zijde van 't tooneel gebluscht behoeft te worden dan 
worden tevens tic voorwerpen aan de andere zijden door 
het water beschadigd, aangezien alle buizen tloor één 
hoofdbuis gevoed worden. Ook bij het onderzoek dei-
inrichting, dat veelvuldig geschieden moet, aangezien de 
openingen in de buizen spoedig door stof verstopt wor
den, wordt het tooneel onnoodig met water overstroomd. 
Aan eene dergelijke inrichting zijn dus tal van bezwa
ren verbonden, en indien zij niet verbeterd kan worden, 
is zij geheel overtollig, want bedenkt men, dat enkele 
weinige minuten na het ontstaan van brand op het 
tooneel, het lot van het gebouw beslist is, dan ziet men 
in dat hier alles afhangt van een wakker brandweer 
personeel, doelmatig in posten verdeeld, dat over vol
doende en naar den eisch geplaatste hulpmiddelen en 
over eene overvloedige hoeveelheid water kan be
schikken. Alles moet in slagorde geschaard staan, 
overal moet de grootste oplettendheid heerschen, want 
het is somwijlen 0111 enkele seconden te doen, zooals 
de brand te Nizza het laatst bewezen heeft. 

In het Hof-Opernhaus te Weenen zijn een aantal posten 
geplaatst in overwelfde gangen of nissen, waarvan de uit
gangen zoodanig zijn aangelegd, dat zij niet versperd 
kunnen worden door voorwerpen van allerlei aard, 
decoratie-stukken, meubels en wat dies meer zij. De 

spuitgasten moeten daarin een vaste en voor ieder steeds 
dezelfde standplaats of post innemen. 

Zij zijn achter een isoleerende muur geplaatst, en richten 
de waterstralen tloor een soort schietgat, zoodat zij ge
heel beschut zijn tegen verzen jende hitte. In 't geheel 
telt die schouwburg 77 posten, waarvan er 58 het tooneel 
kunnen bestrijken. Bovendien zijn op 104 verschillende 
plaatsen en voor verschillende doeleinden, kranen van 
de waterleiding aanwezig, waarvan velen tloor het aan
schroeven van slangen bij het blusschen dienst kunnen 
bewijzen ; de 66 kranen onder het tooneel, die het 
noodige water moeten leveren bij voorstellingen als b. v. 
van Freischütz, Zauberflöte, kliek en klok, enz., kunnen 
allen op dezelfde wijze dienstbaar gemaakt worden. De 
geheele inrichting, misschien tie beste van al dergelijken 
is eene aandachtige studie waardig, vooral omdat het 
voor het aanleggen er van noodig is, dat door den archi
tect bizondere maatregelen moeten getroffen worden. 

In tien Nouvel Opera de Paris, een schouwburg even
eens van den eersten rang, zijn 74 posten aangebracht; 
daarvan kunnen er 54 het tooneel bestrijken, de 20 
anderen zijn in het overige gedeelte van het gebouw 
verspreid. Bovendien zijn 14 posten op de binnen
plaatsen opgesteld, dus eigenlijk bestemd om hulp van 
buiten te bicden. Elke post moet 2 waterslangen bedienen 
van 10 meters lengte, en met eene capaciteit van 4 c .M. , 
terwijl de spitsen een middellijn van 1.5 c .M. hebben. 

Voor schouwburgen van middelbare grootte vermelden 
wij het Stadt Theater te Weenen, met 59 posten, waar
van 32 uitsluitend voor het tooneel; de schouwburg in 
Covent Garden daarentegen bezit er slechts 25, door 
het geheele gebouw verdeeld. 

Het kleinere, in 1876 geopende Stadt-Theater te Altona, 
heeft in 't geheel 26 posten, waarvan 14 voor het tooneel. 

III. B i j het b e s t u d e e r e n van d e i n r i c h t i n g e n , w a a r d o o r 

eene spoedige o n t r u i m i n g v a n een s c h o u w b u r g m o g e l i j k 

w o r t l t , hee l t m e n te l e t t e n o p d e g a n g e n , met h u n n e 

toe- en u i t g a n g e n , d e t r a p p e n en d e v e r l i c h t i n g 

V o o r a l de g a n g e n van af de hooger g e l e g e n rangen 
n a a r d e t r a p p e n , b i e d e n het t o o n e e l v a n d e g r o o t s t e ver

w a r r i n g en het m e e s t e gedrang a a n , b i j a l d i e n het g e b o u w 

o v e r h a a s t v e r l a t e n m o e t w o r d e n ; zij behooren d u s ruim 
te zijn, m o g e n niet v e r s m a l l e n in d e r i c h t i n g n a a r d e n 

u i t g a n g , i n tegendeel verbreeden, en er m o g e n a l l e r 

m i n s t , z o o a l s d i k w i j l s het g e v a l i s , s t o e l e n , b a n k e n , bul-

l é t t e n , j a zelfs v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , o f w a l dies m e e r 

zij, in g e p l a a t s t w o r d e n . Geen meerdere hindernissen dan 
uit t ien aard t ier z a a k r e e d s v o o r k o m e n , mogen t ien 

v l u c h t e n d e n in t i en weg gesteld worden. D e gangen 
m o e t e n d u s ook zoo vee l m o g e l i j k r e c h t zijn, e n w a a r 

h o e k e n o n v e r m i j d e l i j k z i j n moet m e n tie t w e e v e r s c h i l 

l e n d e r i c h t i n g e n v a n e e n zelfden g a n g , a l is het d a n 

o o k t e n k o s t e v a n p l a a t s r u i m t e , g e l e i d e l i j k in elkaar 
l a t e n o v e r g a a n . 

O p e l k e v e r d i e p i n g m o e t e n tie gangen, w e l k e naai

d e t r a p p e n v o e r e n o l n a a r tie uitgangen, a l l e b e z o e k e r s 

v a n the v e r d i e p i n g r u i m s c h o o t s k u n n e n b e r g e n . D e deu
ren d e r loges m o e t e n s m a l sijll, n a a i b u i l e n openslaan, 
in d e r i c h t i n g n a a r d e n weg w e l k e u i e n volgen m o e t 

O m t g e b o u w te V e r l a t e n ; H O L ; beter z o u d e het z i jn 

e l k e d e u r , z o o a l s bij k a u i e i 'blinden, uil twee slagen te 
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doen bestaan, het openen zal daardoor niettegenstaande 
eene dringende menschenmassa, minder belet worden ; 
het best voldoen schuit-deuren. 

De garde-robes der loges, indien dit afzonderlijke 
vertrekken zijn, mogen niet vlak achter de loges gele
gen zijn, daardoor ontstaat reeds in gewone omstandig
heden bij het afhalen van kleedingstukken gedrang, 
dat bij overhaaste ontruiming zeer zeker vermeden moet 
worden. In elk geval dus verdient het aanbeveling 
om de eigenlijke kleedkamers zoo kort mogelijk bij den 
uitgang van lut gebouw te plaatsen, en indien de 
kleedingstukken in een der gangen moeten opgehangen 
worden, de gelegenheid daartoe te verschaffen in een 
verbreed gedeelte aan het einde van een gangafdeeling. 

Voor eene regelmatige ontruiming is het tevens van 
belang, dat tie toeschouwers uit het ruim van het ge
bouw, parterre en parquet enz — zich spoedig verwij
deren; tlit wordt bevorderd door het gebruik van stoelen 
met opslaande zittingen, welke niet zóó dicht in rijen 
achter elkander gepropt moeten worden (een ruimte van 
-f- 0,50 M . tusschen tie rijen is geen overdaad) als 
zulks in menigen Hoilandschen schouwburg het ge
val is. In tlie laatsten ontbreekt ook meestal tic mid
dengang, rechthoekig op tic rijen zitplaatsen, welke, ten 
koste van een betrekkelijk gering aantal plaatsen bevorder
lijk is aan de spoedige en ordelijke ontruiming. In het 
Hof-Opernhaus te Weenen is dergelijke middengang 
natuurlijk aanwezig, niet echter in het oude Burg-
Theater; tiaar, evenals in andere Weener Schouwburgen 
is hij door tic reeds meergemelde commissie als ver
plichtend voorgeschreven, hoewel het geheele parterre 
slechts 16 plaatsen breed is. 

Het gebrek aan te weinig uitgangen in tijtl van nood, 
heeft men in enkele schouwburgen trachten op te heffen 
door het aanbrengen van hulpdeuren, b. v van uit het par
terre, toegang gevende tot gangen welke onder de loges 
door met uitgangen correspondeeren, en waarop met groote 
letters te lezen staat, uitgang in geval van brand. Niet 
alleen dat tloor een dergelijk opschrift menigeen in 
zenuwachtigen gemoedstoestand geraakt, maar bij 't ont
staan van gevaar ziet men steeds dat een ietier het eerst 
juist naar die openingen dringt, waardoor de gewone 
richtingen naar buiten tegenwerking ontmi »eten. I )e bezoe
kers moeten kennis dragen van alle uitgangen en daarom 
moeten tleze ook in gewone tijden allen gebruikt worden ; 
door pijltjes of handwijzers kan tien weg dien men te 
volgen heeft aangegeven worden. Voor tic artisten 
moeten vele en onmiddellijk naar buiten voerende uit
gangen aanwezig zijn. \ Wordt vervolgd.') 

DE GEZONDHEIDSLEER EN DE 
OPENBARE WERKEN. 

{Vervolg van Pagina 41.) 

Onder tlie woningen welker inrichting schadelijk voor 
de gezondheid is te noemen, moeten in tie eerste plaats 
ook tlie gesteld worden, welke met inbegrip van meubelen 
aan tie werklieden verhuurd worden. De opeenhooping 
van een groot aantal personen daarin, en het gebrek 
van een genoegzaam aantal privaten, soms zonder be

hoorlijke afvoer of lucht verversching zijn oorzaken te 
over, om het ontstaan en de verspreiding van ziekten 
krachtdadig in tie hand te werken. 

In alle landen dan ook heeft men getracht op deze 
ellendige hokken ortle te stellen, en om door middel 
van voortdurend toezicht tie nadeelen er van zooveel 
mogelijk te verminderen. Dit toezicht moet natuurlijk 
uitgeoefend worden door de gemeentelijke ambtenaren 
wien tloor de wet is opgedragen de zorg voor de per
soonlijke zekerheid en tie algemeene gezondheid. Zij 
moeten voortdurend waakzaam zijn en toezien 1°. dat 
elke persoon tie noodige hoeveelheid versche lucht, ten
minste 14 kub meters per hoofd, ter zijner beschikking 
heeft, 2°. dat de luchtverversching voldoende zij, 3°. dat 
de verdiepingshoogten tier kamers niet te laag zijn, de 
plafonds niet onzindelijk zijn, en niet mettegroote tusschen-
poozen gewit worden, 4°. dat de huizen ruim van vater 
voorzien zijn, en 50. tlat een genoegzaam aantal en 
zindelijke privaten aanwezig is. 

De wetgevingen van verschillende landen zijn in al deze 
opzichten meer of minder volmaakt; de gebrekkige 
toestanden evenwel welke men ontmoet, zijn meestentijds 
meer te wijten aan tic zorgeloosheid tier plaatselijke 
besturen, dan aan 's lands wetten. 

Deze laatsten dus moeten hun krachtige invloeden doen 
gelden en zij moeten gedrongen worden afdoende maat
regelen te nemen, om zoodoende het doel te bereiken. 

De Heer Griffith heeft als een middel om de gezond
heid van woningen te bevorderen, opgegeven, de muren 
te bestrijken met eene silicaat oplossing, welke tengevolge 
van hare eigenschap om, eenmaal droog zijnde geen 
vochten meer in zich op te nemen, eene ondoordring
bare laag vormt welke met water gereinigd kan worden. 

Volgens de Heeren helix en Trélat evenwel, is tlit 
middel onvoldoende. Een droogc grond voor het ge
bouw en het gebruik van goede materialen werken 
daarentegen krachtdadig. 

De Heeren Durand-Claye, Du Mesnil en Trélat hebben 
krachtig aangedrongen op de noodzakelijkheid om de 
werkmanswoningen overvloedig van water te voorzien; 
dat is een element onmisbaar voor reinheid en gezond
heid. Hoewel te Parijs tegenwoordig 150 liters water 
per persoon en per etmaal kunnen geleverd worden, 
is tlit aantal niet voldoende 0111 alle woningen van ge
noegzame hoeveelheden water te voorzien; de stedelijke 
regering zal evenwel aan dien toestand te gemoet komen 
Zij moet ook trachten alle eigenaars te dwingen in al 
hunne gebouwen waterleidingen aan te leggen. Dat 
is een punt waarover tlie besturen niet genoeg kunnen 
nadenken. Water in genoegzame hoeveelheid is eene 
behoefte van den eersten rang, en de noodzakelijke 
uitgave voor behoorlijke waterverdeeling, moeten in de 
eerste plaats in aanmerking komen. 

De lieer Crocq merkt op, dat de openbare macht in 
België het recht heeft alle zoodanige maatregelen te 
nemen als noodig zijn, voor het verkrijgen van wonin
gen welke niet nadeelig voor de gezondheid zijn. Indien 
tie eigenaar weigerachtig is de voorschriften op te vol
gen, sluit men zijne woning. Men verkrijgt evenwel 
nooit een goed resultaat zonder behoorlijke hoeveelheid 
water en zonder voldoende afvoer door riolen, vooral 
van tie privaten. 'Ten opzichte van de in België inge
slopen typhus, waaromtrent het rapport melding maakt, 
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verklaart de spreker dat de echte typhus in België niet 
voorkomt. 

De Heer Smidt deelt mede, dat men in Engeland in 
vele opzichten veel verder is gegaan dan op het vaste 
land. Niet alleen kan de openbare macht bevelen 
onreine woningen te zuiveren, ze onschadelijk voor de 
gezondheid te maken, of ze geheel sluiten, maar er 
bestaat zelfs eene wet waarbij een huurder, ziek ge
worden tengevolge van eene ongezonde woning, vergoeding 
van den eigenaar kan eischen. 

De toepassing van de verschillende denkbeelden in 
het rapport neergelegd en nader tijdens de besprekingen 
ontwikkeld, veroorlooft de zekere veronderstelling dat 
men eenmaal geraken zal tot eene groote verbetering 
der woningen van de arbeidende klasse en van de behoef-
tigen, met het oog op de openbare gezondheid. Echter 
moet erkend worden dat, al zijn ook de verschillende 
grondbeginselen gesteld op eene wijze welke bevredigend 
te noemen is, zij slechts langzaam en trapsgewijze kunnen 
verwezenlijkt worden. Ook zal men niet nalaten zich te 
vereenigen mei tie zienswijze der vergadering, naar aan
leiding van een voorstel door den architect Trélat geuit, 
om namelijk te bewerken, dat in de policie-verordeningen 
als verplichtend worde opgenomen: ..het nemen van 
zoodanige maatregelen, dat de werkmanswoningen en 
die der behoeftigen, voortdurend van genoegzame hoe
veelheden zuiver water voorzien worden". 

—»-*--•— 
BI N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 

R O T T E R D A M . — Door Burgemeester en Wethouders is in dc 
Raadsvergadering van 2 Juni een nader rapport gebracht omtrent 
het plan tot verbetering van de gemeenschap te land, 111 den 
omtrek van het station van den Staatsspoorweg en de Beurs, in 
verband met een betere gemeenschap uit de binnenstad met 
Feijenoord, reeds sedert lang bekend als plan C, waartegen inder
tijd vele bezwaren zijn in het midden gebracht, als: het afsluiten 
van een gedeelte water in het midden der stad, de Kolk, voor 
de scheepvaart, het verminderen van ligplaatsen aan de oude 
haven met het versmallen van die haven en ook het verminderen 
der ruimte als vluchthaven in den winter. 

Omtrent Uit plan ontleenen wij aan verschillende gedrukte stuk
ken het volgende. 

Het is in bijgaande figuur voorgesteld en omvat het onteigenen 
en sloopen van het blok huizen A, het opruimen van de vrij steile 
klepbrug 15 en het aanplempen van een gedeelte der Oude haven, 
welke aanplemping zal benuttigd worden voor eene straat C, breed 
25 M., voor eene straat D, breed 15 M., terwijl de niet voor de 
circulatie noodige grond E, voor bouwgrond zal verkocht kunnen 
worden. I >e in gestipte lijnen voorgestelde verbreeding van de 
Spaansche- en Gclderschc kaden, met de drie bascule bruggen 
altlaar, hoewel met dit plan een geheel vormende, is voor het 
oogenblik nog slechts een plan der toekomst evenals het doortrek
ken van de Hooldsteeg naai de Polderstad. 

Voor behoud van gemeenschap te water tusschen de Oude haven 
en de Kolk, is een dubbele vlak overdekte koker FF geprojec
teerd, terwijl de koker G het verlengde wordt eener reeds bestaande 
onder door het Beursplein naar de Blaak. De onderkant van de 
overdekking van de kokers F F ligt 3.45 M. - j - R.P., tlat over
eenkomt met een doorvaarthoogte van 2.09 M . bij gemiddelden 
vloed en 3.26 M. bij gemiddelde eb, of in het geheel gemiddeld 
2.6S M. Iedere koker wordt 6 M. wijd. 

De bouwkosten van dit plan, met inbegrip van onteigening, 
bestrating en rioleering zijn geraamd op /^yo.ooo terwijl voor 
den verkoop der 2195 M ' bouwgrond wordt gerekend op een 
ontvangst van (ad / i j o d c M ' ) /"329.250, zoodat de geheele uitvoe
ring der Gemeente zou te staan komen op /'60.750 

De voordeden aan dit plan verbonden zijn vele. leder, eenig-
zins in Rotterdam bekend, weet hoe de toestand op de marktdagen 
op de smalle Spaansche kade is. Daar langs toch gaat alles wat 
uit de binnenstad naar de Oosterkade, Boompjes en Feijenoord 
moet vervoerd worden en omgekeerd, door welke drukte aldaar 
een onhoudbare toestand is ontstaan die voortdurend verergert. 
Door middel van de straat C zal zich het vei keer aan de Mossel-
trap splitsen. Dat naar de Oosterkade blijtt gaan langs de Spaan
sche kade, maar dat naar de Boompjes en Feijenoord wordt door 
die straat afgeleid naar de Geldersche kade. Bovendien wordt 
de gelegenheid geboren, om tic tramlijn uit Krabngcn naar het 
centraalpunt, het Beursplein, tloor te trekken. Door de vei bree
ding van de kleine Draaistecg wordt de gemeenschap met het 
station van den Staatsspoorweg goed verbeterd. De ruimte voor 

de af te breken huizen is daar nu slechts 9.2 M. en met het oog 
op den steilen oprit der bestaande brug, I h 30, niet zonder gevaar. 

Het zoo breed uitgemeten verlies van water cn ligplaatsen voor 
schepen klemt niet al te zeer, dewijl bijna alle schepen, die nu 
de Kolk bezoeken, daar zullen kunnen blijven komen en een 
vermindering van 115 M lig- en losplaats, geen overwegend be
zwaar kan zijn, daar Rotterdam hiervoor aan den rechter Maas
oever 2179 cn aan den linker oever 2400 M. beschikbaar heeft en 
bovendien de boenen in dc Maas eene lengte loswal van 1060 M . 
vertegenwoordigen. V A N G O O R . 

— Het volgende bericht werd aan de Redactie ter plaatsing 
toegezonden: 

Bij de prijsuitdeeling aan de leerlingen van dc Academie van 
Beeldende Kunsten cn Technische Wetenschappen op den 2 l « n 

Juni, heeft Dr. H. J Sleurs eene lezing gehouden, die wij zoowel 
eene kunst- als eene plant- en bloemlielhebbende mogen noemen. 
Spreker stelde als axioma, dat men geen voorwerp kan liefhebben 
als men er niet te gelijk eerbied voor gevoelt, en daarom vroeg 
hij te recht, waar in deze gemeente liefde voor de beeldende kunst, 
d. w. z. het schoone, bij de jeugd te vinden is. Door vele uit 
het leven gegrepen voorbeelden, zoo als het moedwillig beschadi
gen en bemorsen van bouwwerken, en andere, doet spreker uitko
men dat die liefde in de klasse der Maatschappij waartoe een 
groot gedeelte der leerlingen van de Academie behoort, niet wordt 
gevonden. Over deze zaak eindigt spreker zijne beschouwing met 
de gegronde opmerking dat, ware Erasmus niet door een stevig 
ijzeren hek beschermd, hij spoedig evenals Job, op een mesthoop 
zoude staan. 

Van het kunstwerk tot den kunstenaar overgaande, vraagt spre
ker of dc liefde en eerbied voor menschenwerk niet nog moeten achter 
slaan bij die voor het werk van den maker van bloem en plant. 
Maar met die liefde en eerbied is het hier allertreurigst gesteld, 
beschouwd in vergelijking met hetgeen de openbare plantsoenen 
in den Haag cn Amsterdam wedervaart. Hier wordt alles ver
woest, en daar door het groote publiek in cere gehouden. Die 
toestand te Rotterdam grieft ieder weidenkenden, en niet het 
minst moet het dat die jongens doen welke een gedeelte hunner 
opleiding ontvangen aan eene inrichting als de Academie is. 

Vervolgens slaat spreker een blik op den invloed die dc bloem
en plantenwereld op de versieringen van sommige deelen van 
bouwkunstige samenstellingen in vroegeren en lateren tijtl heelt 
gehad, waarna hij zijn jeugdige hoorders naar beemd en bosch 
leidt, hen daar het schoone der natuur voor den geest brengt, 
om hen ten slotte toe te roepen: bemint bloem en plant en slaat 
hen gade met het oog des kunstenaars. 

Nu keert spreker terug tot het vandalisme dat hij zoomogelijk 
zou wilien vermorselen, maar alléén kan hij tlat niet; hij vraagt 
daarom de jongens hem te helpen 0111 niet alleen zeil bloem en 
planl te beschermen, maar vooral ook 0111 anderen aan te sporen 
hun voorbeeld te volgen. Hij doet hen een middel aan de hand 
om het doel te bereiken. Zij richten 111 onzen tijd van allemande 
bonden, daartoe een frond op tot bescherming van de openbare 
plantsoenen, en zij kunnen verzekerd zijn hulp en raad, zooveel 
maar noodig is, te zullen vinden. 

Tot het uitreiken der prijzen overgaande, overhandigd de Voor
zitter van het Bestuur het eerst met gepaste toespraak aan de 
overwinnaars in den bouwkundigen prijskamp, in bet vorige jaar 
door de Academie uitgeschreven, de door hen behaalde prijzen, 
en wel: aan den Heer J. l i . Verheul Dz. te Rotterdam, voormalig 
leerling der Academie, thans student aan de Politechnische school, 
de gouden medaille met premie van ƒ 400, en aan den fleer 
J. H. Scnmitz Jr. architect tc Amsterdam, de premie van f 300. 
De derde prijs, het getuigschi itt,kan niet uitgereikt worden, omdat 
de vervaardiger van het daarmede bekroonde ontwerp geen ver
lof tol opening van zijn naambriel heeft gegeven. 

Uit de lange lijst van aan leerlingen der Academie toegekende 
prijzen, vermelden wij hier slechts dat aan 1'. E. Huybers de 
kleine zilveren medalje is toegewezen voor zijn ontwerp van een 
koopmans woonhuis met pakhuis (7 mededingers), voor het ont
werp van een bibliotheek \Z mededingers) is dc prijs, de groote 
zilveren medalje, niet toegekend. 

— Voor de gemeente is in openbare veiling aangekocht het 
gebouw der Koninklijke Nederlandsche Vachtclub aan de Willems 
Kade, voor de som van / ' SySoo, behalve dc kosten. De Ge
meente Raad heelt in zijn zitting van 23 Juni dezen aankoop 
goedgekeurd. 

— Door Dijkgraaf en Hoogheemraden Van Schieland, is met 
ingang van 1 October benoemd tot fabriek landmeter van dal 
waterschap, de lieer G. Scholten, onder-directeur der Gemeente 
werken van Rotterdam. 

B U I T E N L A N D S C 11E B E R IC 1 ITEN. 
R O M E . Men acht het zoo goed als zeker dat het gebouw voor 

de in 1885—86 te houden wereldtentoonstelling zal geplaatst 
worden op de zoogenaamde traslevei ijnsche gronden, tie Pratl 
genaamd ; dit schijnt het eenige voor het doel geschikte terrein 
te zijn. 

Volgens de berichten koestert men in Noord-Duitschland weinig 
genegenheid voor de tentoonstelling. 
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Uitgifte Tan Bouwgronfl 

Burgemeester en Wethouders van \r Gra
venhage stellen een inschrijving open naar 
bouwgrond op erfpacht te Schevcnin-
gen , uitmakende het zoogenaamde sein 
postduin. 

De voorwaarden met daarbij behoorende 
teekening zijn op franco aanvraag ter plaat
selijke secretarie 3e afdeeling, kosteloos 
verkrijgbaar. 

Dc inschrijvingen behooren aldaar vóór 
Maandag 22 Augustus 1881, des middags 
ten 12 ure ingeleverd te worden. 

Opening der inschrijvingen dienzelfden 
dag des namiddags ten één ure. 137 
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Van alle bestaande druk-apparaten is de 

de eenige, waarop men zonder bijzondere vakkennis, 
van een origineel handschrift of teekening een geheel 
willekeurig aantal afdrukken kan maken; reden 
waarom deze persen, welke in 4 verschillende grootten 
vervaardigd worden, overal een zeer gunstig onthaal 
hebben gevonden, en nog vinden. 

Do Hectograph, Chromograph, e. a leveren 

136 A M S T E R D A M . 
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HB slechts afdrukken in kleine hoeveelheid; daai 
w enboven worden de laatbten met aniline kleu

ren bewerkt, welke aan den invloed van het daglicht blootge: teld, spoedig 
verdwijnen, en wier fdrukken aan het gewoao briefport zijn onderworpen, 
terwijl de afdrukken op do Autograpr.ische pers gemaakt, geheet onder het 
port van drukwerk vallen 

Uitvoerige prospectussen, met getuigschriften van de meesi beteekenisvolle mannen, 
en van de grootste industriefile inrichtingen in Duitschland zijn op franco aanvrage gratis 
verkrijgbaar. 

HUGO KOCH, Machinenfabrikant te Leipzig, 
W A H L M A N N S T K A S S E 7/8. 132 
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J. N. SCHELTEMA, Beerenstraat SO, Amsterdam, 
bericht hiermede dat hij zijne TIMMER- en A A N N E M E R S Z A A K met 1° Juli as likwideert, ten einde zich geheel te wijden aan de 

2uw begonnen zaak in F I J N E B O U W " A R T I K E L F N , 
Hij vestigt hieidoor dan ook op nieuw de aandacht op zijne Permanente Tentoonstelling v>.n Binnen- en Buitenlai.d-

sche bloten, Kcharriioron, Deurknoppen, Ispagnoletten, gozani dc nu tuien Oriit,mei.ten, Versif rse'en in gestampt en 
gogoten Zink enz. enz.; dezer dagen wederom venijkt met Ingelsche. Fransche en Luitsehe Tegels, de onlangs uitgevonden 
..Papijrotiles" (papieren tegels) voorts Fapier-maché plafond Ornnment^n en Lijsteu, JJzeren Trapbalueters, terwijl eerst
daags verwacht wordt eene ruime collectie Zinken Tuinbet ldeii. Vazen, eii Engehch sivitwerk. Eene groote verscheidenheid 
van geïllustreerde catalogi en albums, bevattende plannen en teekeningen van een aantal ailikelen niet in natura aanwezig, terwijl 
verschillende fabrikanten zich gaarne beleid verklaarden om zoodanige wijzigingen aan te brengen als de lastgevers mochten verlan
gen, of ook naar zekere gegevens nieuwe plannen te ontwerpen. 133 
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G E M E E N T E 'S G R A V E N H A G E . 

van 
Burgemeester en Wethouders van 's Gra

venhage stellen een inschrijving open naar 
bouwgrond op erfpacht te Schevenin-
gen , uitmakende het zoogenaamde sein 
postduin. 

De voorwaarden met daarbij behoorende 
teekening zijn op franco aanvraag ter plaat
selijke secretarie 3e afdeeling, kosteloos 
verkrijgbaar. 

De inschrijvingen behooren aldaar vóór 
Maandag 22 Augustus 1881, des middags 
ten 12 ure ingeleverd te worden. 

Opening der inschrijvingen dienzellden 
dag des namiddags ten ét ;n ure. 137 
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Specialiteiten in \ 

Belgische en Duitsche Gips 
a / 22 — 

bij groote quantum minder. 

H . k J . S U Y V E B , 
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een groote partij 
2 5 x VI x 10 
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Van alle bestaande dl uk-apparaten is de 

S T O O M - K E T E L S 

W E R K T U I G E N , 
..lloiiaudsche Tuin" en „Zeepaard", 

BlCKF.RSTRAAT, 

'36 M S T E R D A M . 

de eenige, waarop men zonder bijzondere vakkennis, 
van een origineel handschrift of teekening een geheel 
willekeurig aantal afdrukken kan maken; reden 
waarom deze persen, welke in 4 verschillende grootten 
vervaardigd worden, overal een zeer gunstig onthaal 
hebben gevonden, en nog vinden. 

De Hectograph, Chromograph, e. a. leveren 
slechts afdrukken in kleine hoeveelheid; daar
enboven worden de laatsten met aniline-kleu-

ren bewerkt, welke aan den invloed van het daglicht blootgesteld, spoedig 
verdwijnen, en wier 1 fdrukken aan het gewone briefport zyn onderworpen, 
terwijl de afdrukken op de Au tograpt.isehe pers gemaakt, geheet onder het 
port van drukwerk vallen 

Uitvoerige prospectussen, met getuigschriften van de meest bcteekenisvolle mannen, 
en van de grootste industriede inrichtingen in Duitschland zijn op franco aanvrage gratis 
verkrijgbaar. 

HUGO KOCH, Machinenfabrikant te Leipzig, 
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bericht hiermede dat hij zijne TIMMER- en AANNEMERSZAAK met 1° Juli as likwideert, ten einde zich geheel tc wijden aan de 
n 2uw begonnen zaak in F I J N E B O U W " A R T I K E L F N , 

Hij vestigt hieuloor dan ook op nieuw de aandacht op zijne Permanente Tentoont telling v».n Binnen- en Buitenland-
sche Sloten, scharnieren, Deurknoppen, Ispagnoleiten, gezaaj de metalen OrLsmenter, Versif reelen in gestampt en 
gogoton Zink enz. enz.; dezer dagen wederom verrijkt niet J m elsehe. Fransche en 1 uit sche Tegels, de onlangs uitgevonden 
„Papjjrotiles" (papieren tegels) voorts Fapier-maché plafond Ornnment^n en Lijstee IJzeren '1 rapbalusters, terwijl eerst
daags verwacht wordt eene ruime collectie Zinken Tuinbedden, Vazen, en Engehch sluitwerk. Eene groote verscheidenheid 
van geïllustreerde catalogi en albums, bevattende plannen en teekeningen van een aantal aitikelen niet in natura aanwezig, terwijl 
verschillende fabrikanten zich gaarne bereid verklaarden om zoodanige wijzigingen aan te brengen ais de lastgevers mochten verlan
gen, of ook naar zekere gegevens nieuwe plannen te ontwerpen. 133 
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I N H O U D . 
Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Schouwburgbranden. — 

beschouwingen over teekenwerk. — binnen- en Buitenlandsehe berichten. — 
Technische mededeelingen. — Vraagbaak. 

M E D K D K E L I N G K N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

De Leden der Maatschappij worden uitgenoodigd van 
hunne eventuéele verhuizing kennis te geven, zoowel aan 
den Secretaris der Maatschappij, als aan de Heeren Cor
respondenten onder wier ressort zij behooren, en wat dc 
toezending van het Weekblad betreft aan de Uitgevers, 
de Erven H . van Munster en Zoon, Warmoesgracht 
12 te Amsterdam. Tevens verzoekt het Bestuur hun, 
zich bij aankomst in eene nieuwe woonplaats op te geven 
aan den Correspondent daar ter plaatse. 

In een volgend nommer van het Weekblad zullen de 
namen der Heeren Correspondenten en hunne woon
plaatsen worden opgenomen, en in 't vervolg zal steeds 
mededeeling worden gedaan van voorgekomen mutatiën. 

Met het oog op de steeds toenemende verspreiding 
van het Bouwkundig Weekblad, ook onder niet-Leden 
der Maatschappij, neemt de Redactie-Commissie de vrij
heid Heeren Architecten nogmaals te wijzen op de gun
stige gelegenheid tot plaatsing in genoemd blad van de 
advertentien der door hen te houden aanbestedingen, hun 
tevens verzoekende den uitslag dier aanbestedingen te wil
len mededeelen aan den Secretaris der Maatschappij, 
opdat ook dezc in het blad vermeld kunnen worden. 

Wat in het algemeen de advertentien betreft, naar 
aanleiding van een verzoek door een Lid op de Alge
meene Vergadering in Mei gedaan, is niet de Uitgevers 
overeengekomen, dat de Leden der Maatschappij in 
het vervolg voor hunne in het Weekblad te plaatsen 
advertentien geen bewijsnommer ad ƒ0,10 meer behoe
ven te betalen, mits zij bij de opgave der advertentie 

mededeeling doen, dat zij een zoodanig nommer niet wen
schen te ontvangen 

S C H O U W B U R G B R A N D E N . 

(Vervolg van Pagina 45.) 

Het aanleggen van de trappen verdient eene bizondere 
oplettendheid. 

Zeer wenschelijk is het, een eigen trap voor elke 
verdieping aan te leggen, in verband met een eigen 
uitgang; niet alle schouwburgen evenwel zijn zoo rijk 
bedacht. Gewoonlijk is er één trap aangelegd voor het 
parterre en de eerste rangen, en twee trappen voor de 
hooger gelegen zitplaatsen. 

Vooral in 't geval, dat de toeschouwers van meer dan 
ééne verdieping van een zelfden trap moeten gebruik 
maken, is het noodig, dat elke trap-afdeeling tusschen 
twee opvolgende verdiepingen, alle toeschouwers kan 
bevatten van de hoogst gelegene dezer verdiepingen; 
alzoo: terwijl b. v. de bezoeker der 2e verdieping welke 
het eerste den trap bereikt, op de ie verdieping is aan
gekomen, dan moeten de laatste toeschouwers van de 
2' verdieping reeds gaan dalen. 

Moeten de toeschouwers van de eene verdieping met 
die van eene daaronder liggende, van een en denzelfden 
trap gebruik maken om verder te dalen, dan moet natuur
lijk die trap verbreeden in evenredigheid tot het meer
der aantal personen, hetwelk er gebruik van maakt. 

Aannemende dat op een trap 5 personen per M te 
gelijk kunnen dalen, dat is dus ten dienste van eiken 
persoon een oppervlak van 0,20 M l , dan komt men 
tot cijfers die, indien ze tot grondslag voor den aanleg 
van de trappen» genomen worden, niet tot overdadige 
weelde aanleiding geven. De navolgende cijfers too-
nen dit aan. maar zij bewijzen o o k tevens, h o e gevaar
lijk meestal die bezoekers gehuisvest zijn, die slechts 
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weinig kunnen offeren om kunstgenot te mogen sma
ken. Toch moesten zij in de eerste plaats, in de gele
genheid zijn om spoedig de vlucht te kunnen nemen, 
al is het niet zoozeer voor de vlammen, dan toch voor 
de verstikkende rookwolken, welke zich in het hoogste 
gedeelte van het gebouw samenpakken. In bijna alle 
schouwburgen is evenwel voor de bezoekers der hoogcre 
langen even weinig zorg gedragen. 
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Ronde trappen moeten in eiken schouwburg vermeden 
worden, omdat de zijde aan den binnenboom steeds groote 
gevaren oplevert; zij, die bij het gedrang onder den 
voet geraken, zijn niet alleen zelve verloren, maar veroor
zaken hindernis voor anderen. Breede, niet al te stijle 
en recht doorgaande trappen met flinke bordessen zijn 
dus noodzakelijk; zij moeten voorzien zijn van zware 
en stevig bevestigde leuningen aan beide zijden van den 
trap en doorgaande langs de wanden der bordessen, 
dan kunnen zij een steun zijn voor de geheele dalende 
menschen massa. 

Over het materiaal waaruit de trappen moeten samen
gesteld worden is reeds vroeger gesproken; steenen 
trappen, voor de rijkere gedeelten daarvan met loopers 
ter volle breedte belegd, en voor die gedeelten welke 
naar dc hoogere rangen voeren, van houten dekstukken 
voorzien, blijven steeds de voorkeur verdienen. 

Nu nog een enkel woord over de verlichting. 
De gangen, trappen, de foyers, de toeschouwersruimte, 

het tooneel, de kleedkamers en uitgangen voor dc artis-
ten moeten elk eene afzonderlijke gasleiding bezitten; 

ontstaat er brand op 't tooneel, geraakt de leiding daar 
in 't onklare of moet de hoofd-toevoerkraan voor dat 
gedeelte van het gebouw gesloten worden, dan is bij 
eene verdeeling als bovengenoemd, tenminste niet het 
geheele gebouw in duisternis gehuld. 

Het kan evenwel voorkomen dat, door welk toeval 
dan ook, de geheele leiding in het gebouw wordt afge
sloten, zooals dit bij den brand te Nizza gebeurde; juist 
voor dergelijke gevallen, maar in 't bizonder voor 't 
geval, dat in een zelfde gebouw alle lichten door ééne 
leiding gevoed worden, moet men op andere middelen 
bedacht zijn. In de meeste groote schouwburgen wor
den daarom behalve de verlichting met gas, in alle 
lokalen en voornamelijk in de gangen cn op dc trappen, 
bovendien olielampen ontstoken. De meergemelde com
missie te Weenen heeft dergelijke inrichting verplichtend 
gesteld voor alle schouwburgen, zoowel groote als kleine, 
zonder onderscheid. In het Hof-Opernhaus is overal 
een groot aantal brandende olielampen aanwezig ; onder 
anderen geschiedt de verlichting voor het orkest uitslui
tend daarmede. 

In het Theatre Francais worden insgelijks olielampen 
voor de voetlichten gebruikt — trouwens voor alle 
schouwburgen te Parijs geldt de verordening van I ° Juli 
1864, welke eene 'dergelijke reserve-verlichting verplich
tend maakt — die inrichting is evenwel verre van vol
doende, zij is dan ook meer aangebracht met het oog 
op het in brand geraken van kleederen der tooneelspeel-
sters dan wel om op eene andere wijze in de verlichting 
der zaal te voorzien, indien het gas daartoe geen diensten 
kan bewijzen. Fene inrichting als die in het Stadt-Théater 
te Frankfurt a. M . is wel de meest aanbevelenswaardige ; 
de verlichting geschiedt daar door het geheele gebouw 
voor een derde gedeelte met olielampen, voor het mee-
rendeel verdeeld over de gangen en de trappen. 

In het Stadt-Théater te Weenen is eene meer gelijke 
verdeeling in het oog gehouden; zoowel op het tooneel 
als in de toeschouwersruimte, in de gangen en op de 
trappen, branden steeds een zoo groot aantal lampen 
voor patent-olie, zoodat zelfs door deze alleen, alle ruimten 
behoorlijk verlicht kunnen worden; het effect in de zaal 
is er niet minder om, de twee verschillende lichtsoorten 
leveren juist een aangenaam contrast op. 

Het electrische licht, in vele schouwburgen reeds 
sinds geruimen tijd, hoewel slechts in beperkte mate, 
aangewend, zal voorzeker binnen niet al te ver verwij
derden tijd, ook in de oudere schouwburgen een minder 
nederige rol gaan spelen en dan tevens optreden in de 
plaats van het hinderlijke en gevaarlijke vuurwerk, dat 
de oorzaak is geweest van zoo vele onheilen. Dat vuur
werk moet ten spoedigste geheel van het tooneel ver
dwijnen ; in vele opzichten behoeven de voorstellingen 
er niet onder te lijden, want met behulp van electrisch 
licht en gekleurde glazen b. v., kunnen veel schooner 
lichteffecten verkregen worden en in veel grooter aantal 
kleuren, dan met de zoogenaamde Bengaalsche vlammen. 

Geheele branden kunnen op het tooneel worden voor
gesteld zonder één gevaarlijke vlam, maar met behulp 
van waterdamp, welke sterk verlicht wordt door gekleurd 
electrisch licht. 

Met het opstel over schouwburgbranden heb ik niet 
beoogd een afgewerkte studie te leveren van al hetgeen 

50 

er te dien opzichte zou kunnen opgemerkt worden ; daar
toe ontbreken ook nog te veel gegevens; ik heb slechts 
getracht in korte trekken de aandacht te vestigen op 
een hoogst belangrijk onderwerp: de zekerheid van het 
schouwburg-bezoekend publiek. Zooveel mogelijk heb 
ik getracht mij daarbij tot die zaken te bepalen, welke 
op het gebied van den architect te huis behooren. De 
bespreking der reglementen zou hier minder op hare 
plaats geweest zijn, evenwel moet er toch op gewezen 
worden, dat veel gevaar kan voorkomen worden door 
ze streng op te volgen. 

Het belang van het publiek eischt dringend dat, even 
als in andere landen zulks het geval is, herhaaldelijk door 
onbevooroordeelden een grondig onderzoek naar den 
toestand van de schouwburgen, de hulpmiddelen noodig 
bij het blusschen, naar dc reglementen en het al of 
niet nauwgezet in acht nemen daarvan worde ingesteld. 
De alsdan opgedane ondervinding mag dan geen geheim 
blijven, want het publiek is volkomen in zijn recht, indien 
het eischt te weten of het met gerustheid die gebouwen 
kan bezoeken, en of het zich verlaten kan op de geno
men voorzorgsmaatregelen 

Heeft er bij ons te lande in den laatsten tijd een 
onderzoek plaats gehad, dan moet op eene openbaarma
king van het rapport daaromtrent ten zeerste worden 
aangedrongen ; waar het nog niet is ingesteld, daar moge 
spoedig de noodzakelijkheid er van worden ingezien en 
late men zich niet verleiden door het in dergelijke geval
len zoo machtige ,,'t is tot nu toe goed gegaan, waarom 
zulks ook niet in 't vervolg." 

C. T. J. LOUIS R1EBER. 

BESCHOUWINGEN OVER 
T E E K E N W E R K . 

In Nederland, zoowel als in andere landen, wordt er 
over geklaagd dat het groote publiek niet de noodige 
aandacht en belangstelling toont voor de werken van 
den Architect, indien die nog niet tot uitvoering zijn 
gekomen, — alzoo voor zijne plannen. In Nederland, zoo 
zou men bijna geneigd zijn te zeggen, blijft het publiek 
geheel koud bij het aanschouwen van dergelijke plannen ; 
' t is slechts een enkel vakman, die zich de moeite ge
troost van eene nauwkeurige beschouwing, indien hem 
de zeldzame gelegenheid geschonken wordt iets van zijn 
kunstbroeder te zien te krijgen. Wel is er in de laatste 
jaren vooruitgang te bespeuren, maar toch zijn wij nog 
niet waar wij wezen moeten. Aan wien de schuld van 
die onverschilligheid? Gedeeltelijk aan den Architect. 

Zooals in gewone gevallen de Architect zijn ontwer
pen voorstelt, als een projectie op een plat vlak, is het 
voor hem wel mogelijk zich een juist denkbeeld te maken 
van de verhoudingen, welke de uitdrukking aan zijn werk 
zullen geven, en kan hij zich in vele opzichten voor
stellen hoe zijn gebouw zich in werkelijkheid zal voor
doen, maar voor het groote publiek blijven dergelijke 
teekeningen in enkele lijnen eene te conventioneele 
voorstelling. In de werkelijkheid toch, doet zich een 
gebouw geheel anders voor, — en dit niet het minst 
in de vrij nauwe straten onzer steden, — dan de indruk 
die men ontving bij de betrachting van het ontwerp er 
van; de verhoudingen veranderen geheel en al, wat 

slank was op het papier, wordt gedrukt in de werke
lijkheid. Aan den leek in de kunst, wordt dus een 
leugenachtig beeld vertoond, dat voor hem even onbe
grijpelijk is als de graphische voorstelling van polssla
gen b .v . is voor hen, die niet bekend zijn met de wijze 
hoe men alle reeksen van feiten, — om een voorbeeld 
tc noemen : de fluctuatien van papieren aan de beurs —, 
in een woord alles wat zich in getallen laat uitdrukken, 
in lijnen kan weergeven. 

Men moet dus gewone teekeningen — geometriesche — 
van den Architect niet met hetzelfde oog beschouwen 
als met dat waarmede men een schilderij beoordeelt; 
men moet echter stilzwijgend daarbij hetzelfde verrichten, 
of in zich om laten gaan, als bij het gewone lezen. 
En dan nog, letterschrift kan een ieder ontcijferen, maar 
uit een projectie teekening lezen, blijft voor velen een 
gesloten boek. 

Er was een tijd, dat men het publiek niet toestond 
een oordeel te vellen over de werken van den bouw
meester ; men wees het met een wijs gezicht op diep
zinnig geleerde regelen der schoonheidsleer van nevel
achtige herkomst; men draaide het een onnoemelijk 
aantal cijfers van twijfelachtige geboorte voor deoogen, 
dat alleen hem die er kennis van droeg het recht gaf 
te oordeelen. En het publiek heeft die goochelarij maar 
al te grif aangenomen zonder te trachten na te gaan in 
hoeverre het de dupe kon zijn van al die veronderstelde 
geleerdheid; het ging voort met beschroomdheid zijn 
oordeel op te schorten. Men ontmoet nog veel van 
die achterhoudenden, want niet zooals elders zijn zij 
naar waarheid ingelicht door hen, van wien die inlich 
tingen behoorden uit te gaan. 

Hem, die de tentoonstelling der teekeningen van 
Viollet-le-Duc, ten vorige jare te Parijs gehouden, be
zocht heeft, zal het wel niet ontgaan zijn, hoe men zich 
daar verdrong voor de werken van de teekenstift van 
dien meester. Men kwam daar ook niet om geome
triesche of projectie teekeningen te aanschouwen, maar 
om van de tastbare werkelijkheid zich zoo na mogelijk 
een denkbeeld te kunnen vormen; en uit de daar opge
vangen op- en aanmerkingen, uit de beoordeelingen was 
het duidelijk op te maken, dat het publiek een leesbaar 
schrift voor oogen had, voor figuren stond die het kon 
begrijpen, zonder de hulp van de zoogenaamde regelen 
der kunst. Niemand beter dan Viollet-le-Duc misschien, 
heeft het dan ook gekend om in enkele trekken zijne-
schetsen voor een ieder begrijpelijk te maken ; dit is 
trouwens zijn doel geweest, niet was het dat om er een 
bewijs van te leveren hoe goed teekenaar, hoe han
dig acquarellist hij was. Hetgeen hij zich voorstelde, 
heeft hij volkomen bereikt door middel van tee

keningen in perspectief; niet dan in de hoogste 
noodzakelijkheid kwam hij er toe geometriesche teeke
ningen te maken. 

Het teekenen met behulp van de leer der perspec
tief is minder eene conventioneele wijze van voorstelling ; 
het betracht, of moet cl it ten minste zoo nabij mogelijk 
doen. het weergeven van de werkelijkheid even als bij 
eene schilderij. En dat begrijpt de oningewijde beter, 
't Is daarom niet zonder doel, tlat de tegenwoordige 
Architect zich er meer op toe gaat leggen zijne ont
werpen ook „in perspectief te brengen" en ,,te kleuren". 
Neem buitenlandsche tijdschriften ter hand, zij beuijzen 



o]> welke uitgebreide schaal men daarin hot denkbeeld 
hulde brengt om voor een ieder duidelijk te zijn. 

Ook nog een ander voordeel hebben de perspectie-
vische voorstellingen van eenig bouwwerk, met het oog op 
den ontwerper zelve, want ook hem kunnen zij hulp 
bieden om zich een betere voorstelling van de werke
lijkheid te maken ; meermalen zullen die teekeningen 
hem kunnen wijzen op werkelijke fouten. 

Of mag het geen fout genoemd worden dat b v.: 
de hooger geplaatste deelen van eenig bouwwerk, die 
toch ook effect moeten maken, geheel of gedeeltelijk 
zich voor de oogen van den wandelaar verschuilen? 
Zoo niet, dan is het toch minstens genomen eene ver
gissing zooals er meerdere in dat genre voorkomen; 
zie b. v. de stand van den koepelbouw op het dak van 
het Amerikaansche Hotel te Amsterdam. Wellicht, 
neen zeer zeker had een teekening in perspectief de 
ontwerper van dat gebouw op andere gedachten omtrent 
de verhoudingen gebracht, en was hij niet medege-
sleept door de voorstelling welke zijn geometrische teeke
ning hem voorspiegelde. E n dergelijke vergissingen hebben 
plaats gehad bij vele andere gebouwen, zelfs bij die 
welke meer aanspraak kunnen maken op monumenta
liteit dan het hier aangehaalde. 

En nu het kleuren der teekening. Een hoogst ge
wichtig moment om effect in een bouwwerk te brengen 
is de kleur; 't is evenwel niet de veelvuldigheid der 
kleuren, die het schilderachtige voortbrengt, maar de 
goede verdeeling van kleur en die kan men moeielijk 
begrijpen, zonder ze vóór zich te hebben. Kon menig 
Architect er toe overgaan zijn ontwerpen tevens te 
kleuren, en dan liefst zijne geometrische teekeningen 
er van — . dan zou hij minder in de kwaal vervallen 
van bont te zijn. Zoo bevorderlijk de goede kleurver-
deeltng voor het effect van het geheel is, zoo mishaagt 
het, den gevel van een gebouw herschapen te zien in 
een staalkaart van alle in- en buiten den lande gebrui
kelijke bouwmaterialen. En toch. men vindt ze, die 
staalkaarten, meer dan vroeger. 

De opmerking wordt meermalen gemaakt, dat per-
spectievische en gekleurde teekeningen, prentjes zijn om 
de goè gemeente te lokken. Niets is minder waar dan 
dit, tenzij men aan lokken niet het denkbeeld verbindt 
van wat wel in banale termen genoemd wordt „in de 
fuik loopen " Juist het tegendeel is waar, perspectie-
vischc voorstellingen, gekleurde teekeningen, mits de 
waarheid zoo nabij mogelijk daarbij betracht wordt, zijn 
de beste hulpmiddelen om ook den minder ingewijde 
te hulp te komen in zijn oordeel over de conventio
neele geometrische voorstellingen. 

Ook dit heb ik hier trachten te bewijzen. 

II SUPPI .ENTE! 

Het tweede voorstel heeft de bedoeling, de uitgave van een goed
koop geïllustreerd volksblad, in den geest van »The British Work
man", maar met het oog op de behoeften en de belangen van 
het Nederlandsche Volk, door eene krachtige ondersteuning moge
lijk te maken. 

Het derde voorstel strekt om voort te gaan de Amstcrdamsche 
model-school voor het ambachts-onderwijs met eene subsidie van 
/ ï o o o bij te staan in haar werkkring. De plannen van het Nut, 
een verblijdend en hoogst bemoedigend teeken des tijds, kunnen 
een belangrijken invloed uitoefenen op de ontwikkeling en bevor
dering van kunstzin, en 't is daarom te wenschen dat de voorstel
len van het Hoofdbestuur niet alleen door de algemeene verga
dering zullen aangenomen worden, maar ook dat ze spoedig 
mogen uitgevoerd worden. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 

AMSTERDAM. — In hare punten van beschrijving voor de Alge
meene Vergadering heeft de Maatschappij tot Nut van het Alge
meen drie voorstellen opgenomen, welke getuigenis afleggen van 
het op den voorgrond treden der kunstbeoefening en van de 
zorg daarvoor. Het eerste voorstel strekt om op de bcgrooting 
een post van ƒ 9 0 0 0 uit te trekken, ten einde daaruit aan drie 
departementen, die plaatselijke verzamelingen tot bevordering van 
kunst industrieel onderwijs willen stichten, op zekere voorwaarden, 
elk een subsidie van f 3 0 0 0 te doen uitkeeren. 

D E L F T . — De uitslag van de eindexamens aan de Polytech
nische school te Delft is als volgt: er hadden zich 66 studenten 
voor het examen aangemeld, vóór en gedurende het examen trok
ken zich 6 terug. 

Geslaagd zijn, voor civiel Ingenieur, de Heeren: P. Dirks, 
J. Dirkscn, A. W. van Doesburgh, L. C. F. E . Engelenburg, C A 
de Favauge, C. M. Gardenier, R. H. Gockinga, D. C. Henny, E. F. 
In ' tVeld, J. J. Israels, H . Janzen, P. C. van Kerckhoff, J. C. Kluy-
ver, K. F. Koning, J. A Kretschmar van Veen, A . van der Laan, 
H . A. C. van Liebergen, J. Nelemans, H. Oostinjer, J. C. van de 
Pol, W. van Rees, J. van Rossum Duchatel, A. H. Salter, J. G. H. 
Schott, S. R. Smit, P. de Stoppelaar, J. Stroink, E. Suermondt, 
B. D. van Tienhoven, C. J Vaillant. G. Verver, W. de Visser, 
F. J A . van Vollenhoven, P. J. Voorst Vader, 11. P. J. de Vries, 
J. Wilke, A. R. Witkop, M. Vpelaar en H. A. van Ysselsteyn. 

Voor Architect (Bouwkundig Ingenieur), de Heeren: F. M. L. 
Kerkhoff en J. A. Mulock Houwer. 

Voor werktuigkundig Ingenieur: de Heeren H. M. van Andcl, 
L. H. N . Dufour, E . C. Ekker, J N. Kooy, A. D. Meijer en J. S. 
van Veen. 

Voor scheepsbouwkundig Ingenieur, dc Heer H. F. Koning, en 
voor Technoloog, de Heer H . W. D . Hellebrekers. 

's G R A V E N H A G E . De Minister van Waterstaat Handel en Nijver
heid heeft tot de hoofdambtenaren van den Waterstaat bij aan
schrijving het verzoek gericht om, wanneer bij het uitvoeren van 
werken voorwerpen gevonden worden, die voor de natuurlijke 
historie, oudheid of geschiedenis merkwaardig kunnen zijn, of 
sporen en overblijfselen van oude gebouwen, wegen, enz. worden 
ontdekt, daarvan onmiddelijk kennis te geven aan den Directeur 
van 's Rijks Muzetim van oudheden te Leiden, opdat deze in de 
gelegenheid worde gesteld, zonder uitstel het meest gewenschte 
wetenschappelijk onderzoek te doen instellen. 

Dikwijls kwamen dergelijke ontdekkingen veel te laat ter ken
nis van de bevoegde personen, waardoor de mogelijkheid werd 
benomen om gegevens te verzamelen die tot belangrijke gevolg
trekkingen voor de wetenschap hadden kunnen lelden. 

Het zal wel overbodig zijn, Heeren Architecten uit te noodigen 
op de wijze als de Minister zulks verlangt het hunne te willen 
bijdragen tot het goede doel. 

L E E U W A R D E N . — Wiarda State, het schilderachtig gelegen slot, 
tocbehoorende aan Jhr. R. C. van Cammingha, zal den nen Jujj 
a. s. in 't openbaar worden verkocht. Het slot dagteekent uit 
het begin der i6« eeuw, en is met zijn toren en poort goed be
waard gebleven. 

— ' » • — 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

PARIJS. - In het vorige jaar werd door den Franschen Minister 
van Onderwijs en Schoone Kunsten eene commissie naar Tunis 
gezonden, mei. het doel om archeologische onderzoekingen te doen. 
Deze commissie is thans teruggekeerd met eene verzameling voor
werpen, te samen een klein maar belangrijk museum vormende, 
als: overblijfselen van beeldhouwwerken afkomstig van tempels, 
arena's enz., fragmenten van beelden, een groote hoeveelheid Ro-
meinsche vazen, nog goed geconserveerde mozaïkvverken, wapens, 
urnen en penningen, afkomstig uit de eerste tijden der Césars. 

Na de sluit.ng van het Salon, dus nog in deze maand, zullen al 
deze voorwerpen tijdelijk worden tentoongesteld in het Palais de 
l'Industrie, alvorens zij het Musée du Louvre gaan verrijken. 
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ST. CLOUD. — Het sedert den oorlog van 1 8 7 0 — 7 1 in eene ruïne 
herschapen slot St. Cloud, de voormalige verblijfplaats van Napo
leon 111, zal weder opgebouwd en veranderd worden in een soort 
van Cristal Palace in den trant van dat van Sydenham bij Lon
den. Het doel is, een reusachtig tentoonstellingsgebouw te stich
ten, geheel uit ijzer en glas geconstrueerd, ten dienste van een 
museum voor retrospektive kunst en verzamelingen op wetenschap
pelijk gebied; verder zullen er serres voor zeldzame oostersche 
planten, acquaria, romcinsche baden, panoramagebouwen, een 
gebouw voor de pers, een internationale schouwburg en wat al 
niet meer in te vinden zijn. 

ATHENE. — Ontegenzeggelijk is het huis of liever het paleis 
hetwelk Dr. Heinrich Schliemann thans te Athene bewoont, een 
der grootste sieraden van dc stad. In dc nabijheid der nieuwere 
en met groote pracht voltooide bouwwerken, de universiteit en 
de academie gelegen, maakt het daarmede als het ware een 
geheel Tengevolge zijner ligging in een der hoogste gedeelten 
van de stad, is het gebouw met zijne schitterende en prachtige 
marmer bekleeding reeds lang, vóór dat men zich in de onmiddel
lijke nabijheid van de stad bevindt, van uit de verte zichtbaar. 
Ten einde aan zijn paleis de gewenschte grootte te kunnen geven 
en het door uitgestrekte tuinen op behoorlijke wijze van de om
liggende gebouwen te kunnen afscheiden, heeft Schliemann behalve 
de nog onbebouwde gronden, nog twee huizen moeten aankoopen, 
welke hem meer dan 1 0 . 0 0 0 franken gekost hebben. 

Zijn paleis, door hem Ilion genoemd, bestaat uit een verhoogd 
parterre, met twee verdiepingen daarboven, welke aan de straat
zijde elk tot eene rijk versierde loggia toegang geven, terwijl de 
galerij van het dak versierd is met 2 2 marmeren beelden, perso
nen weergevende uil de werken Homerus. 

De binnen verdeeling van het huis is zeer praktisch. Het 
verhoogd parterre bevat de ruimten, waarin de verzameling van 
Schliemann zelve is tentoongesteld ; bovendien bevat het de dienst
boden vertrekken, de keukens, dc bergplaatsen voor provisie, enz. 
Op de eerste verdieping zijn de vertrekken gelegen, bestemd voor 
het ontvangen van bezoeken, bestaande in drie kleine salons, een 
groote eetzaal, een danszaal en eenige nevenvertrekken. De tweede 
verdieping bevat de woon- studeer- en slaapvertrekken. 

Een groote onoverdekte marmeren trap geeft ter linkerzijde 
van het gebouw direkten toegang tot de eerste verdieping; onder 
het bordes van dezen trap ligt de deur welke toegang geeft tot 
het verhoogd parterre of het museum; een trap in het gebouw, 
verbindt onderling de verschillende verdiepingen. 

Van af het perron of het bordes var eerstgenoemden trap voert 
een deur naar eene kleine vestibule welke in verband staat met 
een groot portaal, een hal, geheel in pompejaanschen stijl en 
met rijke plafond-beschilderingen gedekoreerd; in dezen hal vindt 
men rechts de ingangen naar de ontvang-salons en de danszaal, 
links die naar de eetzaal enz. De danszaal is het lievelingslokaal 
van Schliemann, hij wijst er met trots en vreugde op, hoe geen 
moeiten of kosten gespaard zijn om het zoo sierlijk mogelijk te
maken. Ook deze zaal is in pompejaanschen stijl, met gebruik
making van renaissance-motiven gedekoreerd; de in lichten toon 
gehouden wanden, beschilderd met citaten uit Homerus, de uiterst 
gelukkige fresco's der randverdeeling. het ontstaan van de onder
zoekingen naar antiquiteiten in den bodem van Griekenland voorstel
lende, — het in hoofdtoon wit gehouden plafond, de breede prach
tige loggia van 5 bogen, met haren in schoon mozaïk bewerkten 
bodem, alles maakt een buitengewoon vriendelijken indruk die 
het geheel stempelt tot een waar knnstwerk. De vloer van de 
danszaal is, — zooals trouwens alle vloeren in het huis, — in stecn-
mozaïk bewerkt en stelt verschillende in Troja gevonden voorwer
pen, als schalen, urnen, vazen, kannen enz. voor, en hoe zonder
ling deze wijze van versiering ook zijn moge, het geheel maakt 
om de goede kleur toch een aangenamen indruk. 

Rechts van de danszaal liggen een kleinere salon en de kleed-
of toiletkamer, links een grootere salon door welke men in een 
volgend vertrek binnen treedt, waarop verder de rookkamer volgt. 
A l deze vertrekken zijn met uitzondering van de eetzaal, waarin 
de versiering weder elementen der renaissance vertoont, in zuiver 
pompejaanschen stijl gehouden. 

De kunstmatige verlichting van alle vertrekken geschiedt door 
middel van gas, hetgeen voor Athene nog een nieuwtje is 

KOPENHAGEN. — Het Oud-Noordsche Museum ontving in 
gin van dit jaar een aantal bronzen voorwerpen, waarvan de her
komst mocijelijk was te bepalen. Zij waren opgedolven uit het 
hoogveen te Dejbjerg in Jutland. 

Onlangs ontving het Museum een in datzelfde veen opgegraven 
paradewagen uit de 4e of 5c eeuw afkomstig, en nu bleek het 
dat de vroeger ontvangen sierlijk bewerkte bronzen voorwerpen, 
van die wagen afkomstig waren. 

T E C H N ISC H E M E D E D E E L I N G E N . 

Portland-Cement, een middel tegen het roesten. Zoodra het vol
ledig omhuld is door Portland-Cement wordt het ijzer volmaakt 
tegen roesten beschut. Dit feit, hetwelk door proeven gemakke
lijk nog nader te bevestigen is, werd bewezen gevonden, zoo wordt 
medegedeeld, aan de brug over de Niagara. Men veronderstelde 
dat de ijzeren kabels waaraan het brugdek hangt, en die geheel 
met een cement-mortel omgeven zijn, beschadigd waren; bij onder
zoek bleek het echter dat zij nog volkomen door het vocht onaan
getast, ja zelfs nog geheel blank waren. Deze omstandigheid laat 
zich daardoor verklaren, dat de cement-mortel, zich uiterst vast 
om het ijzer hecht en het water dat bij zijne bereiding noodig 
was, bij het verharden spoedig uitdrijft, waardoor de omhullende 
mortelschicht zoo hard en dicht wordt, dat lucht noch vochtigheid 
tot het ijzer kan doordringen; redenen waarom dit laatste roesten 
zou, bestaan er dus niet meer. 

Bovengenoemd middel is alzoo sterk aan te bevelen daar, waar 
het aanbrengen van blijvende ijzeren verankeringen in eenig ge
bouw noodzakelijk is. 

Glycerine als bijvoegsel bij lijmverf. Wegens de eigenschap van 
de glycerine om niet op te drogen en een weinig vochtigheid uit de 
lucht op te nemen, is die stof bizonder geschikt de sprokkigheid 
der' lijnverven, waardoor hinderlijke scheurtjes ontstaan, te voor
komen. Natuurlijk moet met het gebruik er van spaarzaam ge
handeld worden; het is bovendien niet noodig bij eiken ecnvou-
digen arbeid dit middel toe te passen. 

Het bijvoegen van 2 a 3 % zuivere glycerine is reeds voldoende, 
om het breken of lostrekken der verf te voorkomen, zonder daar
om hinderlijk te zijn bij het opdrogen. Vroeger gebruikte men 
voor hetzelfde doel melk; glycerine schijnt eene uitmuntende en 
betere plaatsvervangster te zijn, en op de kleur heeft zij niet den 
minsten invloed, zoodat men haar in Engeland en Frankrijk reeds 
meermalen met het beste gevolg heeft aangewend. 

Wij vinden hieromtrent het volgende bericht. De omstandig
heid, dat dikwerf enkele geschilderde banden in blauwe of roode 
kleur, na het drogen barsten vertoonen en schilferig worden, gaf 
aanleiding de oorzaken van dit euvel te onderzoeken en zoo mo
gelijk op te heffen. Men kwam tot het resultaat dat dc gebruikte 
verfstoffen te veel spoedig opdroogende zelfstandigheden moesten 
bevatten, aangezien bij het verwijderen der gebezigde verven, ner
gens, hetzij aan plafonds hetzij aan muren, sporen gevonden wer
den welke aanleiding gaven tot het vermoeden, dat zij met de 
grond-verven een of andere verbinding hadden aangegaan. Men 
kwam dus tot de veronderstelling dat de gebezigde verf opge
droogd was vóór dat zij met de grondverf zich hecht verbonden had. 

Deze veronderstelling, gestaafd door de waarneming, voerde tot 
het denkbeeld het droogen te voorkomen; men wendde om het 
doel te bereiken de glycerine aan bij wijze van proef, en nergens 
werd meer een zweem van sprokkigheid waargenomen. 

— * - * - • — 

V R A A G B A A K . 
V R A A G . I . Op sommige munten, penningen en bij opschriften, 

ziet men de woorden onderling gescheiden door punten, — op ande
ren alleen door eene tusschenruinite 

Wanneer is men bij monumentaal schrift gerechtigd tot het 
plaatsen van bedoelde scheidingsteekens en hoe moeten die geplaatst 
worden? ( > - '<•' A. 

V R A A O 2. Welke is de beste wijze voor het vervaardigen van 
sgraffito? K> 
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De Uitgevers, na de verschijning 
van elk nummer van v e r s c h i l -
l e n d e Leden der Maatschappij 
klachten krijgende, over het niet 
ontvangen van het Weekblad, nemen 
de vrijheid bij deze mede te deelen, dat 
de verzending alle weken geschiedt 
volgens hertzelfde systeem en zij 
niet verantwoordelijk zijn voor abui
zen der postbeambten. Eventueele 
reclames van dien aard zullen dus 
niet meer door het zenden van 
duplicaat exemplaren, beantwoord 
worden. 

KAP.EL I. SCHUTTE, 
Kalk- en Tras-Fabriekant. 

GROOTHANDELAAR 
I N 

V E R D E R E B O U W M A T E R I A L E N . 
Directe aanvoerder der M A N H E I M E R P O R T L A N D C E M E N T . 

14' 

MOZAÏEKVLOEREN 
B O C H F R È R E S a Maubeuge. — V I L L E R O Y & B O C H a Mettlach. 

MINTON & Co., London, en anderen. 
Hij de E R V E N H . V A N M U N S T E R & Z O O N , 

te Amsterdam is verschenen: 

D E G L O R I E R I J K E J U L I D A G | f 
V A N 1 5 8 1 

(AFZWERING V A N F1LIPS) 
na 3 eeuwen in herinnering gebracht 

door H , M O H R M A N N . 
Prijs 25 Cents. 

A l o m v e r k r i j g b a a r. 

Amsterdam. 
GEBAKKEN STEEN IN VERSCHILLENDE KLEUR EN TEEKENING. 

MOZAÏEK-TEGELTJES VOOR MUURBKKLEEDING. 
Teekening en Monsters op franco aanvrage te bekomen. 140 

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE FABRIEK 
VAN 

GEBOGEN GLAS, GEORNAMENTEERD EN GESCHILDERD GEBRAND GLAS, 
GLASVERZILVERING, STOOM-GLASSLIJPERIJ, 

G L A Z E N D A K P A N N E N , ENZ., 
T E DORDRECHT. 

G E B O G E N R U I T E N in V E N S T E R - en S P I E G E L G L A S , voor Gebouwen, Rijtuigen, Meubelen. Oranjeneen. Lantaarns, enz. 
SPECIALITEIT van G L A S V E R Z I L V E R I N G , van G L A Z E N D A K P A N N E N , STOOM-MATSLIJPERIJ van S P I E G E L -
en V E N S T E R G L A S , STOOM-FACETSLIJPERIJ van S P I E G E L R U I T E N , Rijtuigglazen, Lantaarnglazen, Glazen Deurplaten, 
G L A Z E N L E T T E R S . Verguld, Verzilverd en in Kleuren, met Specie tot aanhechting, enz. 

Bekroond met GOUDEN, Z I L V E R E N en B R O N Z E N M E D A I L L E S , 
op de verschillende T E N T O O N S T E L L I N G E N van 1856, '58, '62, '66, '68 en '69 en laatstelijk in 1876 op die te Philadelphia en te Parijs 
1878, en HOOGSTE 1SEKROONING te Melbourne 1881, voor i° . G L A S B U I G E R I J , 2". M A T S L I J P E R I J , 3". F A C E T S L I J P E R I J , 
4". F O E L I È N van S P I E G E L - en V E N S T E R G L A S . 

J . J . B . J . B O U V Y , 
Handelaar en Fabrikant in Venster- en Spiegelglas. 

L U C H T K A C H E L S 
voor SCHOIEN, VERGADERZALEN enz. 

Deze kachels, ingericht voor steenkolenvuur, worden in alle afmetingen 
vervaardigd door 138 

J. H. WILDEMAN, firma G. SCHULD & ZONEN, Mrs. Smeden, 
T E DORDRECHT. 

(Een aantal dezer kachels zijn geplaatst in het GYMNASIUM, dc MIDDEL
BAR]'. MEISJESSCHOOL en de G E M E N G D E SCHOOL aldaar.) 

Informatien te bekomen aan het bureau der gemeentewerken te Dordrecht. 

A M S T E R D A M S C H E 

ALMANAK VOOR KOOPHANDEL EN ZEEVAART 
1881. 

Gebonden in heel linnen band f 1.50. 

Bevat o. a. eene volledige opgave van de soliede Assurantie-Maatschappijen. 

Uitgave van de Erven H. V A N M U N S T E R & Z O O N , te Amsterdam. 

Uitgave van de Erven H . VAN M U N S T E R & Z N . 

EDW. ROOZE, 

J O N G G E H U W D . 
Gebonden in heel linnen (groenen) 

stempclband. a ƒ 3.65, 

is een degelijk boekwerk, om tot geschenk 
aan dames te dienen. 
Alom te ontbieden. 

Bij de Erven H . V A N M U N S T E R & ZOON, te Amsterdam, is ter perse 

V A N D E 

ONDER R E D A C T I E V A N 

P. J. H. CUYPERS, Prof. E. GUGEL, J. R. DE KRUYFF, C. MUYSKEN 

en H. P. VOGEL. 

Jaarlijks verschijnen 4 afleveringen a 2 vel druks en 10 platen in photolithographie. 

Prijs ƒ io.—, betaalbaar in twee halfjaarlijksche termijnen. 

Voor de Leden der M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G D E R H O U W K U N S T staat de 

inteekening voor den halven prijs, ƒ 5 . — , open, onder verplichting hunne 

aanvrage direct aan de uitgevers te zenden, met opgave door 

welken boekhandelaar men de leverantie wenscht. 

D E E E R S T E A F L E V E R I N G Z A L B E V A T T E N : 

HET KASTEEL „OUD W ASSEN AER" 
nabij 'S G R A V E N H A G E , 

van den Heer C. J. V A N DER OUDERMEULEN. 

Architect C. M U Y S K E N . 

De eerste aflevering is bij uitzondering en als ter kennismaking te bekomen a f 3.—, doch 

wordt niet afgeleverd dan na ontvangen remise. 
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A D V I E S E N A A N L E G D O O R 
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A M S T E R D A M , Prinsengracht 5 7 4 . 
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alwaar een complete Engelsche Stal en Box te bezichtigen is. 

COMPLETE INRTCRTING 
V A N S T A L L E N , K O E T S H U I Z E N E N T U I G E N K A M E R S . ' 3 9 

Op aanvrage worden Geï l lustreerde Catalogusen met prijsopgaven Iranco toegezonden. ]{ () JJ }fl M A T E R I A L E N . 

Molsteeg 4, A M S T E R D A M . 

Specialiteiten in 

Belgische en Duitsche Gips 
a ƒ 22 — 

bij groote quantum minder 

H A N D E L I N A L L E S O O R T E N V A N 

Van alle bestaande druk-apparaten is de 

A P H I S 0 B 3 P I E S 
de eenige, waarop men zonder bijzondere vakkennis, 
van een origineel bandschrift of teekening een geheel 
willekeurig aantal afdrukken kan maken; reden 
waarom deze persen, welke in 4 verschillende grootten 
vervaardigd worden, overal een zeer gunstig onthaal 
hebben gevonden, en nog vinden. 

De Hectograph, Chromograph, e. a. leveren 
slechts afdrukken in kleine hoeveelheid; daar 
enboven worden de laatsten met aniline kleu 

ren bewerkt, welke aan den invloed van het daglicht blootgesteld spoedig 
verdwijnen, en wier fdrukken aan het gewone briefport zijn onderworpen 
terwijl de afdrukken op de Autographische pers gemaakt, geheel onder het 
port van drukwerk vallen 

Uitvoerige prospectussen, met getuigschriften van de meest betcekcnisvolle mannen 
en van de grootste industricéle inrichtingen in Duitschland zijn op franco aanvrage gratis 
verkrijgbaar. 

HUGO KOCH, Machinenfabrikant te Leipzig, 
W A H L M A N N S T R A S S E 7/8. 1 4 2 

" 4 4 

JB^^" Een boekje dat iedereen te pas 
komt. 

PREMIE-TARIEF 
VOOR 

VERZEKERING TEGEN BRANDSCHADE. 
Goedgekeurd in de Vergadering van Assura-
deuten te Amsterdam, op 15 December 1868. 

"Prijs Jii ('eins. 
Uitgave van de Erven H . VAN M U N S T E R & Z N . 

J. N. SCHELTEMA, Beerenstraat SO, Amsterdam, 
bericht hiermede dat hij zijne TIMMER- cn A A N N E M E R S Z A A K met 1° Juli as. likwideert, ten einde zich geheel tc wijden aan de 
nieuw begonnen zaak in p , j N £ B O U W " A R T I K E L E N . 

Hij vestigt hierdoor dan ook op nieuw dc aandacht op zijne Permanente Tentoonstelling van Binnen- en Buitenland 
sche Sloten, Scharnieren, Deurknoppen, Espagnoletten, gezaagde metalen Ornamenten, Versierselen in gestampt en 
gORoten Zink enz. enz.; dezer dagen wederom verrijkt met Kngelsche, Fransche en Duitsche Tegels, de onlangs uitgevonden 
..Papfjrotiles" (papieren tegels) voorts Papier-maché plafond Ornamenton en Lijsten, IJzeren Trapbalusters, terwijl eerst
daags verwacht wordt eene ruime collectie Zinken Tuinbeelden, Vazen, en Engelsen sluitwerk. Eene groote verscheidenheid 
van geïllustreerde catalogi cn albums, bevattende plannen en teekeningen van een aantal artikelen niet in natura aanwezig, terwijl 
verschillende fabrikanten zich gaarne bereid verklaarden om zoodanige wijzigingen aan te brengen als de lastgevers mochten verlan
gen, of ook naar zekere gegevens nieuwe plannen te ontwerpen. 

' 4 3 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
TUSSCHEN V ELS EN EN I.JMUIDEN. 

Hoofddepöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
It< kiooml tv Arnhem met Diploma 1" f.r.iail. 

A P P E L B L O E S E M , K O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E NII O U D E N D E 
M E T S E L S T E E N E N , PRO EI E L S T E E N E N in alle gewenschte P R O E I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R . 
S T E E N E N van af f 1 . 5 0 per M r 2 . , R I O L E N , B U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan-
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O R T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in i e qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „ S T E R N " van T O E P F F E R , G R A W I T Z & Co. te Stettin; 
K N I G H T , B E V A N & STURGE'S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af ƒ 12.50 enz. 

Indrukt bij de l'.rcen It. M M Munster CV Zoon. 
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I N H O U D . 
Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Moderne Goud- en 

Zilverwerken. — Ceramiek. — Correspondentie. — Binnen- en Buiten
landsehe berichten. 

P L A A T : Deuromlijsting in Dclftsche tegels. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

Het correspondentschap der Maatschappij, in die 
plaatsen alwaar Afdeelingen der Maatschappij gevestigd 
zijn, is volgens de Wet opgedragen aan de Secretarissen 
dier Afdeelingen 

Het zijn: 
te A R N H E M de Hee r : J H . H O L L E N B A C H , Architect. 
„ A M S T E R D A M „ „ P . J. H U I J B E R S , Hoofdopzichter 

bij de Staatsspoorwegen. 
TIK ION, Gemeente-Achitect. 

G. L A N C E L , Architect. 
J VAN DEK G O E S , Bouw

kundige. 
H . J v. L U N I'EREN. Architect. 

J. G. J VAN R O O S M A L E N , leeraar 
aan de Burger Avondschool. 

De Correspondenten in de overige plaatsen zijn: 
te A L K M A A R de Heer: W F. DU C R O I X , Gemeente-

Architect 
W. H . KAM ,Gemeen e-Architcct. 
P VAN CIEN E R V E , Hoofdop

zichter der domeinen 
J M O R R E , Leeraar in de 

Bouwkunst, aan de Poly
technische school. 

VAN HARTE M/.„ Architect. 
I) DüURSMA, Gemeente-

Architect. 
II HANNINK, Architect 

S ' G R A V E N H A G E 

L E I OEN 

R O T T E R D A M 

U T R E C H T 

Z W O L L E 

P. 
P. 
G . 

1. 

A M E R S F O O R T 

B R E D A 

D E L F T 

D E V E N T E R 

D R A G T E N 

G. 

II. 
D . 

te GORINCHEM 

„ G O U D A 

„ G R O N I N G E N 

„ H A A R L E M , 

„ H A V E L T E 

,, H E L D E R 

„ 's H E K T O G E N H O S C U 

„ H O O R N 

„ M A A S T R I C H T 

„ M I D D E L B U R G 

„ MONNICKENDAM 

,, N I J M E G E N 

„ O U D K R - A M S T E L 

de Heer C 

., „ L 

Gemeente-

P U R M E R E N D 

S C H I E D A M 

W A G E N I N G E N 

G O E S J 

J. L O E V E N . 

Architect. 
BURGERSDIJK , Gemcente-

Architect. 
J . P. H A Z E U , Architect. 
J E.VANOENAREND ,Archi tect . 
S . S . H O F S T R A , Opzichter 

van den waterstaat (stand -
plaats Dieverbrug.) 

N . J . L E I J E R , Gemeente-
Architect 

J . J . II BOLSIUS , Architect. 
B. B L A N K E N , oud-Gemeente 

Architect. 
M . E . C P L E M P . Civiel 

Ingenieur. 
J J . A . SPRENGER , Buiten

gewoon opzichter" van den 
Waterstaat 

J . VAN L E E U W E N , A Z . Ge

meente-Architect. 
J . J . W E V E , Civiel- en 

Bouwkundig Ingenieur. 
Gemeente-A rchitect 

II P. E S K E S , algemeen 
opzichter van het hoog
heemraadschap van den 
A stel en N Amstel, (te 
Ouderkerk aan den A m -
stel ) 

1' M A G E R , Gemeente-
Architect. 

I J . V O R M E R , Architect. 
J . GOOSS.'.N, Leeraar in het 
teekenen, aan de Rijks 
landbouwschi M >1. 
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te Y V K F S I ' 

,, Z A A N D A M 

„ Z A L T - B O M M E L 

,, ZlERIKZEE 

,, Z U T P H E N 

de Heer L . A R N O L D , Gemeente-
Architect. 

„ J . VAN DER K O O G H , Ge

meente-Architect. 
,, A . M . A . G U L D E N , Ge

meente-A rcli itect. 
„ M . CouvÉE J R , Gemeente-

Architect. 
„ F. H . v. E T T E G E R , Ge

meente-Architect. 

MODERNE GOUD- EN ZILVER
WERKEN. 

De tijd ligt nog niet zoo verre achter ons, waarin 
de kunstwerken van den goudsmid met groote vereering 
behandeld werden, en in een zelfde familie steeds van 
de ouders op de kinderen overgingen, zonder dat iemand 
het wagen durfde zijn erfdeel naar den smeltkroes te 
brengen, om het op te offeren aan de zucht naar laatste 
snufjes. 

Nog goed herinneren wij ons de tijden, waarin zulks 
wel gebeurde, toen helaas zoo menig waardig kunst
werk werd ten offer gebracht aan heerschenden wansmaak I 
die tijden zijn voorbij, — gelukkig, - de eerbied voor het 
schoone neemt toe, en met zorg worden de goede voor
beelden uit vroeger dagen bewaard. 

Intusschen is ook de weelde grooter geworden en 
daarmede vinden wij de goud- en zilverwerken in riteer 
uitgebreiden kring, zij zijn meer populair geworden; 
maar zij staan in vele opzichten nog verre achter bij 
hetgeen onze voorouders, tot in de vroegste tijden wis
ten te maken. Zelfs de Egyptische byouteriën. en vooral 
de voortbrengselen uit den Renaissance tijd, trekken 
ons voel meer aan dan de weelderige zaken, welke wij thans 
bij den goudsmid zien uitgestald, maar welker karakter
loosheid van weinig kunstzin getuigt. 

De schoone kleur van het goud, het natuurlijke en 
ongedwongene, het eigenaardig onvolmaakte der bewer
king en het goede karakter der compositie, zijn vier 
eigenschappen, die ons in de goudsmidswerken onzer 
voorouders bij uitstek lief zijn, en die wel waard zijn 
een punt van studie te blijven. 

Van af de Egyptenaren tot in de periode der Renais
sance, vinden wij die vier eigenschappen in meerdere of 
mindere mate terug. Aan de eerste is gemakkelijk te 
voldoen; de toon van 't goud toch is afhankelijk van 
de bijvoeging van andere metalen. Zuiver goud zonder 
alliage, — en dit gebruikten onze vooronders meestentijds, 
omdat zij het metaal zuiver aan de oppervlakte van de 
aarde vonden, — geeft de schoonste, levendigste kleur. In 
plaats van het goud door polijsten de natuurlijke kleur 
te ontnemen, of bij geringe alliage, hetgeen daarvan 
overtollig was door bijtmiddelen slechts voor een dun 
laagje aan de oppervlakte weg te nemen, werd het ge
heele voorwerp uit éénzelfde onvermengde massa ge
maakt ; afslijting in het gebruik, bracht dus ook geen 
verandering van kleur te weeg, de dofheid en daarmede 
de toon gingen niet verloren. 

De tweede eigenschap, de eenvoud, het natuurlijke, 
het ongedwongene, men kan die tot een punt van de nauw
gezetste studie maken, maar helaas, ze weer te geven: 

that is the question ! In alles, en zoo ook hier, gaat de 
eenvoud verloren, zooals die met den loop der tijden 
bij alle volkeren, bij elk individu verloren gaat. De 
meerdere beschaving voert ook noodzakelijk een meer
dere gemaaktheid, of ten minste de zucht daarnaar, met 
zich mede. Men mag het bock van waren eenvoud op
slaan, eens en meermalen, maar de kennis er van blijft 
tot omslag en titelblad bepaald. 

Hoewel het vreemd schijnt te beweren, dat een min
der volmaakt afgewerkt kunstvoorwerp ons meerder 
belang inboezemt dan dat hetwelk van zekere volko
menheid der bewerking getuigt, —toch is die bewering 
niet onjuist. A l die kleine onvolmaaktheden, een ge
volg van voor het doel ontoereikende werktuigen en 
van een minder geoefende hand, geven aan het kunst
werk eene zekere aanlokkelijkheid; de gulle bekentenis 
van den uitvoerder: „ik geef hetgeen ik kan, en niet 
meer," trekt ons als 't ware aan. Het streven naar 
het goede, blijft er in grove trekken duidelijk in zicht
baar, en als van een schets van den meester kan men 
er van getuigen, ,,'t is toch geniaal geteekend". 

In vele ateliers tracht men, hoewel tot nu toe te 
vergeefs, die eigenaardige werkwijze weer te geven, 
vooral de tegenwoordige werklieden der Italiaansche 
school leggen er zich op toe. De reden, waarom zij echter 
nog niet daarin geslaagd zijn, ligt wel hierin, dat 
zij door studie met eenmaal geoefende, als 't ware ont
wikkelde hand trachten te verkrijgen wat bij hun voor
gangers uit natuurlijken aanleg voortkwam, met behulp 
van onvolmaakte werktuigen en minder ondervinding 
Beider punt van uitgang is te verschillend om ooit tot 
een zelfde resultaat te leiden. Hunne meest juiste 
copién naar oude voorbeelden, blijven dan ook voor 
ons doode copiën, zonder aantrekkelijkheid of betee-
kenis, afgietsels zonder geest of leven. 

Op de laastgenoemde der vier eigenschappen, de 
compositie, lijden onze tegenwoordige goudsmeden in 
hoofdzaak schipbreuk. De moderne kerksieraden, het 
moderne huisraad en de bijouteriën bezitten niet meer 
de eigenaardigheid van lijnen en de volheid van vormen, 
welke een type zijn van dc oudere werken. Ook bij het 
ontwerpen van deze laatsten, werd er meer op gelet, 
om door alle ten dienste staande hulpmiddelen dc ecn-
toonige kleur van het metaal te breken als, door meerder 
en minder relief, behoorlijk afgewisseld verschil in den 
aard der bewerking, en niet het allerminst door den 
sinds overoude tijden bekend zijnden fil-de-grain arbeid 
die, hoe eenvoudig de teekening der versiering ook zijn 
moge, steeds van hoogst effectvol karakter is, juist om 
de veelvuldige schakeringen, die de kleur van het metaal 
daarbij aanneemt. 

Dat de moderne arbeid achterstaat bij die onzer 
voorouders, is niet te verwonderen, nu de eigenzinnige 
en grillige godheid onzer eeuw, de wispelturige mode, 
die evenals eens de Lorica der Romeinschc legioenen, 
thans de wereld beheerscht, door het publiek als aan
gebeden wordt. De volkeren uit de perioden van vroegere 
beschaving, hebben daarentegen een zekere standvastig
heid van smaak bezeten. 

De hedendaagsche goudsmid is wel in de noodzake
lijkheid voortdurend er op uit te zijn, telkens en telkens 
iets nieuws te leveren, wil zijn winkel niet met het 
afdoende „dat is geen mode meer," worden voorbij 

55 

gegaan. Hij heeft als 't ware den tijd niet een tweede, 
zoo mogelijk verbeterd exemplaar van eenig kunstwerk 
af te leveren, en is wel gedoemd tot leuze aan tc nemen : 
„II me faut du nouveau, n'en füt-il plus au monde." 
Ten einde raad, zonder een afgebakende richting te kunnen 
volgen, let hij op schoonheid en bruikbaarheid niet 
meer; goed of niet goed, nieuw moet het zijn. Wat 
zou het hem ook baten, daar wel op te letten, nu het 
lelijke, als 't maar iets nieuws in zich bevat, soms meer 
gevraagd wordt dan het waarlijk schoone. Is het te 
verwonderen, dat de fabriekant van heden zijn eigen weg 
bewandelt, hem aangewezen door een publiek dat de mode 
volgt, door den een of anderen knoeier uitgedacht? Is 
het hem kwalijk te nemen, dat hij er slechts op be
dacht is om in den kortst mogelijken tijd zich te verrijken 
nu de weg hem daartoe als van zelve door den verbruiker 
wordt aangewezen ? 

Indien de taak van het kunstwerk, van den goud
smid alleen is, om den vervaardiger er van te verrijken, 
dan is de heerschende toestand de meest gewenschte; 
wil het echter voor een groot gedeelte de leiding van 
den smaak van het algemeen op zich nemen, en dat 
kan het juist, omdat het door hooge innerlijke waarde 
reeds de aandacht tot zich trekt, dan is de hulp noodig 
van mannen met uitgebreide kennis, artisten, die in 
staat zijn den smaak op een vast en goed terrein te 
brengen. Gelukkig mag Nederland sinds de laatste 
jaren op dezulken wijzen. Of zij echter door den goud
smid te hulp geroepen worden? Wij gelooven het niet, 
maar geven den laatsten ten sterkste in overweging, 
minstens een poging te doen om door die zaakkundi-
gen voorgelicht te worden. 

Zeker zoude zulk een poging in onzen tijd niet in 
onvruchtbaren bodem vallen, nu de werken van den 
goud- en zilversmid, en niet het minst het gouden 
sieraad, niet meer in het bezit van den patriciër alléén zijn, 
maar meer algemeene goederen beginnen te worden, en 
vooral nu het groote publiek in kunstzaken langzamer
hand beter wordt ingelicht, zoodat een volgend geslacht 
waarschijnlijk een eigen en afgebakenden weg in de kunst 
gaat bewandelen. 

Goede voorbeelden strekken altijd tot leering, en 
zullen ook zeker aan het publiek het verderfelijke heft 
ontnemen, dat het thans in handen heeft; zoo zal de 
glorierijke zon, die eens schitterde over den arbeid der 
oud-Nederlandsche goudsmeden, ongetwijfeld herrijzen 
met een eigen stijl! 

Neen, de ontknooping van het tegenwoordige wijfe-
lend zoeken ook op dit gebied, kan niet uitblijve-i. Wij 
twijfelen daar niet aan, want uit de geschiedenis van 
het verledene, dat van dag tot dag helderder wordt, 
door den zich meer en meer uitbreidenden kring onzer 
onderzoekingen, maken wij goede voorteekenen op 
voor de toekomst, hoewel die nog gesluierd voor 
ons staat. 

C. T. J. Louis R I E B E R . 

C E R A M I E K . 

Gaarne voldoe ik aan het verzoek der Redactie van 
het Bouwkundig Weekblad, om daarin mede te werken, 
door bijdragen over het vak, dat tegenwoordig door 
mij wordt beoefend. 

Nu volgens den geest der nieuwe wet, ook de Kunst
nijverheid aanspraak mag maken op de belangstelling 
der Maatschappij, en dus op een plaatsje in haar weekblad, 
behoort zeker ceramiek onder de vakken die daartoe 't 
eerst in aanmerking verdienen te komen. Ten eerste, 
omdat het de oudste tak van Kunstnijverheid is, waarin 
de mensch zijne versieringszin, zijn behoefte aan het 
scheppen van schoone vormen geopenbaard heeft; ten 
tweede, omdat er geen kunst is, wier producten, bij de
mogelijkheid om tot de hoogste weelde opgevoerd te 
worden, toch genoeg binnen het bereik van iedereen kun
nen blijven, om ook bij den minst bemiddelden zijn invloed 
op schoonheids- en vormenzin te doen gelden, en eindelijk 
wegens hare innige verwantschap met het bouwvak 
zelve. 

Het Weekblad is niet dc plaats om deze beweringen 
nader uit te werken. De bewijzen daarvoor zijn in de 
kunstgeschiedenis voor ieder te vinden. De bedoeling 
is veeleer om slechts den lezer op de hoogte te houden 
van al hetgeen er nieuws op dit gebied verschijnt, zoo
wel hier te lande als elders. Het buitenland zal bij 
zulke berichten op den duur zeker het leeuwenaandeel 
verkrijgen, omdat gelijk- men weet aldaar, met name in 
Frankrijk, Engeland en Duitschland een buitengemeene 
opgewektheid in dit vak bestaat. — Toch veroor-
loove men mij voor ditmaal met een Hollandsch pro
duct te beginnen De plaat bij dit nummer behoorende, 
geeft er eene afbeelding van, terwijl voorzoovcr noo
dig, hier de beschrijving volgt. 

De afbeelding stelt voor eene deuromkleeding, gelijk 
die aangebracht is in den rez-de-chaussée van het nieuwe 
Departement van Justitie, te 's Gravenhage. De gang 
in dien rez-de chaussée is overwelfd met kruisgewelven, 
waardoor, ter plaatse waar eene deur toegang verleent 
tot een der achter dien gang liggende vertrekken, boven 
de deur een tympan ontstaat. Tevens springt het muur
vak, waarin die deur staat, eenigszins terug, zoodat er 
langs het deurkozijn genoegzame ruimte overblijft om 
ook daar nog eene versiering aan te brengen. Daar 
nu de gang geheel voorzien is van eene lambrizeering 
van gewone friesche tegels, volgens door den bouwmeester 
geleverde teekening vervaardigd in de fabriek van 
Gebrs Tichelaar te Makkum, wilde men ook boven en 
langs de deuren eene tegelversiering aanbrengen, die 
zich genoegzaam van de lambrizeering onderscheidt. 
Het ontwerp dezer versiering werd door den heer 
C. H . Peters, Bouwkundige bij de Landsgebouwen, 
opgedragen aan den heer A . Lecomte te Delft, die ook 
de bijgaande verkleining van zijn ontwerp bezorgde, 
terwijl de vervaardiging in mijn fabriek plaats vond. 

De schildering is blauw cn camaieu — Bij de tegels 
is niet, gelijk bij de kleinere friesche het geval is, eerst 
gebruik gemaakt van een email-laag tot het verkrijgen 
van een witten schilder-grond; er is direct geschilderd 
op de primitieve grondstof der tegels omdat zij, in 
tegenstelling met de friesche, bestaan uit het door Wed-
gewood uitgevonden aardewerk, dat om zijn bijzondere 
hardheid en witheid, ook wel half-porselein genoemd wordt. 

Het zou dus een fout tegen den stijl zijn, deze tegels 
nog met een witte email-laag te overdekken, en het 
is dan ook bekend dat zoowel Theod. Deck te Parijs, 
als Minton te Stoke-upon-Trent bij hunne beroemde, uit 
de hand geschilderde, veelkleurige tegels niet meer van 

56 



de vroeger voor onmisbaar gehouden email-laag gebruik 
maken. 

Omtrent deze tegels valt nog op te merken, dat zij groote 
zijn dan de gewone, nl 15 cm. vierkant, terwijl zij vele 
malen sterker en duurzamer zijn. Voorloopig worden 
zij niet in voorradige vaste patronen geleverd, maar 
alleen als compleete Decoratie, volgens door mij 
te leveren teekening; terwijl de kosten, vooral voor 
hen, die gewoon zijn aan de prijzen der thans hier te 
lande nog al eens gebruikte Mintontegels, in 't minst 
geen bezwaren kunnen opleveren. 

Delft, 2 4 Juni 1 8 8 1 . 

JOOST T H O O F T . 

De hier bedoelde tympan-versiering zal op de Ten
toonstelling van Decoratieve Schilderkunst te Arnhem, 
ter bezichtiging worden gesteld. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Aan dc Redactie van het Bonivkitndig. 

Weekblad. 

Met leedwezen las ik in uw nommer van 3 0 Junij.l. 
de mededeeling. dat er aan de uitvoering van het voorstel 
des heeren Leliman . om het 40-jarig bestaan der 
Maatschappij in 1 8 8 2 waardig te vieren, door het hou
den eener Nationale tentoonstelling, groote bezwaren 
verbonden waren, en het Bestuur aarzelde dit plan 
aan de goedkeuring der leden in de a. s September-
vergadering te onderwerpen, zonder zekerheid van een. 
behoorlijk waarborgfonds tot dekking van een eventueel, 
volgens hem bijna onvermijdelijk, tekort. 

Reeds ten vorigen jare heb ik een paar leden van het 
toenmalig Bestuur op de wenschelijkheid van het houden 
eener tentoonstelling op het gebied der bouwkunst 
gewezen, als een der meest doeltreffende middelen om 
van de Maatschappij te doen spreken en haar naar 
buiten te doen werken. 

Met belangstelling nam ik daarom kennis van een 
artikel, geplaatst in „de Opmerker" van 2 Juli j . 1. en 
volkomen deel ik het daarin neergelegd gevoelen om
trent het voorstel en het plan, niet twijfelende aan het 
welslagen daarvan, indien de uitvoering slechts aan be
kwame handen wordt toevcitrouwd. 

Instemmende alzoo met de strekking van genoemd 
stuk, hoop ik dat dit en deze regelen, een aantal leden 
zal opwekken, bij het Bestuur er ernstig op aan te 
dringen, om het plan niet los te laten, maar voor te 
stellen daaraan uitvoering te geven. 

Als mijn persoonlijk gevoelen, deel ik gaarne mede, 
dat het al of niet gelukken eener tentoonstelling, groo-
tendeels, bijna geheel afhangt van de personen, waar
aan de leiding wordt opgedragen. 

Men kieze daartoe slechts eene commissie uit energieke 
mannen, die het jong en vooruitstrevend element ruim 
vertegenwoordigen en waaraan alsdan de geheele uit
voering, onder toezicht van het Bestuur worde over
gelaten. 

Die commissie, aldus samengesteld, zal met hare 
benoeming vereerd zijn niet alleen, maar er tevens eene 
eer in stellen, den goeden naam der Maatschappij bij haar 
eigen reputatie op te houden. 

Het geldelijk bezwaar is volgens mijne meening ge

ring, want mocht later al blijken, dat de te verstrekken 
subsidie uit de kas der Maatschappij, ontoereikend was 
geweest, dan waarborgt ons allereerst de belangstelling 
van den voorsteller, den heer Leliman, ook diens 
geldelijken steun en de sympathie voor hem en zijn 
voorstel zal een groot aantal leden nopen zijn voorbeeld 
te volgen. 

Die wetenschap, ik zou bijna zeggen die zekerheid, 
is een voldoende waarborg en maakt dc créatie van 
een waarborgfonds, nu althans nog, geheel overbodig. 

Maar ik houd mij overtuigd, dat de regelings-com-
misie aan geen waarborgfonds behoefte zal hebben, in
dien ze slechts eene matige subsidie ontvangt en met 
die gelden woekert niet alleen, maar tevens ook met 
een aantal bij- en nevenzaken, waarmee, bij elke ten
toonstelling, ruim voordeel is te doen. 

Daarom zou het mijn wensch zijn dat het Bestuur, 
in de a. s. September-vergadering ter tafel bracht: Het 
scema van een programma eener in 1 8 8 2 te houden 
Nationale tentoonstelling op het gebied der bouwkunst 
in zijn geheelen omvang, als eene eerste proeve van 
wat de Maatschappij vermag en kan volbrengen. 

Het verbinde hieraan het voorstel tot het verleenen 
eener subsidie van 2 a 3 mille, al naar gelang dat de 
kas der Maatschappij dit toelaat en de vergadering 
beslisse. 

Eindelijk, de keuze eener commissie over te laten 
aan het Bestuur, tenzij dit, staande de vergadering 
eene voordracht doe. 

In dien geest werd ten vorigen jare een voorstel 
gedaan door het Bestuur der Vereeniging tot bevordering 
van de belangen des Boekhandels, dat door de leden 
eenparig werd aangenomen. Deze vak-tentoonstelling 
wordt in de volgende maand geopend in het Paleis voor 
Volksvlijt en mag vooraf reeds als volkomen geslaagd 
beschouwd worden. 

Ik zie niet in. waarom eene tentoonstelling op 
bouwkundig gebied een ander lot te wachten staat 
Het Bestuur doe dus wat op zijn weg ligt, namelijk: 
het voorstel, en bckommere zich niet al tc veel om 
de rest, die volgt van zelf. 

Op die manier richt het een monument op voor de 
Maatschappij en zich-zelf, trotscher cn verhevener dan 
de stichting van een gebouw, hoe monumentaal ook, 
ooit zal kunnen opleveren. 

Men verdenke mij niet, als geheel buiten het vak-
staande, van bemoeizucht, maar leze in dit schrijven 
veeleer, warme sympathie voor het voorstel des heeren 
L . en oprechte belangstelling in den bloei en den voor
uitgang van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst. 

Amsterdam Juli 1 8 8 1 . B. VAN D I J K . 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

"s GRAVENHAGE. — Men verwacht, dat spoedig door een comité 
een adres bij den Gemeenteraad zal worden ingediend met het 
doel om concessie aan te vragen voor het bouwen van een over
dekte markt op het gedempte gedeelte der Prinsengracht. 

liet plan komt in hoofdtrekken hier op neer. De verkoop
plaats wordt in twee vakken verdeeld; een gedeelte wordt be
bouwd met een overdekte markt, met aan weerszijden kleine 
bazars, tusschen de beide rijen bazars is eene ruimte van 9 meters, 
waarvan 4 zullen worden ingenomen door eene rij standplaatsen 

voor kooplui, zoodat een gang van 5 meters voor het publiek 
over blijft. Het tweede gedeelte der inrichting bestaat, in een 
eenvoudige overdekte marki, waarvan aan weerszijden 4 meters 
voor standplaatsen der verkoopers en 8 meters tusschen beiden 
voor het publiek. De markt omvat standplaatsen voor groenten-
verkoopers, vischverkoopers, enz. 

Wordt het verzoek van adressanten niet ingewilligd, dan vragen 
zij subsidiair de beschikking over de turfmarkt. Zij stellen voor, 
de vaart aldaar voor eigen rekening te dempen, een aanbod dat 
zeker op de instemming mag rekenen van de bewoners dier grachti 
die reeds meermalen, doch steeds vruchteloos, op de demping van 
dit «open riool" hebben aangedrongen. De zijstraat van de Turf
markt, — het Lage Zand — zou tot het overdekt gedeelte der markt 
behooren en dus de tegenwoordige bestemming van vischmarkt 
blijven behouden. 

De plannen voor het gebouw zijn vervaardigd door den Archi 
tect H. Wes'.ra Jr. 

— Aan de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
is per circulaire kennis gegeven : 

10. dat in dc Instituutsvergadering van 9 Juni 1881, tervervan
ging van de aftredende raadsleden: J. P. de Hordes, U .S . J. Rose 
en W. H Hubrecht, tot leden van den raad van bestuur zijn 
benoemd de leden: J. F. W. Conrad, dr. E. F. van Dissel cn 
dr. J. Bosscha. 

2". dat in dc vergadering van den raad van bestuur van den 
5 Juli daaraanvolgende zijn verkozen: 

tot president, het raadslid: jhr. G. J. G. Klerck 
tot vice-president, het raadslid: N . T. Michaêlis, 
tot penningmeester, het raadslid: A. J. Voorduin, 
die allen zich die benoeming hebben laten welgevallen. 

30. dat in dezelfde raadsvergadering het gewoon l i d j . Tideman 
op nieuw voor het volgend driejarig tijdvak tot secretaris is benoemd 

HAARLEM. — Voor het congres der Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering van Nijverheid op Woensdag 13 Juli alhier te 
houden, mag men eene talrijke opkomst van belangstellenden 
te gemoet zien. Verschillende deskundigen hebben reeds hunne 
medewerking tot behandeling der voornaamste onderwerpen 
toegezegd, o. a voor de technische nijverheid, de Heeren 
Prof. E. H. von Baumhauer, H . Linse, G. J. Stam, Henri Boers, 
W. Houwens. 

Voor de Kunstnijverheid de Heeren Prof. A . Pierson, A. C. 
Kruseman, Ed. Colinet, Ed. von Saher en J Gosschalk. 

ROTTERDAM. — Binnen weinige dagen zal de Tentoonstelling 
van Voorwerpen van Kunst en Smaak, in het St. Antoniusgesticht 
aan den Binnenweg alhier geopend worden. 

LEEUWARDEN. — Den nenju l i des namiddags ten 2 ure heett 
in het tentoonstellingsgebouw de mededeeling plaats gehad van 
den uitslag der bekroningen in den uationalen wedstrijd op het 
gebied der nijverheid. Gedeeltelijk is de uitslag als volgt: H. E. 
Jansen en Zonen, Amsterdam, buffet, dames schrijfbureau en 
schoorsteenbetimmering, voor elk voorwerp gouden med.; J. B. 
Bleesing en Zoon, idem, buffet, zilv. med.; dezelfden, ledikant, 
zilv. med.; dezelfden, dames schrijfbureau, zilv. med.; B. M. 
Billroth, Groningen, schoorstecnspiegel, zilv. med.; II. de Herder, 
Beestenwaag, kozijn met naar binnen draaiende ramen, bronzen 
med.: H. Keijzer Jr., Leeuwarden, zilveren med ; L. van Kampen, 
Huizum, bronzen med.; L J. van der Meiden, Leeuwarden 
(schoorsteenmantel', zilv. med.; dezelfde, gangfonteintje, bronzen 
med.; dezelfde, plaat escausijnsche steen met op- en ingewerkte 
letters, bronzen med ; E . K. Ozinga, Dokkum, dito, zilv. med.; 
J. v. Hulst, Harlingen, tegels, zilv. med.; J. C. Stoeller, Arnhem, 
terra cotta, zilv med.; W. G. van Rijn, Wageningen. dito, bronzen 
med.; Rachman en van Leeuwen, Sloterdijk, kunstzand-of cement-
steen, bronzen med.; J. Helder Pz., Aalzum, machinaal gevormde 
metselsteen, zdv. med ; S. v. Velzen, Alphen a/d. Rijn. dito. bronz. 
med.; D. Boerema, Delfzijl, handvormsteen, bronzen med.; W. G. 
van Rijn, Wagenii.gen, gebakken en gegoten buizen, bronzen 
med.; Draisma de Vries, Achluin dakpannen, bronzen med.; A. 
G. van der Meij, Berlikum, dito, bronzen med.; L. IJsbrandsz & 
Zoon, Makkum, dito, zilv. med.; E. M. Jaarsma, Sneek, ingesloten 

haard, gouden med.; L. en N . Koops, Lunteren. deurslot en 
haakbanden, bronzen med.; C. A. R. Graamans. Rotterdam, in 
gesloten haard zilv. med.; Gebs. Cordes. Sneek en Bolsward-
photographiën, zilv. med.; J. G Hameter, Dordrecht, dito, zilv. 
med.; C. van Diest Haastrecht, tuig voor narrcslede, bronzen med.; 
D. M. H.Junckcr, Amsterdam, dito, zilv. med ; P. A. de Graaf. Arn
hem, geschdderdc narrcslede, zilv. med.; H . I). Wassink. Doesborgh, 
geschilderd paneel, bronzen med.; J. van der Zee, Sneek, dito, zilv. 
med.; dezelfde dito, bronzen med ; J. van der Wal, Leeuwarden, ge
schilderde marmeroppcrvlakte, bleu-belge,zilverenmedaillc; dezelfde, 
dito port d'or, zilveren medaille; S. Miedema, Rotterdam, mid
denstuk voor vestibule plafond, zilveren medaille; P. H . Boomgaard 
Amsterdam, gedeelte geschilderd plafond Louis X V , gouden med.; 
VV. F. Kronenberg, Deventer, Smyina-tapijt. gouden med.; M-
Prins, Deventer, Gonje-tapijt, bronzen ined.; As. Bonebakker & 
Zoon, Amsterdam, zilveren theeblad, gouden med.; J. Zwanenburg, 
Sneek, juweelen damesgarnituur, zilv. med ; A. I). Verschuur, 
Amsterdam, dito gouden med.; dezelfde, damesgarnituur met paarlen, 
dito in goud, gouden dames-horlogicketting, zilv. med.; dezelfde, 
zilveren pièce-deinilieu, zilv. med.; Stoett & Westra, Leeuwarden, 
tafelkleed van laken, met zijde geborduurd, zilv. med.; J. W. 
Adels. Leeuwarden, dito, gouden med.; dezelfde Dorduurwerk. 
zdv. med.; W. Reijenga. Nieuweiamstel, gelakt vuurscherm en 
turfbak, zilv. med.; dezelfde, dito tafeltje en fichesdoos, zilv, med.; 
C. L. Weteling, dito dito, zilv. med.; A. D. Verschuur, Amsterdam, 
koperen plaat met inscriptie, zilv. med.; C. H. Helweg, Amsterdam, 
dito, bronzen med.; N . van der Waals, Arnhem, steendrukwerk, 
zilv. med.; A. Grevenstuk, Amsterdam, dito, zilv. med.; A . Hoogen-
boom, Amsterdam, boekdrukwerk, bronzen med.; Gebr. Abrahams, 
Middelburg, dito, bronzen med.; B. Veth, Arnhem, coupé, gouden 
med.; P. de Hoo, Leeuwarden, dito, zilv. med.; Bakkeren Tim-
menga, Leeuwaarden, pianino, bronzen med.; P. II. Cockuyt, 
Leiden, dito, bronzen medaille. 

De bekroningen in nog eenige andere vakken, kunnen eerst 
later worden medegedeeld. 

— Volgens de Kunstbode zal het slot Wiarda State, welks 
eigenaar tot een der oudste geslachten van Friesland behoort, op 
tweeërlei wijze worden verkocht. Vooreerst in zijn geheel, ver
volgens voor afbraak en wel in 4 perceelen: i e de monumentcele 
poort; 2' het westelijk gedeelte, zoodanig als dit aan de zuid
en noordzijde door verfstreken van zwarte verf is aangewezen ; 
3 « het middengedeelte en 4e het oostelijk gedeelte met toren. 

Niet alles wordt afgebroken; de stal en het wagenhuis bijven 
gespaard! 

Wij hopen, zegt de Kunstbode, dat men nog van het betreu
renswaardig denkbeeld zal terugkomen. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

ROUBAIX. — De Fransche regeering heeft een voorstel aan 
de Kamer ingediend, om te Roubaix een nationale school voor 
Kunstnijverheid op te richten, ten einde de beroemde Vlaamsche 
tapijtfabricatie, eertijds zoo hoog in aanzien te doen herleven. 

De stad Roubaix heeft een stuk grond van 9 0 0 . 0 0 0 frs. waarde 
en een toelage voor den bouw van 6 0 0 . 0 0 0 frs. aangeboden: de 
Staat zou er nog 9 0 0 . 0 0 0 frs. aan moeten ten koste leggen. 

LONDEN — De Heer Mundella heeft een rapport uitgebracht over 
het stelsel van circulatie van kunstvoorwerpen tijdelijk ter leen 
afgestaan uit de verzamelingen van de afdeeling Kunst en Weten 
schap van het South-Kensington Museum, ten dienste van verschil
lende tentoonstellingen. 

Gedurende het afgeloopen jaar werden 5217 verschillende voor
werpen en 5872 schilderijen in lijsten, door het hoofdmuseum aan 
lokale tentoonstellingen afgezonden. Vele pai tikulicre eigenaars 
zijn daardoor aangemoedigd dit voorbeeld te volgen. Men kan 
aannemen, dat niet minder dan 1 8 0 . 0 0 0 verzamelingen van voor
beelden op het gebied van schoone kunsten en der kunstii dustrie 
door partikulicren zijn toegezonden aan tentoonstellingen van ver
schillenden aard, sinds het jaar 1S54 gehouden. 
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Pfeiffer & Van der Ploeg. 
H A N D E L IN A L L E SOORTEN VAN 

B O U W M A T E R I A L E N . 
M o l s t e e g 4 , A M S T E R D A M . 

Specialiteiten in 
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UÊ PARKETVLOEREN, § • 
jg S Villeroy & Boch, Mettlach fn g 

£ Boch Frères , Maubeuge I , 2 - H 

Van alle bestaande druk-apparatcn is de-

de eenige. waarop men zonder bijzondere vakkennis, 
van een origineel handschrift of teekening een geheel 
willekeurig aantal afdrukken kan maken; reden 
waarom deze persen, welke in 4 verschillende grootten 
vervaardigd worden, overal een zeer gunstig onthaal 
hebben gevonden, en nog vinden. 

De Hectograph, Chromograph, e. a. leveren 
slechts afdrukken i n k'eine hoeveelheid; daar
enboven worden de laatttten met «niline-kieu-

ren bewerkt, welke aan den invloed van het daglicht blootge told, spoedig 
verdwijnen, en wier fdrnkken aan het gewone briefport zijn onderworpen, 
terwijl de afdrukken op de Autograpt.ische pers gemaakt, geheei onder het 
port van drukwerk vallen 

Uitvoerige prospectussen, met getuigschriften van de meest betcekenisvolle mannen, 
en van de grootste industrieele inrichtingen in Duitschland zijn op franco aanvrage gratis 
verkrijgbaar. 

HUGO KOCH, Machinenfabrikant te Leipzig, 
W A H L M A N N S T R A S S E 7/8. ' S3 

Minton, Hollins & Co., Stoke 
É . bij dc Vertegenwoordigers en Depothouders ̂  
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HlCKERSTRAAT, 

150 A M S T E R D A M . 

VENTILATIE 
van SCHOLEN. 

Kalk- en Tras-Fabriekant. 
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>5' 

G. & J. COOL, 
F A B R I K A N T E N V A N M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 

Bekroond: 
AMSTERDAM, PARIJS, ARNHEM, PHILADELPHIA. 149 

HagazHnen; 
AMSTERDAM . Bloemgracht 77. NIJMEGEN, Snijderstra.it 426. ROTTERDAM , Nieuwland 1. 

Systeem LE VOIR-VAN BE At MELEN 

en andere SYSTEMEN, door 155 

9 € . J . WoLv. 
A M S T E R D A M , Prinsengracht 574 . 

Is verschenen: 

D E G L O R I E R I J K E J U L I D A C r 

V A N 1 5 8 1 

( A F Z W E R I N G V A N FII.II'S) 

na 3 eeuwen in herinnering gebracht 
door H . M O H R M A N N . 

Prijs 86 Cents. 

Groote voorraad in alle afmetingen. Lage prijzen. 150 

A M S T E R D A M S C H E 

ALMANAK VOOR KOOPHANDEL EN ZEEVAART, I88L 
Gebonden in heel linnen band f 1.60. 

Uitgave van de Erven H. VAN MUNSTER & ZOON, te Amsterdam. 

N E D E R L A N D S C H E KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
TUSSCHEN V ELS EN EN IJMU1DEN. 

Hoofddepót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Bekroond te Arnhem met Diploma 1*° Graad. 

A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 
M E T S E L S T E E N E N , P R O F I E L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R 
S T E E N E N van af f 1 . 5 0 per M r 1 . , R I O L E N , B U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O R T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in i« qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „ S T E R N " van T O E P F F E R , GRAWITZ & Co te Stettin; 
K N I G H T , B E V A N & STURGE'S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af f 1 2 . 5 0 enz. 
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INHOUD. 
Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Opmerking omtrent 

kerkbouw in Nederland. — Verslag cn opmerkingen over eenige vraag
punten behandeld op het congres van Nijverheid te Haarlem. -- Binnen-
en Buitenlandsehe berichten. — Technische mededeelingen. — Corres
pondentie. — Vraagbaak. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E 
M A A T S C H A P P I J . 

D E 

Het Bestuur heeft, ter vervanging van wijlen den heer 
T. R O M E I N , tot Correspondent voor hcnwanlen (c. a.) 
benoemd de heer J . E . G. NOORDENDORP, Directeur der 
Gemeentewerken aldaar. 

OPMERKING OMTRENT KERKBOUW 
IN NEDERLAND. 

Naar aanleiding van een herstelling in het vorig jaar 
verricht aan het zoogenaamd Kinderhuis, vroeger kloos
ter der reguliere maagden van St. Agnes te Utrecht in 
1 4 2 0 gebouwd, omstreeks 1 5 8 5 als klooster opgeheven, 
werd door Jhr Mr. de Stuers, ten aanzien van het ge
deelte dat de voormalige kloosterkerk vormde, gewezen 
op de merkwaardigheid dat zij de eenige kerk in Neder
land was die bestaan heeft uit twee verdiepingen, dat 
wil zeggen: zoo was ingericht dat haar koor van den 
beganen grond tot de dakbedekking in ééne hoogte 
doorliep; terwijl het schip uit twee volledig van elkaar 
afgescheiden verdiepingen, waarvan ééne op den bega
nen grond en de andere daarboven, bestond. 

Vermoedelijk werd daarbij bedoeld : de eenige overge
blevene (t) op die wijze gebouwd, waarbij de begane 

(f) Er bestonden voor weinige maanden nog behalve 
de genoemde kloosterkerken met 2 verdiepingen twee 
dergelijke kapellen of kloosterkerken. 

De eene te l'eulo, zijnde de kapel van het klooster 

grond van het schip bestemd was voor de parochianen 
of leden van het omwonend kerspel en daartoe voorzien 
van een ingang aan de straat, de verdieping daarboven 
voor de kloosterlingen (nonnen) en daartoe in onmid
delijk verband niet het klooster stond, zoodat het gezicht 
op het altaar en de dienstdoende geestelijken voor de 
bezoekers der beide categorieën vrij was, zonder dat zij 
elkaar konden bemerken. 

Tot bewijs dat in ons land meerdere kloosterkerken 
van dien aard, hebben bestaan wensch ik het volgende 
te herinneren, dat mij, eenige jaren een raadsel gebleven, 
door de aangehaalde opmerking werd opgelost. 

In 1869 liet ik, in mijn toenmalige betrekking, te 
Dordt de overblijfsels amoveren van het Mariënborn-
klooster, voornamelijk bestaande uit zijn kerk, waarvan 
deel uitmaakte een soort van overwelfde kapel, in de-
wandeling de Krijpt van Mariënborn genoemd Dit 
klooster was in het begin der 14'̂ ' eeuw, zijn kerk in 
I 4 6 9 gebotiwd. 

Vóór de amotie werden de bestaande gebouwen opge
meten en geautografeerd, waarvan afdrukken werden gezon
den aan de Maatschappij t. b d. bouwkunst en antieren, 
o a ook aan het Kon. Inst. v. Ingenieurs, dat een deel 
daarvan, de verschillende metselverbanden aangevende 
bij de slooping gevonden, met een door mij daarbij ge
voegde omschrijving in de notulen der vergadering van 
Sept. 1874 opnam. Die omschrijving taste zeer onge-

der Annunciaten „Transcedron." De verdieping is thans 
op last van de tegenwoordige bewoners en eigenaars de 
PP Dominikanen, door den Architekt Kayzer er uitge
broken bij de verbouwing en gedeeltelijke herstelling 
van dit gebouw. 

De andere is de zoogenaamde „Waalsche"—.vroeger 
„Bagijnen-kerk", te Haarlem. 

R E D . 
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motiveerd naar het verband tusschen de kerk en die 
zoogenaamde Krijpt die, naar mijn meening, zeer onei
genaardig dus was genoemd, als geenerlei blijk dragende 
van geheelen of gedeeltelijken onderaardschen bouw, 
daar zij zich geheel boven den beganen grond verhief 
en eenige lagere ligging van den bodem daarin, beneden 
het oppervlak der langs gelegen straal, alleen was toe te 
schrijven aan ophooging, die tie laatste langzamerhand 
had ondergaan. 

Ik vermelde daarbij tevens, dat reeds in vroeger jaren 
eveneens te Dordt een Agnietenklooster was gesloopt, 
waarvan de kerk in 1494 was gebouwd, volgens tie sage, 
naar het model van dié van Mariënborn en voorzien van 
drie altaren en een koor, dat beneden tloor een muur 
en boven tloor traliewerk was afgesloten. 

Na de opmerking van Jhr de Stuers vergeleek ik de 
teekening der te Dordt verrichte amotie met de kerk 
waarop hij doelde, en trol zooveel overeenkomst in hoofd
vorm aan, dat het voor mij niet twijfelachtig is, dat zoo
wel der Mariënborn-kloosterkerk als de beide te Dordt en 
te- Utrecht aan St. Agnes als patrones gewijde kerken 
kloosterkerken van twee verdiepingen geweest zijn, waarbij 
een in die van .Mariënborn vóór tic slooping in het koor 
voorhanden vloer met ondersteuningsbogen oorspronkelijk 
niet aanwezig is geweest en vermoedelijk, in tegenstelling 
met haar zuster te Utrecht, het benedengedeelte of die 
zoogenaamde Krijpt door tie nonnen werd ingenomen, 
terwijl het bovengedeelte voor de parochianen van het 
kerspel heeft gediend. 

Men merke daarbij op de tijdperken van stichting" en 
tie gelijkheid van bestemming als alle drie tot nonnen
kloosters behoorende, waarbij de aangegeven afscheiding 
eigenaardig werd geëischt. 

Utrecht, Juli 1881. H . L I N S E 

VERSLAG EN OPMERKINGEN 
O V E R E E N I G E V R A A G P U N T E N B E H A N D E L D 

OP H E T C O N G R E S V A N N I J V E R H E I D 
T E H A A R L E M . 

Op het Congres van Nijverheid te Haarlem gehouden 
op Woensdag 13 Juli, zijn in de 2 e Afdeeling: Fabrieks-
en Handwerksnijverheid, een aantal onderwerpen be
sproken, welke- wellicht voor de lezers van dit weekblad 
van belang zijn. Het zij mij vergund hier een kort 
overzicht van het gesprokene te geven. 

Reetls het eerste punt dat op de agenda geplaatst 
was, is van onmiddelijk belang voor de Nederlandsche 
bouwkundigen. Het departement Utrecht had de vraag 
gesteld, of van de invoering van steenen en pannen uit 
Duitschland, de Nederlandsche steen- en pannenbakkerijen 
o]) tien duur eene natleelige concurrentie te vreezen 
hebben, en zoo ja, of verbetering althans wijziging, van 
het labrifkaat, tot den vorm en de kleur aan het in
gevoerde eigen, mogelijk is, of men da.ardoor tie invloed 
der mededinging kan keeren, en met welke middelen 
dit zou kunnen geschieden? 

Het is een bekend feit, dat tegenwoordig de invoer 
van Duitsche steen van groot formaat ( 2 5 centim. lengte') 
hoe langer zoo meer toeneemt. In Amsterdam zijn 
reeds verscheidene groote bouwwerken bijna uitsluitend 
van deze steenen opgetrokken ; wij noemen het Rijks

museum en het Panoramagebouw, en de heer Gosschalk 
sinds lang een voorstander van de groot formaat-steenen, 
verklaarde er in alle opzichten zoowel in kleur als in 
hardheid volkomen mede tevreden te zijn, terwijl men 
bij eenigszins groote hoeveelheden eene besparing van 
IO % kon hebben. De heer G. beweerde, dat de 
Nederlandsche klei zich uitnemend leende, ja beter 
zelfs dan de Duitsche, tot het vervaardigen van groot 
formaatsteenen, en dat wanneer de inheemsche fabrie
kanten er toe over zouden willen gaan, om zich van een 
ander brandmateriaal en van een ander systeem van 
ovens te bedienen, men goede resultaten ontwijfelbaar 
zoude verkrijgen. Het Koninklijk Instituut van In
genieurs heeft een paar jaren geleden de proef laten 
nemen, en uit klei van verschillende streken steenen 
van groot formaat laten bakken, en die proef is gelukt. 
Zijn de fabriekanten nu onwillig of onmachtig? — Te 
meer is de vasthoudendheid der fabriekanten aan het 

j oude formaat te betreuren, omdat terwijl er in de eerste 
I jaren na 1 8 7 0 een goede afzet van Hollandsche steen 

op de Duitsche markten was, tlit in den laatsten tijd 
i geheel opgehouden heeft, en integendeel de Duitsche 

steen hier hoe langer hoe meer wordt ingevoerd. 
Zeker geeft het een bewijs van weinig belangstelling 

in het vraagstuk, dat er van al de .steenfabriekanten, welke 
het Congres zouden kunnen bijwonen, slechts één tegen-

j woordig was, welke dan ook op de vergadering verklaarde 
j dat het maken van groot formaatsteen zeer goed in 

Nederland te verwezenlijken was. Inderdaad is op het 
oogenblik de mededinging van het buitenland nog niet 
zeer gevaarlijk en is de ingevoerde hoeveelheid Duitsche 
baksteen gering in vergelijking van de bij ons te lande 
gefabriceerde, maar men zou toch verstandig doen om 
aan de wenschen van die Nederlandsche bouwkundigen 
welke groot formaat en profilsteen verlangen, tegemoet 
te komen, en hen niet te dwingen zich in het buitenland 
te moeten voorzien. 

Vervolgens kwamen aan de orde de vragen: waaraan 
de achteruitgang van de kunstzin onzer handwerkslieden 
sedert de laatste twee eeuwen toe te schrijven is ? Welke 
zijn de schuldigen ? De vermindering van kunstzin bij 
het publiek, de opheffing der gilden of de toenemende 
invloed van het fabriekswezen ? De heeren Victor de 
Stuers en A . C. Kruseman, bespraken hoofdzakelijk deze 
vraagpunten: De eerste wenschte niet de gilden van 
vroeger terug, maar constateerde dat tloor de opheffing 
der gilden het opzettelijk onderwijs in de kunstnijverheid 
ontbreekt. Sinds bijna een eeuw heeft de werkman van 
onderwijs in de kunst verstoken moeten blijven De 
snelle productie is ook oorzaak, dat de werkman niet 
zoo gelijk vroeger, al zijne aandacht aan een voorwerp 
kan wijden. Spr. geloofde dat vakscholen, ingericht 
onder behoorlijke leiding door verschillende werklieden-
vereenigingen, zooals zulks reeds te Parijs o. a. bij de 
goudsmidsvereenigingen geschiedt, van veel nut zouden 
zijn. Men was het vrij wel eens, dat de smaak ook 
van den consument verbeterd en opgewekt moest worden 
opdat goede en smaakvolle arbeid van den werkman op 
prijs zou gesteltl worden. Men moet het groote publiek 
opleiden 111 kunstzin, en daartoe kan vooral de invoe
ring van het onderwijs in het teekenen op alle open
bare scholen krachtig medewerken. Deze wensch door 
den heer A . C. Kruseman geuit, werd als conclusie op 
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dit vraagpunt tloor de afdeeling van het congres over
genomen. 

Naar mijne bescheidene meening zijn er echter nog 
andere middelen om zoowel voor de handwerkslieden als 
het publiek deze gewenschte vermeerdering van kunstzin 
bij te brengen; daartoe zouden bijv: ook het stichten 
van kunstnijverheid-vereenigingen, naar het voorbeeld 
door Duitschland gegeven, kunnen dienen. In bijna 
elke groote stad bestaat tegenwoordig aldaar een der
gelijk Kunstgewerbe-Verein. Deze vereenigingen werken 
als een verbindend lit! tusschen de kunstnijverheidscho
len en musea, en het publiek hetwelk zich voorwerpen 
van kunstnijverheid aanschaft. Door een aantal con
tributie betalende leden — waaronder zoowel werkge
vers als werklieden — daartoe in staat gesteltl, schaft 
zulk een Verein zich een lokaal aan, waarin eene voort
durende tentoonstelling gehouden wordt van door goeden 
smaak of goede bewerking uitmuntende voorwerpen, 
door de leden vervaardigd Een jong talentvol werk
man vindt aldaar gelegenheid, /.onder dat hij kosten 
behoeft te maken, een tloor hem ontworpen voorwerp 
onder de oogen van het publiek te brengen, terwijl 
de vereeniging zich tegelijkertijd met den verkoop 
belast. Opdat de uit school komende jonge leerling 
gelegen hebbe zijn talent te toonen, looft jaarlijks het 
Verein prijzen uit voor goed geslaagde werkstukken. 
Leerijk en navolgenswaardig zijn de programma's dei-
wedstrijden, voor voorwerpen van kunstnijverheid, zooals 
men die jaarlijks óp verschillende plaatsen in Duitschland 
uitschrijft. Men verlangt een of ander voorwerp, een 
buffet of tafel of stoel, waarvan in het programma tie 
handelswaarde opgegeven wordt, en geeft aan het best 
ingezondene een prijs of premie. Gewoonlijk wordt dan 
het bekroonde voorwerp tentoongesteld in het verceni-
gingslokaal, en dikwerf ook nog door de vereeniging 
aangekocht. Een zeer goed resultaat schijnt opgeleverd 
te hebben, het houden van loterijen, waarbij de bekroonde 
voorwerpen tot prijzen dienden Men brengt daardoor 
een schoon voorwerp dikwerf in het bezit van iemand, 
die nooit vroeger er aan gedacht zou hebben zich een 
dergelijk meubelstuk aan te schaffen, maar nu, terwijl 
hij het in eigendom heeft, opmerkzaam wordt op de 
schoone vorm, en het stuk door andere smaakvolle 
laat volgen, - men populariseert op deze wijze schoone 
en stijlvolle voorwerpen. 

Over de vraag of de Maatschappij van Nijverheid 
iets zou kunnen bijbrengen tot de uitbreiding van kunstzin 
en smaak in dc bouwkunde, door jaarlijks eenige medailles 
beschikbaar te stellen voor eene jury aan welke opge
dragen zou worden de op eene aangewezen plaats nieuw 
opgerichte gebouwen te beoordeelen, had eene vrij korte 
discussie plaats. Het middel door een der sprekers 
aanbevolen mocht niet de goedkeuring van de vergadering 
wegdragen, en o. i . terecht De bouwheer toch, zal zich 
door tlt- mogelijkheid van het verwerven van zulk eene 
medaille alleen, zelden laten verleiden om een bijzonder 
schoon of smaakvol gebouw te laten zetten, en tic archi
tect zal waarschijnlijk steeds trachten een zoo goed 
mogelijk gebouw te leveren, waarvan het uiterlijk voor zijn 
werken en streven, een veel betere reclame is, dan het 
verkrijgen van de uitgeloofde medaille ooit wezen sal. 

De heer A . C. Kruseman bragt de vraag ter sprake 
wat er gezegd kan worden van den tegenwoordigen toe

stand der boekbinderij en of de uitschrijving van een wed
strijd op dit gebied wenschelijk is, daarbij in herinne
ring brengende dat vroeger in dit vak werkelijk kunst
werken geleverd werden, en nu, de boekbinderij veelal 
fabriekswerk is geworden. Zeker is het, dat slechts zel
den tegenwoordig zulke sommen voor boekbanden be
steed worden, als vroeger tloor particulieren daarvoor 
uitgegeven worden, de materieele waarde van den band 
hangt o o k wel eenigszins af van de waarde van het in-
gebondene boek; worden boeken goedkoop dan moe
ten de banden ook die richting volgen. Maar men kan 
machinaal even goed schoone en smaakvolle versierin
gen op een boekband maken als men zulks vroeger uit 
de hand deed. Alles hangt af van den uitgever, die zich 
slechts zelden de moeite geeft een band voor een zijner 
uitgaven door een kunstenaar te laten ontwerpen. Oos
tenrijk en Frankrijk zijn ons hierin weder aanmerkelijk 
voor, men heeft daar teekenaars, die van het ontwerpen 
van goede stijlvolle banden, geïnspireerd naar oude mo
dellen, eene bijzondere studie gemaakt hebben. De 
vergadering uitte den wensch om eene prijsvraag uit te 
schrijven en vestigde de aandacht van de commissie voor 
het kunstnijverheidsmuseum op dit onderwerp, ü . i . 
ware het wenschelijk zoo tlie commissie zich verstond 
niet den een of anderen uitgever, en bijv. op beider kosten 
die prijsvraag uitschreef voor den band van een speciaal 
boek, bijv. eene uitgave van een onzer klassieke schrij
vers, zoodat de band voor een bepaald doel dienende, 
de bekroonde ontwerper o o k eenige kans had, zijn ont
werp uitgevoerd en in de handen van het publiek te zien. 

Het laatste punt, hetwelk voor bouwkundigen belang 
had, was de vraag of het oprichten van informatie-bureaux 
en proefstations voor technische- en nijverheidsproducten 
bijv. voor bouwmaterialen, wenschelijk was. Men wees 
op het bestaan van dergelijke proefstations te Herlijn en 
te München, waar deze inrichtingen verrezen waren, ge
deeltelijk door bijdragen van producenten zoowel als van 
consumenten, van bouwheeren, architekten en leveran
ciers. Men besprak wat het meest de voorkeur ver
diende, hetzij dat tic oprichting van zulke proefstations 
door de regeering, hetzij door particuliere krachten 
plaats had of door particulieren niet ondersteuning 
van de regeering. Men vreesde dat, wanneer de zaak 
alleen van particulieren uitging in het geval van ge
schillen onder tie partijen onderling over de hoeda
nigheid der aan keuring onderworpen materialen, de 
uitspraak van het proefstation niet erkend zou worden.— 
Er werd opgemerkt, dat de Maatschappij van Nijver
heid het middel zou kunnen zijn, om de wetenschap 
met de nijverheid te vereenigen, tloor bijv. aan de Po
lytechnische school te Delft te vragen, liet inrichten van 
zoodanige proefstations voor te bereiden. In dien geest 
werd besloten door aan de Directeuren op te dragen in 
overleg niet het Pestuur tier P. school te treden, tot het 
instellen van een onderzoek naar tie inrichting, de samen-
stellings- en exploitatie-kosten van dergelijke proefsta
tions, ten einde aan tie algemeene vergadering in 1 8 8 2 
nadere voorstellen omtrent dit onderwerp te doen 

Hiermede aan het einde gekomen zijnde van het 
verslag over het Congres van Nijverheid, besluit ik met 
tien wensch, dat de lezers mijne opmerkingen over het 
gesprokene niet als aanmerkingen op het gesprokene 
zullen beschouwen èn houd ik mij voor inlichtingen en 
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besprekingen van de verschillende onderwerpen aan
bevolen. 

Amsterdam 1 7 Juli. T H . G . S C H I L L . 

H I N N K N L A N D S C H K B E R I C H T E N . 

ROTTERDAM. - In de zitting van den Gemeenteraad van 
13 Juli is door Burgemeester en Wethouders ingediend, een 
nader voorstel tot uitbreiding van het ziekenhuis, welke zal be
staan uit het stichten, op een der gemeente-toebehoorend terrein 
achter dit gebouw, van: 

4 barakken, ieder voor 10 bedden voor lijders aan sporadisch 
besmettelijke ziekten; 

I paviljoengebouw van twee verdiepingen, bestaande uit een 
middengebouw en drie bijgebouwen of vleugels, te samen voor 
144 bedden en zoodanig ingericht, dat ieder van deze vier deelen 
van de anderen kan worden afgesloten en gebruikt. Zij zijn 
bestemd voor lijders aan niet besmettelijke ziekten, doch moeten 
bij het uitbreken eener epidemie, voor de daardoor aangetasten 
dienen; 

1 houten gang tot gemeenschap van het bestaande ziekenhuis 
met het paviljoengebouw; 

1 lijkenkamer en i desintectiegebouw; 
alles onder voorbehoud om, als de behoefte daaraan bestaat, 

door het bouwen van meerdere barakken het aantal bedden op 
te voeren tot 224. 

De kosten zijn begroot op f 331000 en voor de later te bouwen 
barakken op / 59000. 

In dezelfde raadszitting is het voostel van Burgemeester en 
Wethouders ingekomen tot het bouwen van een gymnasium op 
een terrein aan de Coolvest tegenover het ziekenhuis. 

— Een ook om zijn tamelijk kostbare ordonnantie wel bekend 
gebouw, is op het punt van te verdwijnen. Het stationsgebouw-
van den Hollandschen IJzeren spoorweg alhier is aan de handen 
van sloopers overgeleverd. Hoewel stijl en karakter door som
migen als minder in overeenstemming met het doel van het ge
bouw werden geacht, verliest Rotterdam toch een van zijn weinige 
gebouwen van eenige beteekenis. 

Naar gemeld wordt is voor het slot Wiarda State een bod van 
f 12000 gedaan. 

V A A SEN. — Het kasteel »de Cannenborch" wordt bedreigt met 
het gevaar van publieke verkooping. Het laatst werd het be-
wcond door Mevr. de Douairière Isendoorn a Blois, geboren 
baronnesse van Oldeneel, welke overleden is zonder rechtstreeksche 
erfgenamen na te laten. 

Volgens hel A . Hbld. werd reeds in de 14e eeuw van dit 
kasteel melding gemaakt, van 1544 tor 1551 werd het door 
Maarten van Rossum bewoond en sedert 1 536 was het 't eigendom 
van het geslacht Isendoorn a Blois. 

LEEUWARDEN. — Tot hoofdopzichter bij de Gemeentewerken 
is benoemd de heer A. T. van Wijngaarden, tot nog toe opzich
ter bij die werken. 

— Met ingang van 1 Augustus a. s is de aspirant ingenieur 
van den Waterstaat hier te lande, J. G. Ermerins door Z. M. 
benoemd tot ingenieur 3de klasse. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

MILAAN. De prachtige hoofdstad van Lombardie, een der 
rijkste steden van Italië, heelt een nieuwe triomf behaald. Op 
het initiatief van de Kanier van Koophandel van Milaan en van 
een ad hoe gekozen commissie uit de invloedrijkste burgers werd 
in het vorige jaar eene oproeping gedaan tot het houden van 
eene algemeene Italiaansche tentoonstelling op het gebied van 
kunst en industrie. Binnen den tijd van 10 dagen werd een ga
rantiefonds van 1 millioen Lire (francs) bijeengebracht, kort 
daarna werd op een der schoonst gelegen punten van Milaan, den 
Giardino publico, met den bouw van het Tentoonstellingspaleis 
een aanvang gemaakt en op den 5«" dezer maand werd deze eerste 
groote Italiaansche tentoonstelling, het geheele Koningrijk om 

vattende, in bijzijn van het geheele hof, verscheidene ministers, 
het parlement, verschillende authoriteiten en een groot aantal 
industrieele genootschappen feestelijk geopend. Na eene redevoe
ring van den burgemeester, op welke de Minister Miceli ant-
woorde, werd door laatstgenoemde namens den Koning de ten
toonstelling voor geopend verklaard. 

Niet alleen leeken maar alle zaakkundigen zijn ten hoogste in
genomen met den uitslag van deze tentoonstelling, die een grootsch 
beeld levert van al hetgeen Italië op kunst en op kunst-industrieel 
gebied voortbrengt, alles uitgestald over eene oppervlakte van 
ruim 200.000 vierk. meters, — van welke ruim 1/3 gedeelte geheel 
overdekt is. De in renaissance stijl opgetrokken hoofd-facade 
verheft zich aan 't einde van eene breede en prachtige kastanje
laan; de ingang van die facade verleent toegang tot 3 midden
galerijen, elk ongeveer 300 meters lang, alwaar al de voortbreng
selen der textile kunst zijn uitgestald; links bevindt zich het 
schoonste gedeelte der geheele tentoonstelling, de Rotonda; de-
achtergrond wordt gevormd door de prachtige pompejaansche mu
ziekzaal. Rechts liggen vier hallen, waarvan de twee grootsten de 
niachinerien en de kleinere de meer eenvoudige voortbrengselen van 
den handwerksman bevatten. De Rotonda geeft toegang tot een zijzaal, 
welke ingeruimd is voor de tentoonstelling van voorwerpen, be
trekking hebbende op de Ministerial van Oorlog cn van Marine, 
op den landbouw, den wagenbouw enz.; tevens verleent zij toegang 
tot een gedeelte van het parterre van het koninklijke slot waarin 
de afdcclingen ceramiek, glaswerken en byouterien. In afzonderlijk 
gelegen ruimten vindt men de voorwerpen betrekking hebbende 
op spoorwegen, scheepvaart en tramwegmateriaal, werktuigen bij 
den landbouw in gebruik en cementwerken van allerlei aard. 

DRESDEN. — Op ógjarigen leeftijd overleed de bekende hoog
leeraar in de bouwkunde G. H . Nicolai. 

W E E N E N . — Van 1 Apri l tot 30 September )882 zal te Weenen 
een tentoonstelling gehouden worden van kunstwerken, welke na 
de tentoonstelling van 1873 zijn voortgebracht. Dc tentoonstelling 
uitgaande van de Gcnossenschaft der Btldenden Kiinstler Wiens, 
zal omvatten: bouwkundige teekeningen en modellen, beelden, 
schilderijen, aquarellen, koper- cn staalgravures, houtsneden, 
lithografiën, enz. Kopien worden niet aangenomen. 

De Oostcnrijksche Regcering zal de zaak steunen, en een aantal 
medailles voor bekrooningen beschikbaar stellen. 

Het al of niet toelaten van ingezonden stukken wordt beoordeeld 
door de commissie, die uit een aantal aanzienlijke mannen en 
kunstenaars bestaat. Van de toegelaten stukken worden dc kosten 
van vervoer, heen en terug, en van de verzekering door de Com
missie vergoed. 

De inzendingen moeten vóór den i««> Maart 1882 geschied 
zijn; zij behoeven niet vooraf te worden opgegeven. Bij elk kunst
werk moet een schrijven gevoegd zijn, bevattende den naam en 
het volledig adres van den vervaardiger, een nauwkeurige om
schrijving van het werk, en de wijze waarop het vervaardigd is, 
den naam van den eigenaar, de verkoopwaarde en de som waarvoor 
men het wil assureeren. 

Het adres voor de inzendingen en nadere inlchtingen is als volgt: 
die Commission fur die internationale Kunst-Ausstellung 1882, Wien 
I, Kiinstterhaus I.othringerstrassc 9 . 

T E C H N I S C H E M E D E D E E L I N G E N . 

D E AMERIKAANSCHE SCHOOLBANK. Dezer dagen werden wij in 
de gelegenheid gesteld kennis te maken met een nieuw model 
schoolbanken welke op de wereld-tentoonstellingen te Parijs en te 
Philadelphia met den hoogsten prijs bekroond werden. Wij be
doelen de schoolbanken van Amerikaansche constructie, vervaar
digd in de fabriek der heeren A. H. Andrews en C n . te Chicago. 

De zijstukken dezer banken zijn van gegoten ijzer, de zitting, 
de rugleuning en de lezenaar van beste Amerikaansche houtsoor
ten vervaardigd. 

De zitting — evenals de rugleuning van eene voor het gebruik 
gemakkelijke vorm — kan toegevouwen, d. i. opgeslagen worden 
zoodat zij bij de ontruiming van het schoollokaal niet hinderlijk is. 

Eene inrichting van geheel nieuwe vinding is de lezenaar die-
in eene werkelijke behoefte voorziet, daar de leerling niet meer 
genoodzaakt is zijn boek in dc hand te houden of in eene voor 
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de gezondheid en de ontwikkeling van het lichaam schadelijke 
houding, voorover gebogen op de tafel te leunen. Deze lezenaar 
is beweegbaar cn kan van uit den hellenden stand waarin hij als 
zoodanig geplaatst wordt, in eenen meer horizontalen stand ge
bracht worden om dienst te doen als schrijftafel. Ditzelfde be
weegbare blad, geheel tegen de gesmeed ijzeren zijstukken to. ge
slagen, sluit in dien stand eene ruimte af, verder begrensd door 
de rugleuning van de banken, welke als bergplaats moet dienen 
voor boeken en schoolbenoodigdheden. 

De inrichting waardoor dc lezenaar als zoodanig en als schrijf
tafelblad in een bepaalden hellenden stand gehouden wordt is van 
zeer eenvoudigen aard, boveidicn sterk, en spoedig cn zeer ge
makkelijk ook zelfs door kinderen te behandelen; hinderlijk ge
raas wordt bij het open- of dichtslaan der beweegbare deelen 
niet in het minst waargenomen. 

Een leerling maakt gebruik van den lezenaar, bevestigd aan de 
achterzijde van dc bank welke vóór hem staat; de hoek waar
onder die lezenaar is geplaatst, is zood.inig gekozen dat, naar ge
lang van de grootte der banken de afstand tusschen de oogen van 
den lezer en het boek 38 tot 46 centimeter moet bedragen, eene 
maat welke tevens een goeden afstand geeft voor de ruimte, noo
dig tusschen de achter elkander geplaatste banken. 

Bedoelde banken worden in zes verschillende grootten vervaar
digd, ten gebruike voor één of voor twee leerlingen, en zijn in 
Nederland te verkrijgen bij den heer Frederik Stieltjes (Jacob 
van Campenstraat, 49. b.) te Amsterdam, welke gaarne aan hee
ren architecten, belast met den bouw van scholen, ter kennis 
making een modelbank gratis wil toezenden, en verder alle mo
gelijke inlichtingen wil geven. 

Eene kennismaking met deze banken, welke nieltegenstaande de 
hooge kosten aan de vervaardiging verbonden, tegen concurree-
rende prijzen geleverd worden, is zeer aan te bevelen. L. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

V R A A G B A A K . 

Bij den ondergeteekende is ingekomen het onderstaande schrij
ven van den Heer C. Mirandolle, met verzoek den inhoud aan 
het Hoofdbestuur en de overige Afdeelingen bekend te maken 
Hij wil gaarne aan dit verzoek voldoen en gelooft dat niet beter 
te kunnen, dan door aan de geachte Redactie van het Bouw
kundig Weekblad bedoeld schrijven te zenden, met verzoek tot 
plaatsing, 

W C. VAN GOOR. 

Rotterdam, 14 Juli 1881. 

Aan de vereeniging Ier Bevordering van Bouwkunde 
Afdeel"mg Rotterdam. 

De ondergeteekende neemt de vrijheid de aandacht der ver
eeniging te vestigen op het middel door hem uitgevonden om 
palen en balken te creosoteeren op aan te geven gedeelten hun
ner lengte, berekend van af den kop of van af den punt. 

Dit middel vindt voornamelijk zijn toepassing bij lang hout. 
waarop het met voordcel kan worden aangewend. 

Van algemeene bekendheid is het, dat hout, dat steeds onder 
water of onder den grond is, niet bereid behoeft te worden 0111 
het tegen atmospherischen invloed te beveiligen, weshalve het 
overbodig is om te bereiden dat gedeelte van palen en balken 
dat steeds onder water of onder den grond is 

Door het creosoteeren daarentegen van slechts dat gedeelte dat 
boven water o( boven den grond is, wordt alzoo hetzelfde doel 
bereikt als b i geheele bereiding, maar volgt daaruit tevens het 
groote voordeel dier gedeeltelijke bereiding, namelijk : besparing 
van Kosten voor den verbruiker. 

Die besparing van kosten kan soms 20 a 30 % bedragen. 
In hoeverre, gelijk hem van bevoegde hand werd medegedeeld, 

die gedeeltelijke bereiding ook het voordcel oplevert dat thans 
fundeeringwerk hooger kan worden aangelegd, en waardoor 1 
kosten van uitgraving en metselwerk bespaard worden, laat de 
Ondergeteekende gaarne over aan het oordeel van deskundigen, 
en vermeent te kunnen volstaan met daarop enkel te wijzen. 

De ondergeteekende noodigt de leden der vereeniging uit. 
om, op overeen te komen dag, de expresselijk daartoe ver
vaardigde nieuwe inrichting te Fijenoord te komen bezichtigen 
en heeft de eer, enz. 

(get:* c. MIRANDOLLE. 

ANTWOORD 2. Als antwoord op vraag 2 in N". 10 van het 
Bouwkundig Weekblad, zou verwezen kunnen worden naar een 
artikel, niets over sgraffito" opgenomen in deel 21 van dc Bouw
kundige bijdragen. Voor de lezers van dit blad, die dit werk niet 
bezitten, gelooven wij het niet ondienstig een kort uittreksel daar
van te geven. Het daar gegeven voorschrift is het volgende, of het 
't beste is, zoo als gevraagd wordt, weten wij met. 

Eerst wordt op den muur, die zonder gebreken moet zijn, een 
gewone mortelbepleistering van kalk en zand gebracht, en glad 
gestreken. Op buitenmuren moet deze laag omstreeks zes maanden 
aan den invloed van het weder blootgesteld blijven, ''oor de later 
te verrichten arbeid is het aan te raden deze bewerking vroeg in 
het voorjaar te verrichten, om 111 den zomer of nazomer het overige 
te doen. 

Is deze pleisterlaag goed verhard, dan wordt daarop de onder
grond voor de sgraffito ter dikte van 3 a 4 niM. aangebracht en 
zoodra deze begint te droogen, glad gestreken en onder toevoeging 
van vocht, met rond bewogen houten bordjes zoo glad mogelijk 
gemaakt. Van dezen grond, vooral van de kwaliteit der stoften 
waarvan hij gemaakt is, hangt de duurzaamheid van het geheel 
af'. Hij bestaat uit versch gebluschte kalk en zuiver rivierzand, 
vermengd met de noodige kleurstof, welke laatste niet door kalk 
aangetast of ontkleurd moet kunnen woiden. 

Deze grond moet bij gedeelten worden opgebracht, en wel zoo 
dat hij nog den eigen dag met de teekeni. g kan worden voorzien. 
Is de ondergrond donker, dan woidt hij, als men wuie figuren 
wil hebben, zoo gelijkmatig mogelijk met kalkmelk overgestreken, 
eenmaal in horizontale- en eenmaal in vertikale richting. Wil men 
een andere kleur, dan spreekt het van zeif dat de kalkmelk met 
die kleur vermengd moet worden. 

Is de muur aldus toebereid, dan kan de teekening worden op
gebracht die op papier is vervaardigd en waarvan de lijnen niet 
een dikke naald zijn doorstoken. Het papier wordt op den muur 
uitgespannen en de teekening door houtskool- ot andere stuifbal-
len op den muur overgebracht. 

Voor de afwerking zijn twee stuks ijzeren gereedschap noodig; 
het zijn ronde staafjes met een scherpe punt aan het eene eindej 

om daarmede de teekening, 2 a 3 m.M. diep in dc pleisterlaag te 
griffen. Het andere einde van het eene staatje is een radeermeSj 

om de boven- ot witsellaag, weg te steken, het andere is als een 
beitel met dubbele snede gesmeed en de snede zelt, bij wijze van 
zaag, getand. Hiermede gaat men over de uitgestoken vlakken en 
geeft daaraan door een matige drukking een eenigszins gegroeide 
oppervlakte, en daarmede is het werk voltooid. Alles laat zich in 
weinig woorden samenvatten. Maak twee verschillend gekleurde 
bepleisteringen over elkander en verwijder in de ver.aagde vormen 
de bovenste. 

De oude sgraffilo's zijn wit op zwart, het zwart werd daarbij 
verkregen door de vermenging der mortel met de asch van stroo 
of fijn gemaakte kolen slakken. Nu wij ijzcroxydc-verven bezitten 
kunnen ook andere kleuren worden toegepast. 

Bij dc uitvoering der sgraffito-versiering aan de fries der 
kroonlijst van het Ge DOUW voor Kunsten en Wetenschappen 
te 's Gravenhage bes.aal de gekleurde ondergrond uit een meng
sel van zand schulpk.ilk en pruissisch zwart en wel in de ver
houding van ongeveer drie busjes pruissisch zwart — zooals die-
in den handel voorkomen —' op een kleinen emmer schulp-
kalk. Die donkere ondergrond (in tonaco coloritO) werd met den 
troffel ter dikte van pl. m. driekwart centimeter op den muur 
gebracht, en toen ze droog was bedekt met de bovenlaag be
staande uit schulpkalk vermengd met turfasch, welke bovenlaag 
evenzeer met den troffel werd opgebracht tot een maximum dikte-
van 3 inM. en door de turfasch een ligt geele kleur had. Na op 
de gewone wijze de teekening (ware grootte) Op den aldus bereiden 
muur te hebben overgetrokken, werd door gewone stukadoors met 
gewoon stukadoorsgereedschap de versiering uitgevoerd. 

De tijd zal moeten leeren of deze, zoo/eer van de Italiaansche 
methode afwijkende manier van uitvoering (naar teekening en 
onder leiding van den Heer A. Lecomte) meer of minder voor 
ons klimaat geschikt is. 

RED. 
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DE WANDVERSIERINGEN T E 
POMPEI. 

(Vertaald naar P. RiOUX-MAILLOU.) 

De ouden, zegt Vitruvius, hadden de gewoonte de 
vertrekken welke zij gedurende de lente, den zomer of 
den winter bewoonden te versieren met veelkleurige 
schilderwerken van afwisselende teekening, overeenkom
stig met de bestemming van elk vertrek en dus naar 
gelang van 't jaargetijde. 

„Het schilderen is de voorstelling van hetgeen bestaat I 
of bestaan kan, zooals een menscli, een gebouw, een 
schip of welk ander voorwerp ook waarvan men den 
uiterlijken vorm nabootst. Hetgeen de ouden het eerst \ 
op de gepleisterde muren hebben weer gegeven zijn de i 
bonte aderen van het marmer; vervolgens hebben zij i 
verdeelingen gemaakt in cirkels en driehoeken van geel 
en rood. Daarna beproefden -zij hunne gebouwen voor 
te stellen door nabootsing van kolommen en verdere uiter
lijke architectuur; wanneer zij de wanden van groote 
ruimten wilden beschilderen, teekenden zij voorstellingen 
in perspectief daarop, zooals de voorgevels van schouwbur
gen voor treurspelen, voor tooneelspelen en voor herder
spelen ; in lange galerijen schilderden zij landschap
pen waarop voorstellingen van havens, voorgebergten, 
oevers, rivieren, fonteinen, beekjes, of waarop tempels, 
bosschen, geheele kudden en herders ; op sommige plaat
sen hebben zij zelfs historiesche feiten voorgesteld. Deze-
soort van schilderstukken stelt de goden voor zooals 
ze in de fabelen beschreven zijn, of bepaalde gebeurte
nissen zooals de oorlog met Troja en de reizen van 

Ulysses naar verschillende deelen der wereld, en wel 
zoodanig dat op die schilderijen altijd landschappen voor
kwamen ; in al hunne scheppingen hebben zij steeds de 
natuur nagebootst en gaven zij de verschillende zaken 
weer zooals zij werkelijk waren 

„Evenwel, tengevolge van ik weet niet welke eigen
zinnigheid, volgt men thans niet meer denzelfden regel 
welke de ouden zich voorgeschreven hadden, dat i<, 
steeds als model voor hunne schilderwerken de zaken 
te nemen zooals ze werkelijk zijn, want thans beschil 
dert men de wanden met de wonderlijkste monsters, in 
plaats van met natuurgetrouwe voorstellingen. De kolom
men vervangt men door dunne rieten staven welke tot 
steun moeten dienen voor slingerende twijgen, en gecanne
leerde planten met hunne gespleten bladeren, volutcnvor-
mig omgebogen; men stelt kandelaars voor welke kleine 
kasteden dragen en uit welke laatsten vervolgens, also! 
het worstels waren, verschillende fijne takken ontsprui
ten waarop weder figuren gezeten zijn ; op andere plaat
sen eindigen deze takken in bloemen waaruit half figuren 
voortkomen, eenigen met menschelijke gezichten, ande
ren met dierenkoppen, al te gader zaken die niet bestaan, 
die niet kunnen bestaan en die ook nooit bestaan heb
ben. Deze nieuwe scheppingen nemen tegenwoordig in 
zoodanige mate de overhand dat er bijna niemand meer 
gevonden wordt die in staat is het goede in de kunsten 
te kunnen ontdekken, of die er gezond over oordeelen 
kan; want wat moet men er van denken dat ven dak 
door rieten twijgen gedragen wordt, dat een kandelaar 
tot steun van een kasteel dient en dat dc zwakke takken, 
die uit de nok van een dergelijk kasteel voortkomen, 
figuren dragen alsof ze daarop te paard zitten, eindelijk 
dat van uit de wortels, de takken en de bloemen, gedeel
ten van figuren kunnen geboren worden?" 

Wij meenden aan het hoofd van onze studie over de 
wand-decoratiën te Pompei, deze woorden van Virtruvius — 
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in alle getrouwheid weergeven — te moeten plaatsen; 
wellicht hebben zij de minder goede eigenschap van een 
weinig te uitvoerig te zijn, daarentegen hebben zij de 
zeldzame verdienste van ons een juiste en tot in de 
bizonderheden doorgevoerde beschrijving te leveren van 
de wijze van versiering die wij thans bespreken willen. 
De latijnsche architect onderwerpt die wijze aan ccne 
kritiek vol van onverbiddelijke logica: wij daarentegen, 
wij willen trachten hare wettigheid te bewijzen in naam 
der decoratieve fantasie ; wij zullen trachten te bewijzen 
dat ook de verbeelding recht van bestaan heeft op het 
gebied der kunsten. Bijna geheele tegenstrijdigheid zal 
er dus bestaan nut het oog op de kritiek tusschen het
geen wij hierboven uit Virtruvius overgenomen hebben 
en hetgeen wij nog te zeggen hebben ; zulks neemt 
evenwel niets af van de waarde der aangehaalde beschrij
ving noch vermindert iets van hare belangrijkheid. 

De door Virtruvius gestelde algemeene grondbegin
selen kunnen wel geldend zijn in den eigenlijken zin, 
wat betreft het schilderwerk, waarin de getrouw gevolgde 
werkelijkheid en het leven de grootste rol moeten spelen, 
maar zij verliezen veel van hunne waarde indien zij toe
gepast worden op de versieringskunst, eene kunst waarop 
geheel andere wetten van toepassing zijn. De versierings
kunst, in plaats van de grillen der verbeelding weg te 
werpen, vindt daarin juist voedsel. Is niet juist de fan
tasie de grondslag en de grootste reden van bestaan van 
die kunst? Eene versiering moet, om te kunnen behage^ 
zich niet opdringen aan den geest door de gestrengheid 
van haar lijnen, door de onbeperkte kracht van de weer" 
gegeven werkelijkheid, in een woord de oplettendheid 
dwingen ; zij moet zich tevreden stellen met eene meer 
bescheiden rol die. hoewel ondergeschikt, haar het recht 
geenszins ontzegt meesterstukken van kunst voort tc 
brengen. Zij moet met de architectuur van eenig ge" 
bouw samengaan, of met de constructie welke zij versiert' 
dat is te zeggen deze eene waarde geven en daarbij 
op hare plaats blijven. Is het niet juist de naam die zij 
draagt welke aanduidt dat zij voor zich zelve alléén 
ontoereikend is en dat zij slechts reden van bestaan 
heeft omdat zij versiert.'' 

Wanneer Vitruvius de decorateurs van zijn tijd aanvalt, 
dat is te zeggen, die uit den tijd van Keizer Augustus 
hun wijzende op de werken der oudere meesters, dan 
is het ons onmogelijk Ie weten of zijne waardeeringen 
rechtvaardig zijn, wat betreft de meerdere of mindere 
waarde der met elkander in vergelijking gebrachte wer
ken ; voorbeelden toch zijn niet meer aanwezig, alleen 
gestigmatiseerde decoration zijn nog tot ons gekomen; 
maar wij mogen zeer goed de grondbeginselen bespreken 
aan welke de latijnsche architect zich vastklemt, want 
hoe vreemd het ook schijnen moge, het is een architect 
welke zich als verdediger opwerpt van denkbeelden die, 
beredeneerd, er toe leiden de schilderkunst van de archi
tectuur geheel af te zonderen; tengevolge daarvan kun
nen wij hem een proces aandoen. 

De decoratieve beschilderingen van de wanden der 
woningen te Pompei' beantwoorden met verwonderlijke 
juistheid aan de voorwaarden welke wij daarvoor gesteld 
hebben. Zij verslonden niet geheel en al de oplettend
heid van hen die door dusdanige decoration omringd 
werden, tc midden er van leefden ; in 't minst niet schenen 
zij voortdurend aan hunne aanwezigheid te willen her

inneren of er op te wijzen dat, en waarom, zij daar aan
wezig waren. De heer des huizes, wien het een genot 
was ze te zien, voelde zich geheel te huis in zijne woning, 
het was hem niet als ware hij in een museum. Zij 
schikten zich verwonderlijk goed in de duizende grillighe
den der architectuur, ja verhoogden zelfs deze laatsten 
dank zij het effect eener fantastiesche perspectief, waar
door zij de architectuur de grenzen hielpen overschrijden 
van de strenge wetten die deze groote kunst beheerschen. 

De vertrekken in de huizen der burgerij te Pompei 
zijn gewoonlijk vrij klein. De Grieken en Romeinen uit 
den tijd der republiek leefden voor het meerendeel op 
de openbare verzamelplaatsen tagora of forum), zij ver
toefden daar meer dan in hun eigen woningen Boven
dien, de weinige oogenblikken die de Romein in zijne 
woonplaats doorbracht waren voor het grootste gedeelte 
gewijd aan publieke handelingen, die plaats hadden op 
eene soort van binnenplaats, gedeeltelijk oveidckt en 
met portieken omgeven, den atrium. Vrienden en bescher
melingen kwamen daar den vermogenden man hun groet 
bij zijn ontwaken brengen en hem om bijstand, hulpof 
bescherming vragen. 

Deze plichtplegingen geëindigd zijnde, richte de heer 
| des huizes, gevolgd door zijne bedienden, zijne schreden 
j naar den forum waar de bezigheden voor den dag hem 
j wachtten en al den beschikbaren tijd innamen. 

De architectuur moest wel met kracht beheerscht 
; worden door dezen staat van zaken waarin het huiselijk 

leven niet geteld werd. Daarom heeft de architect al zijn 
| aandacht gewijd aan den atrium, dat middenpunt tegelijk 

van openbaar en van huiselijk leven, waar het hoofd van het 
romeinsche gezin als burger optreedt, de geheiligde plaats 
waar het oog overal getroffen wordt door herinneringen 

! aan de voorvaderen, en waar men op den achtergrond 
den tablinum aanschouwt met de beeldtenissen der familie. 
De daar omheen gelegen vertrekken geven den indruk 

I van slechts ondergeschikte bijvertrekken te zijn. 
Ten tijde van het keizerrijk onderging de romeinsche 

maatschappij eene groote verandering. Van af keizer 
Augustus verloor het openbare leven van dag tot dag 
van zijn belangrijkheid. Onder de regeering der achter
dochtige Cesars was men liet zekerste bij zich te huis. 
Maar daar schenen de dagen lang, en terwijl men de 
uren in verveling doorbracht, bespeurde men tal van 
onvolmaaktheden aan zijn huis eigen. Men gevoelde de 
behoefte om de muren van zijn gevangenis zooveel moge
lijk aan het oog te onttrekken, men gevoelt zich daar
binnen beklemd; trouwens de ruimte daar buiten geleek 
zoo uitgebreid, daar, onder de zuilengangen van de open
bare pleinen, in toevluchtsoorden als de tempels, de 
triomfbogen, de basiliken! Maar de architectuur is geen 
kunst die zich in een kort tijdsbestek geheel laat vervor
men. Zij kan slechts waarborgen aanbieden wanneer 
zij langzaam voorwaarts streeft. Niet hetzelfde geval 
is het evenwel met de versieringskunst; zij is het alzoo 
die met kracht gaat optreden. Zij moet de kleine afme
tingen der woonvertrekken onbemerkbaar maken, en de 
wanden als 't ware doorbreken of laten verwijden; men 
wil lucht en licht en vrolijkheid, het koste wat het wil. 

Laten wij zien hoe zij te Pompei' aan 't werk ging. 
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RETROSPECTIEVE TENTOONSTEL
LING T E LUIK. 

Les citoyens de Liège sont gens 
industrieux, ingénieux, de grand 
esprit et prompts a entreprendre 
toute chose. 

L . G U I C H A R I I I N . (f 1589.) 

Geen affiches, plakkaten of strooibiljetten hebben ver
kondigd welke schatten gedurende deze dagen binnen 
de muren van Luik zijn vereenigd; ja zelfs vele Luike
naars dragen nog geen kennis van de „Hxposition de 
l'art ancien du pays de Liège", die den ijden dezer 
maand geopend werd — om zoo te zeggen en familie — 
door den Gouverneur der Provincie Ook deze tentoon 
stelling, nog een nommer van het programma der feest
viering 1830—1880 zal door vele vaderlanders en vreem
delingen met vreugde begroet worden en tal van bezoe
kers tot zich trekken. 

Waarom nu heeft men zoo getalmd met publiciteit 
te geven aan de zaak ? Eenvoudig omdat men óf 
goed en waardig wilde voor den dag komen, óf in 
't geheel niet. En dat is de geest van onzen tijd. Geen 
halve maatregelen. Men moest dus tie waarde van het 
ingezondene afwachten of vooraf zich van de toestem
ming verzekeren om het gevraagde te zullen ontvangen. 

Wel is die tentoonstelling niet zoo uitgebreid als de 
retrospectieve te Brussel in 't vorige jaar, waar de 
schatten van het geheele rijk bijeenverzameld waren, 
maar zij is bijna even belangrijk, doordien zij een terug
blik geeft op de kunsten die eenmaal eigen waren aan 
het gebied der Prins-bisschoppen, en prachtige verza
melingen te zien geeft van bijna geheel onbekende 
meesterstukken. Onbekend bij het publiek, niet bij 
oudheidkundigen en verzamelaars. 

Het merkwaardigste evenwel van de tentoonstelling 
is, dat er de beste uit die kunstvoortbrengselen te zien 
zijn ; de commissie heeft die met zorg opgezocht en uit
gekozen uit de particuliere verzamelingen en uit tlie der 
verschillende kerken en kloosters, of ze ter leen gevraagd 
bij de afstammelingen van die trotsche en onafhanke
lijke Luiksche aristocratie die een zoo groote rol heeft 
gespeeld in de geschiedenis van de geduchte Luiker Walen. 

Men dankt de tentoonstelling aan de ijverige pogin
gen van den heer de Luescmans, Gouverneur der Pro
vincie Luik bijgestaan door den heer Desoer dc Solières 

Op de retrospectieve tentoonstelling te Brussel werd 
het eerst recht duidelijk hoeveel kunstschatten — nog 
nooit te voren door het publiek gezien — jaren lang 
in verscholen hoeken hadden gesluimerd, misschien tot 
hun behoud. Zij waren echter zoo verspreid tentoon
gesteld dat men, tenzij men geen doorkneed oudheid-
of kunstkenner was, zich moeijelijk een denkbeeld kon 
vormen van de groote rol die Luik eenmaal gespeeld 
heeft op het gebied der kunsten, en van de individua
liteit van die laatsten. Nu echter alles hier goed ge
ordend bij een verzameld is, zullen bezoekers — ik ben 
er van overtuigd — van heinde en verre toestroomen. 
Vooral voor de kerkelijke kunst is de tentoonstelling 
een bezoek meer dan waard Zij geeft specimen van 
verloren en verdwenen kunsten. 

De stad Luik is wel groot, maar zij bezit niet één 
gebouw met voldoende ruimte voor de tentoonstelling. 

Men moet dus zijn schreden richten naar de zalen van 
„/'Emulation," dan naar de „Universiteit" en vervolgens 
naar het klooster „Saint Paul 

In de zalen van l'Emulation vinden wij behalve ker
kelijke voorwerpen, aardewerk, plateelwerk van Andennes 
en een aantal van de steeds zeldzamer wordende over
blijfselen van Luiksche glasblazerskunst, wier bekers, 
glazen, enz soms bijna niet te onderscheiden zijn van 
Venetiaansche arbeid, zóó fijn, zóó sierlijk zijn ze somtijds 
bewerkt. Dan kunnen wij er kennis maken met eene 
rijke verzameling koffers (bahuts) en kasten, fijn ge
beeldhouwd, of met geciseleerd werk voorzien, werk
stukken meerendeels uit de 18e eeuw afkomstig en 
waarvoor Luik bekend was. Toen tc dier tijde door 
Fransche invloeden, tie karakteristieke, krachtige lijnen 
der meubelstukken plaats moesten maken voor de meer 
weeke vormen overeenkomstig de denkbeelden van luxe, 
toen men er niet meer op bedacht was om teekening 
en samenstelling in overeenstemming te brengen met 
de te gebruiken materialen, vormde zich in het oude prins
dom Luik een school voor houtsnijkunst die op het 
gebied van inwendige architectuur en bij meubelen, 
daar hare teedere behandeling en sierlijke lijnen een 
geheel eigenaardig karakter ontwikkelde van betrekke
lijke originaliteit. Met het verdwijnen van de oorspron
kelijkheid, in de Belgiesche meubelen, ten gevolge van 
de inlijving bij Frankrijk, verdween ook de Luiksche 
school. 

Hetgeen allermeest, om de groote pracht, de oplet
tendheid tot zich trekt is het altaarblad (rotable) van 
Saint-Dénis, een specimen, waarschijnlijk afkomstig uit 
de 13e eeuw, met een twee honderdtal figuren in hout 
gesneden en gepolychromeerd. 

Hoewel geen Luiksche schilderschool kan genoemd 
worden, heeft men eenige merkwaardige schilderijen 
bijeengebracht van kunstenaars uit het Luikerland afkom
stig, daaronder eenige van Lairesse, hier te lande zeer 
bekend — hij stierf te Amsterdam in 1711 —. en een 
meesterwerk van den minder bekenden Carlier. 

In de Universiteit zijn merkwaardige verzamelingen 
van gravures bijeen gebracht, betrekking hebbende op 
de geschiedenis van de stad, en manuscripten van de 
9e tot de 19c eeuw waaronder zeldzame exemplaren 
der school van Stavelot. In een andere zaal zijn de 
geweven stoffen tentoongesteld. 

In het klooster van St. Paul eindelijk bevinden zich 
de beroemde schatten uit de abdijen en de bezittingen 
der orden van het prinsdom Luik, een verzameling 
éénig in haar soort; want hoewel op de tentoonstelling 
te Brussel de kerkelijke goudsmidskunst oogenschijnlijk 
zeer goed vertegenwoordigd was, levert die te Luik het 
bewijs dat zulks niet het geval was. Zonder die laatste 
gezien te hebben kan men zich geen denkbeeld vormen 
van al de schatten daar aanwezig. De tien vitrines be
vatten de schoonste voorbeelden van de kunst-industrie 
op kerkelijke voorwerpen toegepast, de zeldzaamste en 
rijkste voorbeelden van de kunst, die in de 12e en 
13e eeuw ook te Luik tot een toppunt van bloei ge
raakte. Men slaat er een blik op de beroemde schatten 
van Stavelot, Maastricht, Visé, Huy, Namen en Tonge
ren, tot nog toe niet anders dan elk voor zich bij ker
kelijke feesten uitgestald. Met de grootste bereidwil
ligheid werden zij, vooral door den Bisschop van Luik 
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en de geestelijkheid van België tijdelijk afgestaan; men 
vindt er tal van hostie kastjes, — schotels, bekers, 
koffers (waarin overblijfselen van heiligen bewaard werden) 
monstrans, reliekenkastjes, bisschopsstaven, lezenaars, 
evangelieboeken, kazuifels, plechtgewaden voor priesters 
enz. enz. Men vindt er de reliekenkast van St. Lambert, 
met I 2 in zilver gewerkte figuren, men ziet er de geëmail
leerde met in goud uitgevoerde beelden en met fil de grain 
gesierde relieken koffer van St. Remaclus, en tal van 
andere kunstwerken. De tentoongestelde kerkornamenten 
uit de kathedraal van St Paul tc Luik, dateerende uit 
de 15e eeuw, een aantal gesneden ivoren voorwerpen, 
doopbekkens, lezenaars, kandelaars en wat al niet meer, 
geven een bewijs van de groote handigheid van de koper
drijvers uit het land van Luik, en tevens menig voor
beeld van het beroemde Luiksche email uit het laatst 
der I2e eeuw. 

In de l i e en 12e eeuw trof men twee verschillende 
scholen aan op het gebied der emailleerkunst, die van 
Limoge in Frankrijk, en de Rijnlandsche in Duitschland, 
te Keulen. Een atelier waarin men de tradition van de 
laatste school volgde, bestond in het bisdom Luik, waar
schijnlijk te Maastricht, ook eenmaal beroemd om haar 
voortbrengselen op het gebied van goudsmidswerk. 
Groen in verschillende tinten, blauwgrijs en bleek blauw 
waren de kleuren welke kenmerkend zijn voor Maas
trichts email. Voor het Rijnlandsche werd meest tur
quoise blauw, helder blauw, levendig purperrood en 
zwart, voor dat van Limoge meerendeels lapis blauw 
en helder, teeder groen gebruikt. 

Dc geheele tentoonstelling, dc levende, sprekende 
geschiedenis van een glorierijk verleden bestaat uit 6 
afdeelingen, te weten: ie Schilder- en beeldhouwkunst, 
enz. 2e Charters, handschriften, druk- en graveerkunst, 
3e Penning- en Zegelkunde, 4e Goudsmidswerken, dinan-
deriën, 5e Meubels, geweven stoffen, enz. 6e Ceramiek, 
glaswerken enz. 

Hij die ten vorigen jare met belangstelling en met 
voldoening de retrospectieve tentoonstelling te Brussel 
heeft bezocht mag niet nalaten een bezoek aan Luik te 
brengen; zijn verwachting moge hoog gespannen zijn, 
onbevredigd zal zij niet zijn. 

II S U P P L E N T E . 

BEKROOND ONTWERP 
V O O R E E N G E B O U W D E R M A A T S C H A P P I J 

V O O R D E N W E R K E N D E N S T A N D , 
T E A M S T E R D A M . 

De welwillendheid van het geachte Bestuur van de 
Maatschappij voor den Werkenden Stand te Amsterdam, 
heeft ons in staat gesteld, de beide volledig bekroonde 
ontwerpen voor een door die Maatschappij te stichten 
gebouw, in het Bouwkundig Weekblad op te némen. 

Wij beginnen met het ontwerp hetwelk in de tweede 
plaats door de Commissie van beoordeeling voor eene 
volledige bekrooning werd voorgedragen; van het in 
de eerste plaats bekroonde ontwerp zijn de teekeningen, 
geschikt voor de reproductie, nog niet afgewerkt. 

Aangezien het programma, waarbij het Bestuur van 
tie Maatschappij voor den Werkenden Stand in de maand 
November 1880 alle Nederlandsche Bouwkundigen uit-

2". 
3°-
4°. 
5°-

noodigde tot beantwoording van de prijsvraag: het 
leveren 'van schetsplannen voor een geboinv der genoemde 
Maatschappij en hare Afdeelingen te Amsterdam, niet in 
het Bouwkundig Weekblad is opgenomen, achten wij 
het niet overbodig dit alsnog te doen, niet alleen ter 
wille van de volledigheid maar ook, en vooral, ten ge
rieve van hen die de plannen meer nauwgezet willen 
onderzoeken en bestudeeren. En dit kan zijn nut hebben 
omdat de opgave niet behoord heeft tot die, welke ge
makkelijk zijn op te lossen. 

Volgens dat programma, waarbij een situatie gevoegd 
was van het terrein waarop het gebouw zal gesticht 
worden, met aanwijzing van al datgeene waarop bij het 
ontwerpen met betrekking tot de omliggende gebouwen 
behoorde gelet te worden, moest het gebouw bevatten: 

a. Een met tochtdeuren afgesloten ruimen toegang. 
/>. Eene vestibule met hoofdtrap naar de verdieping. 
e. Een Societeits-lokaal gelijkstraat bevattende: 

1 °. Conversatiekamer. 
Billardkamer voor twee billards. 
Leeskamer. 
Jassenkamer, 
Buffet. 

6°. In de nabijheid privaten en urinoirs. 
Deze lokalen ter gezamentlijkc oppervlakte van pl. m. 

120 M 2 , aan de zijde van den Kloveniersburgwal, 0,45 
M . boven de straat. 

Onder deze lokalen de noodige ruimte voor wijn-, 
bier- en provisiekelder. Verder op den beganen grond 

d. Kantoor pl. 111. 20 M 2 . 
e. Afdeeling Industrieschool, met ingang aan den 

Groenburgwal, bevattende: 
1°. een ruimen ingang met bodekamer en garde 

robes, trap naar de verdieping, urinoirs en pri
vaten. 

2°. Zaal voor bouwkundig teekenen pl. m, 90 M 2 -
3". Zaal voor machine-teekenen pl. m. 90 M 2 . 
4°. Zaal voor hand- en ornament-teekenen pl. m. 

60 M 2 . 
5n. Zaal voor hand- en ornament-teekenen (pleis

ter) pl. m. 60 M 2 

6". Kamer voor den Directeur pl. m. 12 M 2 . 
7°. Boetseerkamer pl. m. 30 M 2 . (deze kan op de 

verdieping gebracht worden.) 
Ofschoon het onderwijs des avonds geschiedt, verlangt 

men deze lokalen zoo goed mogelijk ook nog van dag
licht voorzien. 

Afdeeling Straatreiniging aan den Groenburgwal. 
1°. Kantoor pl. m. 20 M 2 . 
2°. Onder het Kantoor en verder aan die zijde 

eene ruime bergplaats van minstens 100 M s . 
(deze ruimte behoeft niet waterdicht te zijn.) 

g. Op de verdiepingen. 
Eene groote gehoorzaal met gaanderijen voor 

600 a 700 menschen met ruime toegangen, trap
pen en vestiaires. 

Men verlangt de zitplaatsen en het spreekgestoelte 
aangewezen 

Eene kleine gehoorzaal voor ongeveer 90 a 100 
toehoorders. 

Aan de decorative behandeling dezer zaal wordt 
bijzonder gewicht gehecht. 

/. Bestuurskamer pl. m 30 M 2 . 
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k. Op de tweede verdieping aan de zijde van den 
Kloveniersburgwal. 

Conciërgewoning bevattende: 
2 kamers met ruime keuken ten dienste der 

Sociëteit en in verbinding met het Buffet door 
middel van een montoir. 

/. Aan de zijde van den Groenburgwal 
Conciërgewoning bevattende: 
2 Kamers met keukentje. 
Afdeeling „Dagteekenschool voor Meisjes,'* ter 
gezamentlijke oppervlakte van pl. m. 200 a 300 
M 2 . met privaat en vestiaires. 

Deze ruimten kunnen zoo noodig op de 2' of 
3 e verdieping worden gebracht. 

Het geheele gebouw moet met heete lucht worden 
verwarmd en behoorlijk geventileerd, hetgeen in de teeke
ning duidelijk moet worden aangegeven. 

De Commissie van beoordeeling welke bestond uit 
de Heeren Eug Gugel, H P. Vogel, P. J H . Cuypers, 
I. Gosschalk en C. Muysken, bracht in Apr i l 1881 haar. 
rapport van beoordeeling uit over de acht-en-twintig 
schetsontwerpen, als antwoorden ingezonden. Zij ver
klaarde dat bij die groote deelneming ook veel verdien
stelijke, tallentvolle arbeid geleverd was, hetgeen voor 
een deel werd toegeschreven aan de onbekrompen wijze 
waarop de prijsvraag uitgeschreven was, zoodat den 
mededingers den waarborg werd gegeven dat een deel 
van den meest verdienstelijken arbeid en der beste 
denkbeelden zou worden op prijs gesteld niet alleen, 
maar ook in meer materieelen zin, zou worden beloond, 
iets hetgeen bij het uitscrijven van soortgelijke prijsvragen 
niet altijd op den voorgrond wordt geplaatst. 

Bijgaande plaat bevat de reproductie van een gedeelte 
van de teekeningen, ingezonden door de Heeren Alf. 
Lecloux en Henri livers, architecten, tijdelijk te Brussel. 
Hun ontwerp, ingezonden onder het motto „Utilité et 
Plaisir" als antwoord op de prijsvraag, werd in de tweede 
plaats ten volle bekroond. 

Ter opheldering van de plaat dient opgemerkt te worden 
dat slechts de platte gronden der hoofd-verdiepingen 
gegeven zijn; voor de verdeeling der kelder-verdieping 
kan met een korte toelichting volstaan worden. Zij 
bestaat uit drie geheel van elkaar afgescheiden gedeelten, 
welke elk voor zich een eigen toegang en trap hebben 
De afdeeling voor de straatreiniging — met een ingang 
zelfs geheel afgescheiden van het gebouw — omvat 
ééne groote ruimte voor magazijn ; eene tweede afdeeling 
behoorende bij de scholen, heeft een vestibule, een 
groote kelderruimte en twee calorifères, met een berg
plaats voor kolen en een voor hout; de derde afdeeling, 
ten dienste der Societeits-lokalen, bevat een wijn-, een 
bier- en een provisiekelder, een monteur, benevens een 
calorifère met bergplaats voor brandstoffen. 

De ontwerpers hebben 3 verschillende gevels geleverd 
voor den Kloveniersburgwal en 2 voor den Groenburg
wal. Van de eersten hebben wij N°. I, met daarbij 
behoorende platte gronden en eene doorsnede gegeven, 
omdat de Commissie van beoordeeling deze als den 
meest geslaagden beschouwde. 

De platte gronden der ontwerpen N°. 2 en N°. 3, zijn 
overigens geheel dezelfde, alleen moesten de afmetingen 
der Societeitslokalen ter wille van de gevel-ordonnantiën 
eenigszins veranderd worden. Ook werd nog eene ge-

1 wijzigde i' verdieping gegeven, waarbij het spreekge-
; stoclte der groote gehoorzaal geplaatst is aan de zijde 
; der zaal tegenovergesteld aan die, waarin het, in het 
j hier gegeven plan, ontworpen is, terwijl de trap 8 , uit

sluitend bestemd voor toegang naar de gallerij, vervalt. 
In afzonderlijke platte gronden werd aangegeven op 

welke wijze verwarming en ventilatie van het gebouw 
kon plaats hebben. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

AMSTERDAM. — Den 2 3 c n dezer is de eerste steen gelegd voor 
don bouw van het Centraal personen-station. 

In zeventien weken tijds zijn daarvoor, met behulp van zes 
stoomheijen van Fransche vinding, systeem Lacour, onder toezicht 
van den Heer P. J. Huibers, door de aannemers W. Goedkoop Dz., 
en M. Doutekom, 4374, elk 16 meters lange heipalen ingeslagen, 
zijnde dit de helft van het totaal aantal noodige palen. Van 
bovengenoemd aantal werden inde laatste 14 dagen 2000 ingeheid. 

Vóór den i« December dezes jaars moeten ongeveer 4 millioen 
metselsteenen verwerkt worden, alleen voor de fundeeringen. 

— Hij koninklijk besluit zijn, met ingang van 1 September 1881, be
noemd : bij de normaalschool voor teekenonderwijzers: tot directeur, 
W. B. G. Molkenboer, te Leeuwarden; tot leeraren: J. Striening, te 
Rotterdam; J. Versluys, te 'sGravenhage; J. R. de Kruyff, te 
Amsterdam; P. j . H . Cuypers, te Amsterdam; L. Beirer, te Am
sterdam en E. Dubois, te Amsterdam; bij de school voor kunst
nijverheid: tot directeur, J. R. de Kruyff, te Amsterdam; tot 
leeraren: J. Striening, te Rotterdam; J. Versluys, te'sGravenhage; 
P. J. H. Cuypers, te Amsterdam; L. Beirer, te Amsterdam; E . 
Dubois, te Amsterdam. 

De lessen aan beide scholen zullen met October a. s. een aan
vang nemen in een der lokalen van het Rijks-museum op de 
Stadhouderskade te Amsterdam 

ROTTERDAM. — Den 3«"> en 4«" Augustus a.s. zal hier de 30»*» 

Algemeene Vergadering gehouden worden van de vereeniging tot 
bevordering van fabriek- en handwerksnij verheid. De vergadering 
zal plaats hebben in een der lokalen van de Rotterdamsche 
diergaarde, daartoe door het Bestuur der inrichting welwillend 
afgestaan. Na afloop der vergadering zullen op den eersten dag 
dc zoölogische tuin of de handels-etablissementen op Eeyenoord 
bezichtigd worden, en op den tweeden dag zal per pennyboot 
een tocht naar den Westertoren worder, ondernomen. 

MIDDELBURG. — De kosten der restauratie van den toren van 
het stadhuis te Middelburg, zijn op f 23.000 geraamd. De ge
meenteraad aldaar wil daarin / 6000 bijdragen, indien de overige 
kosten, over drie jaren verdeeld, door het Rijk betaald worden. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

KAkl.sHAD. — in deze badplaats zal een nieuwe Schouwburg 
gebouwd worden voor de som van tl. 250.000. Na afloop van 
het badsaisoen zal met den bouw een aanvang gemaakt worden, 
volgens de plannen van de Weener architecten Eellncr en Hellmer. 
dezeltden die het nieuwe bad-etablisement gebouwd hebben. 

W EENEN. — Ober-Baurath Smidt heelt den Burgemeester eene 
opgave toegezonden van de meerdere kosten voor den bouw van 
het nieuwe raadhuis. 

Voor den bouw werden indertijd bestemd tl. 10000.000, waarvan 
8.500.000 voor den eigenlijken bouw, de rest voor decoratie (inwen
dige), meubelen en den aanleg van het Rathhauspark. 

Na de uitvoering nu, heelt de eigenlijke bouw, zonder decoratie-
werken, ff. 10.649.7yo gekost. Voor de meubels van de bureaux 
en de zalen, behalve de teestzalen, zijn bovendien tl. 250.000 
noodig. Met uitzondering dus van het decoreeren der feestzalen, 
een werk hetgeen tot later orde is uitgesteld zullen de totaalkos-
ten fl 10.899.790 bedragen. 
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DE WANDVERSIERINGEN T E 
POMPEI. 

(Vertaald naar V. R J O U X - M A I L L O U . ) 

(Vervolg van bladz. 69, slot.) 

Thans zijn wij genaderd tut dc plaats, aangewezen 
voor de dienstbaren (peristylium). Reeds van uit den 
tablinum was zij zichtbaar; de fauces, gangen, voeren 
er ons heen De ruimte is geringer dan die van den 
atrium, overigens bestaat tusschen beide binnenplaatsen 
geen verschil. In 't midden bevindt zich een kleinen 
tuin. Op de vier muren welke de ruimte omsluiten is 
een drijfjacht voorgesteld, of liever verschillende afzon
derlijke jachttooneelen, ontleend aan de mythologie, en 
aaneengeschakeld door decoration van de meest ver
schillende karakters. De mozaïken op den bodem zijn 
in overeenstemming met de pracht der wandversieringen. 
Guirlanden van bladeren en bloemen hechten zich aan 
de kroonlijsten. Bronzen beelden verlevendigen nog dc 
aangename stemming in dit liefelijke gedeelte. 

Maar waarom langer stil te staan bij de beschrijving 
der oneindig verschillende versieringen der woningen te 
Pompei ? Overal zijn ze te vinden; geen enkel plekje 
hoe gering, hoe ondergeschikt ook is aan hunne aan
dacht ontsnapt. De ovens, de wanden der keukens 
zelf zijn bedekt met heerlijke motieven. De stil-levens 
evenals de landschappen en de voorstellingen uit de 
mythologie zijn in gebruik gekomen. De winkel van 
den ambachtsman, ja zijn werkplaats is versierd even 
als de overige vertrekken van zijn woning; de schil
derwerken uit de werkplaats van een arbeider in den 
volmolen leveren het grootste bewijs daarvan. Maar 

wij kunnen de ontwikkelingen van de versieringen, den 
loop der tallooze arabesken door alle vertrekken heen 
niet volgen. Dat alles moet men op zijn gemak be
wonderen, op zijn tijd, in die oogenblikken waarin men 
onbewust is van zijn eigen bestaan. Maar indien wij 
er ons op willen toeleggen alles te zien, loopen wij 
gevaar ons te vermoeijen. Daarom ontdoen wij ons 
van het kleed van den Romein, waarmede wij zijne 
woning wenschtcn binnen te treden, om ons weer te 
gevoelen als de gewone tourist. 

Op de schilderstukken van Pompei, die bij de ont
gravingen aldaar heden ten dage aan het daglicht komen, 
verlicht door de heldere zon van het zuidelijk Italië, 
staren wij als 't ware met verbijstering. Zij verrassen 
ons. Zeker bekooren ons die decoratiën steeds door 
hun sierlijkheid, door htm aantrekkelijkheid en hun 
vernuftige teekening; maar niet minder hebben zij iets 
onbestemds in zich, iets waarvan wij ons bij den eersten 
aanblik geen rekenschap kunnen geven, iets hetgeen 
ons prikkelt, opwindt, ja, en ons ergert. ,, 1 loc schreeu
wend!" is de uitroep die ons onwillekeurig ontvalt. 
Maar ook tegelijkertijd zijn wij verbaasd over dat oor
deel, want de grootste fout die men in ecu decortie 
kan aanwijzen is het gebrek aan harmonie in kleuren 
of lijnen ; en toch zijn wij overtuigd dat de artisten van 
Pompei uitstekende decorateurs zijn. Dragen die artis
ten geen schuld dan heeft het schelle licht invloed op 
ons oordeel uitgeoefend. Het schilderwerk hebben wij 
waarschijnlijk gezien onder ongunstige omstandigheden 
van verlichting. Maar wij moeten bedenken dat de 
levendige kleuren, de scherpe lijnen die in een sober 
verlicht vertrek, in halflicht, een gewaarwording van 
aangename frischheid veroorzaken, in het volle daglicht 
overgebracht, ruw en afmattend schijnen. Wij zullen 
ons ook juist van pas herinneren dat de vertrekken der 
woningen van Pompei' meestentijds hun licht ontvingen 
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slechts door een enkele deur onder de arkaden van 
atrium of peristylium. Zij waren dus versierd met de 
kleuren die in hun geval de eenig passende waren. 

De veelvuldige aan de bouwkunst ontleende motieven 
van versiering in de composition te Pompei doen ons 
t<»t de overtuiging komen dat deze groote kunst alle 
andere beheerscht, juist zoo als dit reeds meermalen is 
aangetoond ten opzichte van de beeldhouwkunst in de 
Grieksche en Romeinsche maatschappij. De Aziatische 
volken lieten de versiering den boventoon behouden 
over de architectuur, hunne monumenten zijn in de 
meeste gevallen slechts wonderbare motieven van ver
siering; de Grieken en Romeinen daarentegen kennen 
blijkbaar eene groote en gewichtige rol toe aan de archi
tectuur tot zelf in de versiering. 

„De eerste vraag die men zich stelt ten opzichte van 
de schilderijen te Pompei', tevens de belangrijkste, is die 
over hun ontstaan, zoo schrijft Gaston Boissier, in zijne 
Promenades archéologiques. Van waar kwamen de schilders 
die ze uitvoerden ? Waren het oorspronkelijke kunstenaars 
welke hun onderwerp konden scheppen, en indien het 
slechts copiïstcn waren, tot welke school behoorden dan 
de modellen welke zij gebruikten, en in welke eeuw heb
ben zij geleefd? Daar de oude schrijvers ons op tlit punt 
geheel en al in het onzekere laten, zijn wij genoodzaakt 
tie schilderwerken zelve te ondervragen en te ontleden " 

Wij hebben reeds gezegd dat volgens onze meening 
tleze meesters reeds al het mogelijke ontleend hadden 
aan hunne voorgangers. De decorateurs van Pompei' 
waren schilders, slechts van de vijfde of zesde orde, meer 
ambachtslieden om zoo te zeggen dan kunstenaars in den 
zin van de gewone beteekenis welke wij aan het woord 
hechten. Zij kwamen overeen met onze tegenwoordige 
schilders van behangselpapier of aan onze docorateurs 
van koffijhuizen. Maar het verleden en de werken dei-
meesters lieten eene ruime keuze toe. Griekenland heeft 
zoo als andere landen zijne verschillende scholen gehad. 
Volgens Helbig is tie schilderschool welke tot een top
punt van bloei kwam onder de opvolgers van Alexander 
en aan welke men den naam heeft gegeven van „helle
nistische", tlie school, waaruit de kunstenaars van Pompei 
hunne indrukken geput hebben. 

Echter zijn er vele geheel plaatselijke composities, welker 
opvattingen schijnen te behooren tot de kunstenaars van 
het keizerrijk. De oudere schrijvers zijn van hetzelfde 
gevoelen. 

„Men moet daarom, zegt Plinius tie oudere, geen on
recht doen aan een Ludius. tlie in de tijden leefde waarin 
Augustus als een godheid aangebeden werd ; die Ludius 
heeft het eerst het denkbeeld opgevat om de wanden 
met liefelijke schilderijen te bedekken, waarop de voor
stellingen van landhuizen, gaanderijen, heesters, bosschen, 
geheele tuinen, heuvels, vijvers, schilderachtige waterpar
tijen, kanalen, rivieren, vrolijke oevers in een woord 
voorstellingen zooals men ze verlangde; men had slechts 
te kiezen ; tleze verlangde een landschap met een aantal 
wandelaars, of personen, in een boot gezeten of die zich 
in optocht naar het landelijke huis beganen, 't zij op 
ezels, 't zij in wagens; weer andere personen verlangden 
als versiering visschers, of vogelaars en jagers, of zelfs 
een voorstelling van den wijnoogst Onder deze schil
derijen vindt men er niet weinigen met zeer schoone 
landhuizen; b. v. tic toegang daartoe leidt door een moe

rassig gedeelte lands ; verscheidene mannen dragen vrou
wen o]) hunne schouders, zij gaan voorzichtig, bevende, 
glijden nu en dan uit, en duizende dergelijke onderwer
pen, allen even aantrekkelijk en vernuftig van vinding. 
De zelfde kunstenaar heeft het eerst de niet overdekte 
bouwwerken (kypathros, wandelplaats,) versierd met schil
derijen, voorstellende geheele zeesteden, die een aange
naam effekt maken en die weinig uitgaven vorderen." 
Men moet evenwel deze woorden van den geleerden 
Romein niet al te nauw opvatten wat betreft de uitvin
ding van een geheel nieuw genre van schilderwerk op 
een bepaalden tijd en door één persoon. De geschiedenis 
der kunsten biedt slechts zelden voorbeelden aan van een 
dergelijk spoedig te voorschijn treden, zijn grond vindende 
in de pogingen van een enkel persoon, onderwerpen die eene 
aangename, welkome stof leverden voor den verzamelaar 
van anecdoten. Het is hoogstwaarschijnlijk dat de Ludius 
van Plinius door het talent van dezen laatsten is verheer
lijkt, in den geest van de decoratieve schilderwerken 
welke wij zoo snel zagen geboren worden onder de 
regeering van Augustus, en dat hij er op stond zijn 
naam te verbinden aan dat genre. Wat de oudste schil
derwerken betreft, een groot aantal doet steeds aan een 
Hercules in de kunst denken. 

Slechts in het muzeum te Napels moet men de Pom-
pejaansche schilderwerken gaan zien om zich een denk
beeld daarvan te kunnen vormen. Frankrijk bezit slechts 
enkele voorbeelden van zeer weinig beteekenis. Eenige 
daarvan werden in 1825 door den koning van Napels 
aan het rijk aangeboden, andere zijn afkomstig uit de 
verzamelingen van Malmaison. Zij zijn thans te zien in 
de zaal der oude schilderwerken van den Louvre. Geluk
kig veroorlooven de tegenwoordige prachtige uitgaven, 
ons een denkbeeld te vormen van hunne hooge artis
tieke waarde. Onder die werken verdient in de eerste 
plaats genoemd tc worden een prachtwerk, uitgegeven 
bij Firmin-Didot getiteld Herculanum ct Pompei. 

DE NIEUWE ZEEVISCHMARKT 
T E ROTTERDAM. 

Reeds geruimen tijd werd te Rotterdam behoefte 
gevoeld aan een ruimer en beter ingerichte vischmarkt 
dan de bestaan hebbende, welke niets meer was dan een 
smalle overdekte ruimte, die aan de zijde langs het 
water door eenen muur was afgesloten, terwijl de 
overdekking aan de andere zijde op houten kolommen 
rustte. Aan de beide einden waren een paar gebouwtjes 
voor den afslager, enz. Eenige open ruimte buiten het 
gebouw was door een houten hek van den openbaren 
weg afgesloten, maar die ruimte was zoo beperkt dat 
de verkoopers zeer dikwijls hun plaats op dien weg 
moesten vinden, welke laatstelijk nog voor een goed 
gedeelte werd ingenomen door een dubbel tramwegspoor, 
waarover de wagens voor drie lijnen zich moeten bewegen. 
Door een en ander, gepaard aan de op dit punt steeds 
heerschende drukke beweging van voetgangers en voer
tuigen, was de toestand daar werkelijk gevaarlijk 
geworden. 

Er werd besloten op dezelfde plaats, als het gunstigt 
gelegen, een nieuw gebouw voor vischmarkt te stichten, 
doch daarvoor een gedeelte van het water der Blaak, 
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ter breedte van ongeveer 28 M . te dempen, tengevolge 
waarvan de zijgevel van het nieuwe gebouw niet meer 
dan 3 . 5 0 M . binnen de plaats die het vroegere innam, 
zou komen. Door het toevoegen van het overige en 
de vroeger binnen het hek gelegen ruimte aan den 
openbaren weg, zal daar voldoende ruimte voor de 
beweging verkregen worden en kan een hinderlijke 
bocht uit de tramwegsporen worden opgeruimd. Met 
inbegrip eener verbreeding met 5 M van de Soetenbrug, 
zal de toestand op dat punt op afdoende wijze worden 
verbeterd. 

Door de bovengenoemde aanplemping werden de-
doorvaart- en doorstroomingsopeningen in de Keizersbrug 
geheel gesloten, zoodat ook tot de geheele vernieuwing 
van die, toch reeds in slechten staat verkeerende dubbele 
houten ophaalbrug moest besloten worden. In de plaats 
daarvan komt een dubbele basculerende brug, waarvan 
de landhoofden 14 M . en het beweegbaar gedeelte 7 .25 M 
breed wordt, met een doorvaartopening van bijna 10 M . 
In verband met de ruimte vóór de vischmarkt, wordt 
hier een plein verkregen van ongeveer 4 2 M in het 
vierkant. 

De verbetering welke op dit punt zal ontstaan na de uit
voering van al deze werken, is uit de bijgevoegde situatie-
teekening af te leiden Men vindt daarop de vroegere 
richting van kaaimuren, van de landhoofden der Keizers-
en Soetenbruggen en van den gevel der voormalige 
vischmarkt langs het water, alsmede de thans nog be
staande bocht in de tramwegsporen, in gestipte lijnen 
voorgesteld. 

Het werk is in driën aanbesteed, en wel: 
i°. de onderbouw van het marktgebouw met afslag, 

de kelders en landhoofden voor de dubbele basculebrug 
(Keizersbrug), het verlengen der landhoofden van de 
Soetenbrug en de aangrenzende kaaimuren Dit gedeelte 
is den 10 September 1 8 8 0 aanbesteed voor / 1 0 6 9 9 3 

en had 1 Mei 1881 gereed moeten zijn 
2". tie bovenbouw van de beide bruggen, aanbesteed 

den 24"te November 1 8 8 0 voor / 2 2 8 3 4 . 

3». de bovenbouw van het marktgebouw en afslag, 
met de verkoopplaatsen, riolen, enz., aanbesteed den 
I jtlcn j u n j j 881 en toegewezen voor de som van f 1 4 4 3 0 0 

Dit gedeelte moet I September 1882 voltooid zijn. 
Door de gemeente zijn, of zullen in eigen beheer 

worden gelegd of uitgevoerd: de cementsteenen riolen 
onder den grond, tie gas- en waterleidingen, de aanvul
lingen en ophoogingen, tic bestratingen, enz 

Met het oog er op tlat dit werk bijna geheel op aan 
te plempen grond moest worden gesticht, zoodat op 
den bodem der gracht eene hoogte van 6 a 6 5 0 M . 
grond moet worden gebracht, is onder het gebouw, de 
afslag ruimte, het plein en de aanplcinping ten westen 
van het gebouw aan de Leuvehaven een geheel door
gaande paalfundering gemaakt, welke inrichting hier, 
wegens de slapte van den bodem gebiedend noodzakelijk 
was. Men zal zich daarvan eenig denkbeeld kunnen 
vormen als men weet dat de palen, alleen door hun 
eigen gewicht en dat van het heiblok, 6 M . diep zakten 
en het geenszins tot de zeldzaamheden behoorde, dat 
zij in zes of zeven slagen, 11 M . zakten. Hiervoor zijn 
3 0 6 0 palen, lang 16 en 17 M . gevorderd. Het overige 

fundeer inghout, waaronder 3 4 8 5 M 2 . vloer, dik 0 . 0 7 M . , 
heeft een inhoud van 4 2 2 M 3 

Wijders is aan den onderbouw verwerkt: 
1851 M3. metselwerk in gebakken steen. 
5 6 . 4 5 2 M3. hardsteen. 

1 8 . 5 0 0 K g . gesmeed- en 5 0 0 0 K g . gegoten ijzer. 

Hierbij valt vertier alleen op te merken tlat de palen 
vlak afgezaagd en met een ijzeren band voorzien zijn, 
terwijl de kespen daarop met gesmeed ijzeren hakkel
bouten zijn bevestigd. 

Aan het uitvoerig- cn zeer nauwkeurig bestek van 
den bovenbouw ontleenen wij het volgende: 

Het eigenlijke marktgebouw heeft een binnenwerksche 
lengte van 5 5 . 8 0 M . en eene breedte van 1 6 0 4 M . , 
daarin komen 8 0 plaatsen voor den verkoop van zee-
visch en 4 van dubbele ruimte voor tiviervisch. 

De afscheiding in het midden van het gebouw 
tusschen de verkoopplaatsen, bestaat geheel uit hard
steen, en wel: een plaat dik 0 . 0 7 M . , daarop een plaat 
dik o i o M . en een dekstuk, zwaar 0 . 1 6 bij 0 3 0 M . , 
te samen hoog 2.17 M . De scheidingen tusschen de 
verkoopplaatsen in tie richting der breedte, bestaan mede 
uit hardsteenen platen, dik 0 . 1 2 M . , rustende op gemet
selde voeten ter hoogte van de tafels. 

De muurtjes onder de tafels langs de gangen, zijn 
gemetseld, zij dienen mede ter ondersteuning van de 
hardsteenen tafelbladen, dik o. 10 M , voor zeevisch en 
de marmeren bladen, dik 0 . 0 3 M . voor riviervisch 
Hiervoor is verschillend gekleurde steen gekozen 0 1 1 1 
de beide vischsoorten respectief beter te doen uitkomen. 

Iedere verkoopplaats is voorzien van een hardsteenen 
gootsteen, tevens spoelbak en een beukenhouten snijtafel, 
dik 0 . 0 8 M . De 4 verkoopplaatsen voor riviervisch 
bevatten bovendien ietier een bassin, lang 2.25 M , 
breed 0 . 8 0 M . en diep o.70 M . Zij zijn samengesteld 
uit hardsteenen platen, dik 0 . 0 7 M . , behalve de voor
plaat, die O.I2 M dik is, terwijl tie zijde langs tie 
gangen bestaat uit een spiegelruit, dik 0 , 0 1 5 M . Deze-
bassins worden gedekt en afgesloten door een in driën 
verdeeld draaibaar netwerk van gegalvaniseerd ijzerdraad, 
terwijl zij tevens voorzien zijn van een wekkerbuis, eene 
aflaat- of spuikraan en een, tevens luchtaanvoerende, 
inlaatkraan. 

Langs de voor- (gang) zijde van tie vischtafels ligt 
een open goot, die het van vloeren en tafels afkomende 
water opneemt en tlit d o o r goten langs de scheidings
wanden tier verkoopplaatsen afleidt naar andere diepere, 
die langs de achterzijde tier verkoopplaatsen zijn gelegd, 
en welke zich ontlasten in eivormige riolen onder tien 
grond. Dit geheele gotcnstelscl is in eementsteen ver
vaardigd en zoodanig gevormd, dat zij tot fundeering 
dienen van tie langs- en dwarsscheidingswanden tusschen 
de verkoopplaatsen en van tic muurtjes onder tie tafels 
langs de gangen Er wordt te samen een inhoud van 
7 4 . 6 Mi eementsteen voor gevorderd 

De bovenlaag tier vloeren wordt gemaakt van zoo
genoemde pavés tic Quaregnon in cementmortel 

De noordelijke-, westelijke- en oostelijke buitenmuren, 
tot en met den kordonband, worden geheel, met uitzon
dering van het plint, van massief hardsteenen blokken, 
dik O .245 M . , opgetrokken, terwijl de zuidelijke muur 
aan de binnenzijde tot tlie hoogte met hardsteenen 
platen, dik 0 . 0 5 M . wordt bekleed De borstweringen 
tussclu-n tien kordonband en de raamdorpels worden aan 
de binnenzijde en de muurtjes onder d e tafels aan de 
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gangzijde bekleed met gekleurde tegels. Aan de buiten
zijde zijn deze borstweringen, met uitzondering van die 
van den zuidgevel, zoo mede de ommetseling van de 
ramen in de torentjes, van gekleurde en geprofileerde 
eementsteen. Van het zelfde materiaal worden vervaardigd: 
de kolommen aan den hoofdingang met den boog daar
boven en de consoles en sluitsteenen van de torentjes enz. 

De halfcirkelvormige lichtopeningen in den noordelijken 
gevel, die, onder de kroonlijst in denzelfden gevel en in 
de beide eindgevels en alle in de torentjes, worden voorzien 
van spiegelglazen stores, breed 0.20 M . , dik 0.008 M . , tc 
samen lang 2632 M Zij worden met gutta percha 
plaatjes vastgezet. 

De halfcirkelvormige lichtopeningen in den zuidelijken 
gevel, worden van vaste zonnenblinden voorzien. Binnen 
de bovenramen der eindgevels komen dergelijke beweeg
bare. Deze kunnen op de galerijen aan de einden in 
het gebouw, geopend en gesloten worden. De ramen 
in den zuidgevel, boven de borstwering, worden gewone 
naar buiten draaiende Deze kunnen op de bedekking 
der nevenlokalen geopend en gesloten worden. 

Kapiteelen, modi Ij ons, consoles en sluitsteenen, de 
versiering der attiek op den noordelijken gevel en 
andere versieringen zijn van gedreven, gestampt of 
gegoten zink, de pMaster-basementen van gegoten ijzer 

Alle bekappingen zijn van ijzer, zoo mede dc omslui
tingen van alle raamopeningen en de lijsten langs het 
dak aan de eindgevels. De daken worden gedekt met 
zink, ruitvormig, bij de gebogen daken der torentjes 
schubvorming. De kroon-, de andere dak- en de binnen
lijsten zijn van hout. 

De overdekte ruimte voor afslag is lang 56.50 M . , 
breed 14.50 M . , waarvan 49 bij 3'M door de bij-lokalen 
wordt ingenomen. De vloeren der kamer voor het publiek 
bij die voor den afslager en de vloeren in de privaat
ruimten, zijn van pavés tie Quaregnon De muren van 
de urinoirs worden bekleed met leiplaten, dik 0 0 2 5 M . 

Behalve de reeds genoemde, is de hoeveelheid der 
voornaamste bouwstoffen: 

370 M j metselwerk in gebakken — en eementsteen. 
145 M3 hardsteen. 
925 pavés de Quaregnon en tegels. 
211 M3 hout 
1 I 2.800 K g . gegoten ijzer. 
31.100 K g . gesmeed ijzer 
60.700 K g . balkijzer. 
83 000 K g . plaat-, heek- en T ijzer. 

5 700 K g . lood. 
2 400 M2 zinken dakbedekking. 

V A N GOOR. 

B I N N E N L A N DSC H E B E R I C H T E N 
TERSCHELLING. - De raad der gemeente heelt in zijn laatst 

gehouden zitting besloten tot het vergrooten van de bestaande 
schoolgebouwen te West-Terschelling en te Midland; bovendien 
zullen eenige lokalen worden bijgebouwd ten einde te kunnen 
voldoen aan de eisehen van de nieuwe schoolwet. 

• lok werd besloten een nieuw raadhuis te bouwen, daar het 
bestaand.' sinds lang ongeschikt is. Ten vorigen jure is bel 
door het Rijk gebouwde l'osi en Telegraafkantoor te West-
Terschelling in gebruik genomen. 

ARNHEM. — De Jury der nationale tentoonstelling voor deco
ratieve schilderkunst te Arnhem heelt de navolgende bekroningen 
toegekend: 

GROEP I. Zilveren medaille: H- G . B. Kief te Nijmegen, 
Ch. Roskam te Amsterdam en J. Thooft te Delft. 

Bronzen medaille: 1'. J. A. Gabriel te Nicuwer-Amstel, J. Hendriks 
en Zn. te Arnhem. G. II. van der Linde te Zwolle, H . van Steel 
te 's Gravenhage. 

Ambachtschool te Arnhem, J. I). Huibers te Zwolle, J. M. Lion 
te 's Gravenhage, C W. van Rije te Dordrecht, C. W. H . Verster 
te Amsterdam, 

Diploma lol aanmoediging. S. Holsum te Arnhem, cn A. van Veen 
te Dordrecht. 

GR< IEP II. /Hploma tot aanmoediging. 1'. J. Izeren te 'sGravenhage. 
GROEP III. Zilveren medaille. F A. Hansen Jr. te 's Gravenhage, 

Joh. van der Sec te Sneck. 
Bronzen medaille. A. Birga te Groningen cn W. Vintgcns te 

's Gravenhage. 
Diploma tot aanmoediging. A . van Maancn Azn. te Velp. 
GROEP IV. Bronzen medaille. C. H. L. Susan te 's Gravenhage. 
GROEF V. Zilveren medaille. Gabriel Asbacher te Amsterdam. 
Bronzen medaille. H. F Sonmans en Zoon te Rotterdam. 
G R O E P VI. Gouden medaille. T. A. X . Quintijn van Gelder le Delft. 
Zilveren medaille. G. Greve te Utrecht en James Willing te 

Rotterdam. 
Bronzen medaille. H. de Haas Pzn. te Arnhem, J. \ is Pin. te 

Zaandijk, C. A Vriesendorp en Zonen te Dordrecht. 
GROEP VII. Bronzen medaille. J J l i . J liouvy te Dordrecht. 
Gouden herinneringsmedailles werden toegekend aan: de col

lectieve inzending der Polytechnische School le Delft, en aan 
Jobs. Stortenbeker te 's Gravenhage, beiden onder groep I, en 
buiten mededinging. 

De bronzen herinneringsmedaille werd toegekend aan L. van 
Bakkenes en Co te Amsterdam, in groep IV. 

In de Vlrecl/lsche Courant van 7 Aug. '81 komt het volgende 
voor: — Dezer dagen verscheen het tweede gedeelte van de 
levensbeschrijving van onzen vroegeren stadgenoot den oud-hoog
leeraar G. 1. Mulder. Ofschoon het maar losse fragmenten zijn 
over verschillende onderwerpen, is hel daarom niet minder inte
ressant dan het eerste gedeelte. 

Onder het vele voortreffelijke vonden wij in een opstel over 
"de schoone kunst", met genoegen, een warme waardeering van 
het werk van een onzer nog levende stadgenooten. Van dr. Fock 
sprekende, zegt de beroemde oud-hooglecraar: «Deze voortreffe
lijke kunstkenner heeft op nieuw aan het licht gebracht de rege 
len, door Polycleet gevonden, naar welke het menschelijk lichaam, 
zoo het schoon is, heeten mag schoon tc zijn; zij waren verloren 
gegaan, die regelen, en doctor Fock heeft ze teruggevonden. Hij 
vond ze, door de meest voorname deelen van het uitwendige 
lichaam te meten en van die maten het onderling verband te 
zoeken. Zoo er niet eene bepaalde cn eenvoudige verhouding 
tusschen die maten bestaat, wordt zulk een lichaam niet schoon 
gevonden, en zoo er groote afwijking van dien regel wordt aan
getroffen, alzoo indien een of meer lichaamsdeelen grooter of 
kleiner zijn, dan wijkt zulk een lichaam des te meer van de 
schoonheid al cn wordt weldra onbevallig. 

«Eenmaal op dat gelukkig spoor gekomen, is doctor Fock 
voortgegaan met het meten van de lichamen van dieren, die 
schoon of niet schoon heeten, van ornamenten of zoogenaamde 
schoone voorwerpen uit het gewone leven, van monumenten, van 
gebouwen, enz., en is tot dezen regel gekomen; een voorwerp, 
dat schoon is cn uit verschillende deelen bestaat, doet altoos in 
de uitgebreidheid dier deelen eene eenvoudige verhouding blij
ken, indien men ze aanschouwt; zoodat de kleinste dier almctin-
gin, gedeeld m alle andere afmetingen, vooreerst geheele getallen 
als deeltallen geeft, en bovendien eene eenvoudige verhouding 
aanbiedt van alle getallen, waardoor de gemeten deelen worden 
uitgedrukt. Indien bet voorwerp geene bijzondere deelen heeft, 
maar een lichaam is en schoon mag heeten, dan bestaat er zulk 
eene verhouding in de lengte, breedte en hoogte. Eindelijk, 
indien men met platte vlakken te doen heeft, zoo zijn deze alleen 
schoon, indien zij begrensd zijn door lijnen, wier vorm en aantal 
alweder dezelfde eenvoudige verhouding vertoonen. 

• Zoo is, meen ik, in het kort de algemeene uitkomst van hetgeen 
in de symmetrische proportion van doctor Fock wordt gevonden." 

Na de theorie aan den Utrechtscben dom getoetst en onbe-
rispelijk gevonden te hebben, besluit prol. Mulder: 1 Z 0 0 is het 
nu niet alle schoone voorwerpen, voor zoover hunne afmetingen 
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betreft: overal eenvoudigheid in de verhoudingen der verschil
lende afmetingen . . . . . en meer en meer wordt de waarheid 
bevestigd van den ouden wijsgeer: dat God alles heelt geregeld 
bij maaten getal." 

Onder de rubriek letteren en kunst leest men in dc Nieuwe 
Kotterdamsehe Courant van den 4dM> 1.1., het volgende: 

Gelijk bekend is, heeft de Tweede Kamer bij de laatste begroo
ting een krediet van f 2 4 , 0 0 0 toegestaan tot het oprichten van 
een Rijks normaalschool voor teekenonderwijs en een kunst
industrieschool. Men verheugde zich niet weinig in het vooruit
zicht, dat, eindelijk een zaak tot stand zou komen, die tot groot 
nadeel van de Nederlandsche industrie veel te lang was blijven 
ontbreken, terwijl het buitenland geen kosten ontzag om dat 
onderwijs op alle mogelijke wijzen le bevorderen. 

Toch schijnt het, dat de belangstellenden hier te vroeg hebben 
gejuicht. Mag men de geruchten geloovcn, dan zou toch de geest, 
die alhier in officieele kringen op kunstgebied heerscht, ook hier 
weer op weg zijn, alles te bederven. 

Wat toch is, zijn wij wel ingelicht, het geval? 
Tot directeur van de Rijks industrieschool werd — het spreekt 

van zelf — benoemd de heer J. R. De KrnijfT, om zijn studiën, 
getuige o. a. het door hem als Secretaris der Rijkskommissie 
uitgebrachte rapport over den toestand der Nederl. kunstnijverheid, 
de aangewezen man. Doch aanstonds wordt er gezorgd, dat den 
directeur de handen gebonden zijn. Immers al de leeraren die 
aan de nieuwe inrichting benoemd werden, ontvingen hun aan
stelling, zonder dat er niet den directeur een woord over gewis
seld was. De heer De Kruijff werd tot directeur benoemd, maar 
tegelijkertijd de heeren Cuypers en Beizcrs (lees Beirer) dc chef 
de bureau van den heer Cuypers, aangewezen om een deel van 
het onderwijs te geven. 

In de kringen, die in kunstnijverheid belangstellen, heerscht 
niet weinig ontevredenheid over dezc handeling van den Referen
daris of den Minister. Bedankt de heer De Kruijff om deze 
werkelijk krenkende handeling, voor de benoeming tot directeur, 
dan is de toekomst der onmisbare kunst-industrieschool zeer in 
gevaar gebracht. Neemt hij de benoeming aan, dan is van 
stonden aan de eenheid van leiding — hier zoo noodig — 
verbroken. 

Wel is het te betreuren, dat in ons vaderland, zij, die de kunst 
moeten steunen te midden eener al te groote onverschilligheid, 
door hun fanatisme voor één bepaalde richting, zoo veel bederven. 
Het schijnt hier te moeten zijn: De Stuers-Cuypers — öf niets. 

B U I T E N L A N D S C H K B E R I C H T E N . 

M Ü N C H E N . — In de koninklijke bronsgieterei te München is 
tijdelijk tentoongesteld een kolosaal ruiterbeeld van den Servic-
schen vorst Michael Obrenowitsch. Het model daarvoor is te 
Florence vervaardigd door den bekenden italiaanschen beeldhouwer 
prolessor Enrico Pazzi. Het standbeeld zal te Belgrado geplaatst 
worden. 

M Ü N C H E N . — Het laatste gedeelte der muurschilderingen aan het 
Hotel Bellevue te München, zijnde die aan het zuidelijk gedeelte van 
het gebouw, zijn voltooid. Het onderwerp is als volgt: Maria, 
de moeder van den Christus, troont op de wolken als patrones 
van Beijeren, met het Christus kind op den schoot en zegent het 
door een engel vastgehouden wapenschild van Beijeren. In 
paneelvormigc omlijsting met bloemen- cn vruchtensnoeren ver
sierd, prijken op een gouden grond de namen der acht provinciën 
van Beijeren; de prachtig getcekende allegoriesche voorstellingen 
van de vlijt, de kracht, de gerechtigheid en de godsdienst, staande 
in geschilderde nissen, versieren den bel-étagc van dit nieuwe en 
bezienswaardige hotel. 

De vervaardiger dezer kunstwerken, de schilder Claudius 
Schraudolph heeft de opgave, zoo schrijft men, glansrijk cn met 
buitengewoon veel talent opgelost; dit laatste gedeelte der ver
siering van het gebouw is door den vervaardiger nog rijker en 
voller behandeld dan het eerste gedeelte van zijn werk. 

B E R L I J N . — Ten behoeve van de voorwerpen welke voor de 
in April en Mei 1882 tc houden heraldiesche, sphragisticsche, 

genealogische tentoonstelling worden ingezonden, zijn door de 
minislerien van financiën en openbare werken in Pruissen zeer 
gunstige bepalingen gemaakt. De minister van financiën heeft 
bekend gemaakt dat alle inzendingen uit het buitenland - de 
tentoonstelling draagt een internationaal karakter — welke weder 
terug gezonden worden naar de plaats van herkomst, vrij zijn 
van het betalen der in- cn uitgaande rechten; de minister van 
openbare werken heeft verlaging van transportkosten toegezegd 
voor al de voorwerpen welke tentoon worden gesteld, wat betreft 
de staatsspoorwegen; met dc overige maatschappijen moeten nog 
conditiën worden vastgesteld. 

De voorwerpen betalen volle vrachtprijzen voor bet vervoer naar 
Berlijn, daarentegen woidcn zij kosteloos terugverzonclen bijaldien 
blijkt dat zij tentoongesteld en niet verkocht zijn, en 14 dagen na 
afloop der tentoonstelling verzonden worden. 

Dc tentoonstelling zal plaats hebben in het voorloopige gebouw 
der kunsttentoonstelling op het muzcum-eiland te Berlijn; zij staat 
onder protectoraat van Prins Karei van Pruissen. 

V R A A G B A A K . 

A N T W O O R D I. Scheidingen en Verkortingen bij Opschriften. 
In het Bouwkundig Weekblad X » . 10 is dc volgende vraag tot 

de lezers gericht: 
»Op sommige munten, penningen en opschrillen ziet men de 

woorden onderling gescheiden door punten, op anderen alleen 
door eene lusschenruimte. Wanneer is men bij monumentaal 
schrift gerechtigd tot het plaatsen van bedoelde scheidingsteekens, 
en hoe moeten die geplaatst worden ? 

Als antwoord moge het volgende dienen. 
Het doel van alle schrift is zich verstaanbaar tc maken aan 

allen voor wien het bestemd is. 
Men volge dus bij monumentaal schrift de gewone regels Wi l 

men sommige woorden of zinnen in het bijzonder doen uitkomen, 
men neme dan het met oordeel en smaak gezet titelblad van een 
bock tot voorbeeld. In alle andere gevallen volge men dc gewone 
bladzijde, zoowel bij proza als poezy. 

Verdere scheidingen kunnen niet in aanmerking komen, en 
dus ook gecne punten op plaatsen waar zij niet behooren. 

Hierbij valt nog op te merken: 
Daar bij opschriften, zoowel op gedenktcekens als op pennin

gen, munten of versierselen, dikwerf de ruimte ontbrak, wanneer 
men meer woorden wilde bezigen dan een Lakoniér zou behaagd 
hebben, was men genoodzaakt van verkortingen gebruik te maken. 

Men deed dit aanvankelijk, door van sommige woorden, door
gaans de meest gebruikelijke, eenige letters weg te laten. Doch 
daar men daarbij niet aanwees, dat men zich van eene verkorting 
had bediend, gaf dit tot groote onduidelijkheid en menige verwar
ring aanleiding. Van hier, dat de oudheidkundigen van overoude 
opschriften, b. v. uit het Romcinsche tijdperk, geheel verschil
lende, zeer uiteenloopende verklaringen geven. 

Door ruimte te laten tusschen de verschillende woorden, zoo
wel die voluit als die welke bij verkorting geschreven waren, werd 
de duidelijkheid wel iets bevorderd; doch daarbij bleef dc scha
duwzijde, dat de verkortingen zelve verschillend konden worden 
verklaard en soms voor geheele woorden worden aangezien. Hoe 
meer verkortingen dan hoe bezwaarlijker. 

Het plaatsen van punten achter iedere verkorting voorkwam 
dit laatste gebrek cn is dan ook volstrekt noodig wil men dui
delijk zijn. Zelfs bij de meest gebruikelijke verkortingen, woorden 
die bijna nooit anders dan op deze wijze worden geschreven, zai 
geen tijdgenoot de punt of punten weglaten. Men denke aan: b. v. 
(bijvoorbeeld), enz. (en zoo voort), C". (compagnie), M . U. L. O. 
(meer uitgebreid lager onderwijs) en andere. 

Eene fout, waarin vooral penning- en stempelsnijders zijn ver
vallen, dient te worden opgemerkt. Om zooveel mogelijk hunne 
penningen cn munten een regelmatig aanzien tc geven, hebben 
zij soms ook punten — nu cn dan tot sterretjes uitgebreid — 
geplaatst tusschen alle woorden, onverschillig of deze al of niet 
eene verkorting aanwezen. 

Zooals van zelve spreekt, behoort ook dit te worden vermeden 
P. H . \ V . 
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OPMERKINGEN OVER MONTOIRS EN 
HUNNE TOEPASSING. 

„Tachtig gulden de vierkante meter bouwgrond, en 
dan heeft men nog niets!" 

Zoo hoorde ik onlangs een bouwlustig bewoner van 
het platteland uitroepen, met onmiskenbare teekenen 
van schrik en verbazing op zijn gelaat, want hij was 
van plan zich in Amsterdam te vestigen. 

„O ja! en er zijn nog wel duurder terreinen" was 
mijn antwoord. 

„Maar waar moet dat heen? In het vervolg zalmen 
dan wel in torens moeten wonen, alles boven elkander." 

„Vermoedelijk wel, antwoorde ik. Vooral indien er 
nog meer belastingen zoo als het Amsterdamsche straat
geld bij komen." 

„Dan zou ik er niet meer willen wonen." Zoo liet 
mijn plattelander er op volgen en keek met eene ver
zuchting naar zijn beenen, die reeds moeite hadden in 
rust hun eigenaar te dragen en zeker wel zouden trillen 
van angst, bij het openen van de huisdeur eener Amster
damsche bovenwoning in de nieuwere buurten. Daar 
toch laat een trap van een goede veertig treden ter 
naauwernood toe de straatdeur te openen, maar voert 
onmiddelijk als een ontzachelijke Jacobsladder hemel
waarts. 

Ik stelde den goeden man gerust door te zeggen dat 
tegen dien tijd de montoirs wel algemeen zouden wezen, 
en zijn gezicht klaarde bepaald op bij de schildering van 
dergelijke inrichtingen zoo als die reeds in New-York 
veel in gebruik zijn. 

Daar toch, representeert de prijs van een klein hoekje 
grond in een gezochte buurt reeds een aardig kapitaal 
en de eigenaars daarvan richten daarom gebouwen op 
van 9 a 10 verdiepingen of verhoogen de bestaande 
woningen. 

Deze stad in de wolken zou echter onbewoonbaar zijn, 
zoo er geen ruime toepassing gemaakt was van mon
toirs, en daar dit de toekomst is voor alle groote steden 
zoo is het wel de moeite waard bij dit onderwerp eenige 
oogenblikken stil te staan. 

In hotels, restauraties of groote kantoren heeft men 
tegenwoordig reeds overvloedig gelegenheid kennis te 
maken met de kleine montoirs voor spijzen en dranken 
of voor acten en papieren, die het personeel dier inrich
tingen veel trappen stijgen besparen. 

Deze bestaan uit een bak die op en neder wordt be
wogen door het trekken aan een touw zonder einde, 
waardoor een trommel wordt rond bewogen, waarop 
zich het koord dat den bak draagt op-of afwikkelt, ter
wijl aan het andere einde van het koord een tegenwicht 
hangt, zoodat slechts kracht behoeft te worden gebruikt 
evenredig aan den inhoud van den bak. In plaats van een 
tegenwicht is dikwijls een tweede bak aangebracht die 
rijst als de andere daalt en omgekeerd, waarbij men 
dan kan volstaan de beweging te doen geschieden door 
aan een der ophangtouwen te trekken bijaldien de op 
te hijschen voorwerpen niet te zwaar zijn. Een hoofd
voorwaarde is hierbij, een zekere en geruischlooze ge
leiding, welke verkregen kan worden door kleine gelei-
rollen van ijzer, doch beter van caoutchouc, die aan de 
onder- en aan de bovenzijde van den bak bevestigd zijn 
en langs houten of ijzeren geleidingen loopen. Ook 
moet natuurlijk een. inrichting worden getroffen om den 
bak zeker vast te houden, daar waar hij gevuld of ont
laden wordt 

In molens of fabrieken waar steeds draaiende assen 
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zijn zullen de montoirs worden gedreven door koppe
ling niet deze assen. Dit kan op verschillende wijzen 
geschieden, doch de eenvoudigste is wel de volgende 
constructie. Op de bestendig rotcerende as is eene riem-
schijf bevestigd en daaronder bevindt zich eene gelijke 
groote schijf waaraan de hijschtrommel verbonden is. 
Deze trommel rust in eene beweegbare stoel, die eenig-
zins daalt door het gewicht van den last die men onder 
aan het hijschtouw hangt, waardoor een riem, loopende 
over beide schijven, gespannen wordt en de hijschtrom
mel wordt rondgedraaid. Een eenvoudige hefboom-in
richting veroorlooft de stoel te lichten als de last ter 
bestemder plaatse is aangekomen, waardoor de koppe
ling is verbroken en de trommel dus stil staat, terwijl 
een klein tegenwichtje de trommel in normalen toe
stand uitgelicht houdt. 

Voor personen transport en voor zware goederen ver
dienen de hydraulische montoirs de voorkeur, boven die 
met machinale beweging, om de grootere zekerheid en 
de groote gemakkelijkheid waarmede de stijgende persoon 
de beweging kan regelen. 

Het drukwater wordt bij deze montoirs in een cilinder 
geleid, waarin zich een dicht sluitende zuiger beweegt, 
waarmede direct of indirect het platform voor goederen 
of de coupé voor personen is verbonden. De waterdruk 
wordt meestal verkregen door een zoo hoog mogelijk 
geplaatst reservoir of, als men over geen groote hoogte 
kan beschikken, door een zoogenaamden „accumulator", 
d. i . een cilinder, waarin het water door perspompen 
gebracht wordt en die gesloten is door eenen op het 
water drukkenden zeer zwaar belasten zuiger. Zoodoende 
kan in den accumulator arbeid worden opgehoopt, ge
lijkstaande met den druk van een hoogen waterto
ren*). 

Bij de montoirs met directe krachtsoverbrenging wordt 
nu het drinkwater, uit het reservoir of den accumulator, 
gebracht in een in den grond verzonken ijzeren cilinder, 
onder den daarin naauwkeurig sluitenden zuiger, en daar
door even als bij de hydraulische persen de last opge
heven tot de zuiger zijn hoogsten stand bereikt heeft, als 
wanneer de watertoevoer wordt afgesloten. 

Deze soort montoirs komen voornamelijk in aanmer
king voor het transport van zware goederen over eene 
niet te groote hoogte, waarbij men een groote doorsnede 
aan den zuiger kan geven Bij groote hefhoogten echter 
zouden de cilinder en de zuiger te lang worden en wordt 
ook het maken der in den grond verzonken ijzeren ko
ker zeer bezwaarlijk. Het hotel Kaiserhof te Berlijn is 
echter toch met een op dergelijke wijs geconstrueerden 
montoir voor personen voorzien. De hef hoogte was hier 
circa 19 meter en de verzonken cilinder 20 meter diep, 
waarbij een diameter van 20 centimeter voor den zuiger 
voldoende was; de coupé had een afmeting van 2.20 me
ter in het vierkant en 2.50 meter hoogte, kunnende 
bevatten circa drie personen t). 

Bij montoirs met indirecte overbrenging der kracht 
wordt gebruik gemaakt van takels, om den door den 
zuiger af te leggen weg te verkleinen, terwijl tevens deze 

*) liahnhof der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn zu Berlin. 
Steuerfreie Niederlagc zu Harburg. 
T) De montoir met al het bijbehoorende was geleverd door de tinna 

II. Clayton o; Co. te Londen. Het zinken der groitdbuis was zeer be
zwaarlijk. 

takelwerken ongeveer evenwicht maken met de coupé. *ï 
Het drukwater wortlt hier echter van boven in den 

cilinder gevoerd en daar de deksel hermetisch sluit de 
zuiger neergedrukt. 

Op eene dergelijke 
wijze zijn de meeste 
in Amerika gebruikte 
montoirs ingericht die 
grootendecls geleverd 
worden door dc co-
losale fabriek te New-
York, van de firma 
M . Ottis Brothers 
& Co. Fig . 1 geeft 
een denkbeeld van 
een dergelijke mon
toir. f) 

Op het hoogste 
punt der montoir-
schacht is een groote 
schijf aangebracht, 
draaiende in stevige 
ijzeren stoelen. Hier
over loopt een kabel 
bestaande uit 4 of 6 
ijzeren koorden waar
aan de coupé hangt, 
terwijl deze aan den 
anderen kant over 
een zware losse schijf 
loopt, die aan den 
zuiger is bevestigd, 
en nog zoodanig be
zwaard is dat zij en 
de zuiger evenwicht 
maken met de coupé. 
Het andere einde der 
kabel stijgt weder tot 
op de hoogte der 
vaste schijf en is daar 
onverbrekelijk vast 
bevestigd. 

JACOH F. KLINKHAMER. 
y>r'//r,'kundig Ingenieur. 

(Weidt vervolgd) 

30ste A L G E M E E N E VERGADERING 
V A N D E 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 

V A N F A B R I E K - E N H A N D W E R K N I J V E R 
H E I D G E H O U D E N T E R O T T E R D A M , D t : N 

3 en 4 A U G U S T U S 1881. 

Op deze vergadering zijn enkele onderwerpen bespro
ken, welke ons toeschijnen belangrijk genoeg voor de 
lezers van het Bouwkundig Weekblad te zijn, om aan 
de geachte Redactie te verzoeken een zoo beknopt moge
lijk resumé van het in de N . R. C. geplaatste verslag 
der vergadering in dit blad op te nemen. De behan-

*) Op een dergelijke wijs is in de Reichipost te Herlijn een 16 maal 
grootere hefhoogte verkregen voor de coupé, dan voor den zuiger, daar 
bij een zuigerslag van 1,6 meter de coupé 25,6 meter stijgt. 

t) Zie Scientific American waaraan deze figuur ontleend is. 

SO 

delde punten waarop wij het oog hebben, betreffen toch 
het onderwijs dat aan den aanstaanden handwerksman 
gegeven moet worden om doel te treffen en hebben 
betrekking op zijn socialen toestand. 

De voorzitter van het Hoofdbestuur, de Heer J. Th . 
Mouton, stelde zich in zijn openingsrede ten doel, een 
onderzoek naar de inrichting van het middelbaar onder
wijs en de eischen daaraan te stellen, om het voor den 
handwerksman bruikbaar te doen zijn. Had spreker in 
de vorige algemeene vergadering betoogd dat in Neder
land de opleiding van den handwerksman was verwaar
loosd, thans wenschte hij te onderzoeken wat Staat en 
partikulieren moeten doen om verbetering daarin te-
brengen. Onder herinnering- dat van de 50000 jonge
lieden van 12 tot 18 jaren, die in de nijverheid werk
zaam zijn, slechts 7300 onderwijs genieten, zou spreker 
thans alleen op de behoeften der groote massa het oog 
vestigen Hij stelde op den voorgrond dat het onderwijs 
na 12jarigen leeftijd niet alléén vakonderwijs moest zijn, 
maar dat het ook een zekere mate van ontwikkeling en 
vorming moest geven waartoe het lager onderwijs te 
kort schiet 

Het denkbeeld van Thorbecke, neergelegd in het mid
delbaar onderwijs voor het volk, was uit een theoretisch 
oogpunt volkomen juist, maar het miste het doel, doch 
niet omdat er geen vak-onderwijs aan verboaden was, noch 
omdat het niet praktisch genoeg was. Tot staving van 
de deugdelijkheid van het stelsel, beriep spreker zich 
op Engeland De liverij companies hebben voor een drie
tal jaren rapporten uitgelokt van zes deskundigen, die 
eenstemmig zijn in hun gevoelen, dat voor het onderwijs 
aan handwerkslieden na hun I 2 d e jaar, de praktijk met 
de theorie niet in hetzelfde gebouw hand aan hand behoeft 
te gaan; dat de praktische vorming van den leerling 
aan de werkplaats moet worden overgelaten, en dat het 
technisch onderricht zich moet bepalen tot het onderwijs 
in wetenschap en kunst, toegepast op industrie of ambacht 
en de toepassing zelf, waarvoor bepaalde leeraren in 
afzonderlijke gebouwen moeten worden aangesteld. 

Zien wij nu dat bij het praktische Engelsche volk 
slechts bij uitzondering voor sommige industriën vak-on
derwijs bestaat en dat door bevoegde deskundigen de 
voorkeur wordt gegeven aan de methode die bij ons 
mislukte, dan moet daarvoor een reden buiten het onder
wijs of de inrichting er van bestaan. Spreker vindt die 
in gebrek aan middelen, omdat een handwerksgezin in 
den regel niet kan bestaan zonder verdiensten der jeug
dige leden er van, en in tc weinig belangstelling, meda» 
werking en inzicht van hen, waarvoor dat onderwijs 
bestemd is. 

Men mag hiervoor niet onverschillig zijn, omdat het 
voor den handwerksstand een bedenkelijk verschijnsel 
is; maar wat te doen ? 

De ambachtschool was een eerste stap ; men meende 
genoeg te doen met te zorgen dat de toekomstige hand
werksman op 15 a 16 jarige leeftijd in tamelijk goede 
verdiensten kon komen. Tevredenheid heerschte toen 
die scholen vermenigvuldigden, maar bezorgdheid kwam, 
toen het aantal leerlingen gering bleef en de jongere 
scholen het niet verder brachten dan de eerste te Amster
dam gestichte. Uit dit feit putte spreker het bewijs, dat 
het loon van den 12 tot 16 jarigen jongen in tien regel 
niet kan gemist worden. Hij stelt aan de hervorming 

van het middelbaar onderwijs voor den handwerksman 
deze eischen: 

dat ontwikkelend vormend onderwijs, zooveel mogelijk 
ingericht naar de behoeften van het gekozen vak en zoo 
goedkoop mogelijk verkregen kan worden door jongens 
van 12 tot 16 jaren, 

dat het op tijden gegeven wordt die gelegenheid laten 
tot beoefening van een vak, opdat het bijdragen tot de 

, behoeften van het gezin niet onmogelijk wordt gemaakt. 
Door het inslaan van dezen weg zullen de bestaande 

scholen niets verliezen, die blijven voor de keurbende; 
maar er moet nog meer geschieden, namelijk de stichting 
van wezenlijke leer-werkplaatsen, niet door den Staat, maar 
door den handwerksman zelf, geholpen door vercenigin-
gen als die van fabrieks- en handwerksnijverheid. 

Aan de onder den naam van Patronages te Parijs 
bestaande vereenigingen, zoo als de patronage des enfants 
d'ébinistes e. a., ontleende spreker grondslagen voor de 

' oprichting van zulke vereenigingen hier te lande. Uit 
de vereenigingen van Katholieke gezellen- en ambachts-

I leerlingen toonde hij aan, dat persoonlijke medewerking 
j van meer beschaafden ook hier veel goeds tot stand kan 

brengen. 
In verband met de openingsrede van den voorzitter 

komt in behandeling : punt b. van den beschrijvingsbrief. 
Het Hoofdbestuur wenscht te worden gemachtigd zich 
te wenden tot het Algemeen Nederlandsen Werklieden 
Verbond, met verzoek een of meer leden aan te wijzen, 
die met een of meer door het Hoofdbestuur aan te 
wijzen personen eene commissie zullen vormen tot be
raming van middelen, ter verbetering van den maat-
schappelijken toestand der leerlingen bij ambacht, 
handwerk en fabriek. 

Het Hoofdbestuur meent dat de opleiding dier leer
lingen, quantitatief, bijna geheel ontbreekt. De oorzaken 
daarvan zijn vele en evenmin als de middelen tot ver
betering gemakkelijk alle op te sporen. Niet onwaar
schijnlijk mag het worden geacht dat twee hoofdoor
zaken, gebrek en onverschilligheid, daarbij in het spel 
zijn. Door gebrek versta men niet. volstrekt gebrek aan 
het noodige, maar in het algemeen gebrek aan middelen 
om, zonder groote moeijelijkheid en veel ontbering, te 
voorzien in de behoeften van het gezin zonder de bij
verdiensten van de kinderen tlie het lager onderwijs 
hebben genoten. Dit gebrek werd de oorzaak dat 
kinderen van handwerks- en ambachtslieden in den regel 
na hun 12̂  jaar niets meer leeren, maar dadelijk trachten 
iets te verdienen en deze gewoonte werd op hare beurt 
oorzaak van de thans allerwege bestaande onverschillig
heid voor de voordeden eener betere opleiding, gepaard 
met geregeld herhalings-, middelbaar- en vak onderwijs. 
Zal de vereeniging beproeven hierin verbetering te 
brengen, dan moet zij van de medewerking der arbei
dende klasse, of althans van een zeer klein deel er van, 
vooraf verzekerd zijn. Zij moet zekerheid hebben dat 
althans eenige werklieden daartoe willen medewerken. 
Deze beschouwing is de grondslag van het bovenstaande 
voorstel. 1) 

Het voorstel wordt aangenomen met de uitbreiding 
dat ook het Xnt. tie Maatschappij van Nijverheid en de 

1) Uit de rede des Voorzitter! >\as reeds gebleken tlat hei Alg. Ned. 
Werklieden Verbond, de aangeboden hand zal aannemen. 
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Rotterdamsche vereeniging van Nijverheid uitgenoodigd 
zullen worden in die commissie zitting te nemen. 

Aan dezelfde commissie zal ook advies worden gevraagd 
omtrent het volgende voorstel van het Hoofdbestuur. 

Kan voor de verbetering van den toestand der leer
lingen bij ambacht, handwerk of fabriek, in Nederland 
heil worden verwacht van wettelijke bepalingen op den 
arbeid of dergelijken ? 

Moeten art. 9 tot 15 van de wet van 22 Germinal, 
an X I , daarom worden afgeschaft en door andere 
bepalingen vervangen, of welke andere weg zou daar
voor moeten worden ingeslagen ? 

Kunnen de vereenigingen die zich den bloei van 
nijverheid en handwerk ten doel stellen, en andere 
dergelijke vereenigingen, tot dat doel medewerken? 

Punt d. wordt, als volgt gewijzigd, aangenomen. Het 
Hoofdbestuur stelt voor, dat de Vereeniging zich tot de 
Regering wende, met verzoek de wet op het middel
baar onderwijs te herzien, en daarbij ook vooral grondig 
te regelen het onderwijs van aanstaande handwerks
lieden, zoodat deze bij hunne praktische opleiding in 
de werkplaats, ook van het onderwijs met vrucht 
gebruik zullen kunnen maken. 

Het Hoofdbestuur is overtuigd dat door de regeling 
van het ambachis onderwijs alleen, nog lang niet ge
noeg gedaan zou zijn voor den aanstaanden handwerks
man. Ambachtsonderwijs op ambachtscholen zal onbe
reikbaar blijven voor de groote meerderheid der hand-
werksleerlingen; de onmogelijkheid om voor alle 
ambachten cn handwerken een cursus te vormen, en 
om alle leerlingen in een bepaald vak op te nemen, 
springt van zelf in het oog, terwijl andere bezwaren 
niet minder gewichtig zijn. Reeds de kosten alleen 
maken dit desideratum onbereikbaar. Regel zal dus 
moeten worden „opleiding in de werkplaats,'' en het 
middelbaar onderwijs zal dus voor den handwerksman 
zoodanig moeten worden ingericht, dat het bezoeken 
der werkplaats daardoor niet wordt uitgesloten. Door 
bovenstaande redactie is ook het onderwijs op de 
ambachtsscholen zelve begrepen in datgene, waarvan 
regeling gevraagd wordt. 

Punt a houdende het voorstel van het Hoofdbestuur, 
dat een permanente commissie zal benoemd worden, 
met uitnoodiging jaarlijks van fabrieken, werkplaatsen, 
enz. gegevens te verzamelen omtrent instellingen ten 
behoeve van de verbetering van het tegenwoordig of 
toekomend lot van arbeiders en hunne gezinnen, en 
punt e, om ten behoeve van het A l g . Ned. pensioenfonds 
voor werklieden f 25 beschikbaar te stellen, worden 
beiden aangenomen. 

Uit de discussiën over punt e, bleek dat in Duitsch
land de werklieden geen bijdragen van derden willen 
en hun pensioenfonds uit eigen middelen vormen. In 
PYankrijk is de verhouding ook anders, terwijl de werk
lieden in Nederland niet in zoo ongunstigen toestand 
verkceren, dat zij niet eveneens de handen flink uit de 
mouw konden steken. 

Punt i. Langs welken weg kunnen de werkgevers 
de toekomst hunner werklieden verzekeren, gaf den 
heer J. C. van Marken Jr. te Delft gelegenheid zijne 
beschouwingen hieromtrent ten beste tc geven, waaruit 
mede bleek dat jaarlijks een zeker gedeelte zijner be
haalde winst in den vorm eener lijfrente aan zijn werk

lieden ten goede komt. Hoewel hoogst belangrijk 
kunnen wij dit punt hier verder onbesproken laten, uit
hoofde deze regeling beter past bij het in dienst hebben 
van een of minder vast fabriekspersoneel dan bij een 
op weinig uitzonderingen na zeer vlottend, zoo als bij 
de bouwambachten het geval is. 

Punt f. Op welke wijze kan te gemoet gekomen 
worden aan de moeielijkheden die werklieden onder
vinden bij de verzekering van hunnen inboedel en ge
reedschap tegen brandgevaar. Zulke verzekering is 
moeijelijk door het veelvuldig verhuizen terwijl bij vele 
verzekering-maatschappijen, kleine postjes niet altijd 
welkom zijn, en de meeste werklieden niet van het nut 
der verzekering zijn doordrongen. 

Uit de gevoerde discussiën blijkt, dat de werklieden 
van den heer van Marken zich assureeren door bemid
deling van hunne patroons en de premie in termijnen 
betalen. Anderen bevalen de verzekering van gereed
schap aan door de patroons, tegen geringe korting op 
het loon. Massale verzekeringen door commissiën in 
overeenstemming met assurantie-maatschappijen, werden 
mede besproken; daardoor zou voor de meeste werk-
mans gezinnen 1 cent contributie per week voldoende 
zijn. Ook konden de verhuurders der perceelen de 
assurantie bewerkstelligen tegen een geringe verhooging 
der huur. Tot een bepaald besluit kwam het op dit 
punt niet. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 

A M S T E R D A M . — l n het Bouwkundig Weekblad No. 10 werden 
drie voorstellen opgenoemd welke in de Algemeene Vergadering 
der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, op den cA' en icA'n 

Augustus in behandeling zijn gekomen. 
De Vergadering heeft omtrent die voorstellen besloten als 

volgt: 
a. Op de begrooting voor 1882 zal een post groot f 9000 worden 

uitgetrokken, om daaruit aan drie departementen der Maatschappij, 
welke plaatselijke verzamelingen van voorwerpen uit het gebied 
der kunstindustrie — tot bevordering van het onderwijs — wen
schen te stichten, indien zij zulks aanvragen elk een subsidie van 
/ 3000 door het hoofdbestuur te doen uitkeeren. 

b. Genoemd bedrag van ƒ 3000 zal aan die departementen 
worden toegewezen welke het eerst aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 

1. dat er van wege openbare besturen, vereenigingen of parti
culieren, gelijk bedrag voor de stichting van bedoelde verzame
ling is toegezegd; 

2. dat een vaste commissie van toezicht en beheer benoemd 
wordt waarin het departement op voldoende wijze is vertegen
woordigd ; 

3. dat onderhoud en uitbreiding van de verzameling genoegzaam 
verzekerd zij; 

4. dat er een of meer lokalen beschikbaar gesteld zijn waarin 
de verzameling behoorlijk geplaatst is, en dat deze op daartoe 
geschikte tijden kosteloos voor het publick toegankelijk is ; 

5. dat voor het dagelijks toezicht op de verzameling een persoon 
is aangesteld, welke in de lokalen moet aanwezig zijn wanneer 
die voor het publiek toegankelijk zijn, en die tevens in staat is 
deskundige voorlichtingen te geven ; 

6. dat dc verzameling in hoofdtrekken voldoen moet aan het 
programma, voorkomende in de bijlagen behoorende bij de punten 
der beschrijving voor de Algemeene Vergadering. 

r. Aan het hoofdbestuur wordt overgelaten nader te beoordeelen 
in hoeverre aan de bovengenoemde voorwaarden voldoende is 
voldaan. 

Dat voorstel, uitgegaan van het hoofdbestuur kan echter niet 
terstond in allen deelc de goedkeuring der vergadering weg 
dragen. Het departement Tiel stelde voor dat Amsterdam, 
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Rotterdam en 's Gravenhage zouden uitgesloten worden om mede 
te dingen naar het subsidie. Kuilenburg wenschte nog aan de 
voorwaarden toe te voegen, dat de departementen welke een 
subsidie zouden ontvangen, verplicht zouden zijn op aanvrage aan 
andere departementen, een of ander gedeelte der verzameling in 
bruikleen ai te staan, hoogstens voor een tijd van 30 dagen. De 
kosten van emballage, verzending, enz, zouden dan gedragen 
worden door het departement hetwelk de aanvrage deed. 

Het lid van het hoofdbestuur, de heer J. R. de Kruyfl te 
Amsterdam, lichtte het voorstel van dat bestuur nader toe en 
verdedigde het met het oog op den grooten en goeden invloed welke 
de stichting dezer verzamelingen op de kunst-industrie hier te 
lande zal hebben. 

Na de behandeling der amendementen, waarbij het departement 
Amsterdam met kracht opkwam tegen de wijze waarop het 
departement Tiel in zijn amendement het provincialisme voor
stond, nam het departement Kuilenburg een nader amendement 
van het departement Alphen over, hetwelk de bedoeling voor
stond om het beheer der verzamelingen het recht toe te kennen, 
om in gevallen ter zijner beoordeeling te weigeren voorwerpen 
af te staan. 

Het departement Oldenzaal stelt vervolgens voor dat aan het 
hoofdbestuur het recht worde toegekend, het subsidie te vcrlcenen 
»aan drie departementen ter keuze van dat bestuur;" tevens acht 
het een andere lezing noodig van het voorstel der afdeeling 
Kuilenburg. 

Het lot der amendementen is bij stemming als volgt: dat van 
Tiel werd verworpen, het eerste van Oldenzaal aangenomen; dat 
van Kuilenburg, vereenigd met het sub-amendement Alphen werd 
verworpen, zoo ook het tweede amendement Oldenzaal. 

Het geheele voorstel is daarop bij acclamatie aangenomen. 
II. Verder had het hoofdbestuur voorgesteld: de algemeene 

vergadering machtigt het hoofdbestuur, voor één jaar een over
eenkomst aan te gaan met de maatschappij «Elzevier" te 
Rotterdam, of een anderen uitgever, tot het aankoopen voor een 
bedrag van ten hoogste / 6500. van 17800 exemplaren van een 
in maandelijksche afleveringen uit te geven geïllustreerd volksblad, 
ten einde daarvan eik lid der Maatschappij een exemplaar 
kosteloos te verstrekken, indien aan het hoofdbestuur omtrent 
strekking inhoud en wijze van uitvoering voldoende waarborgen 
gegeven worden De kosten der verzending per post zijn onder 
het genoemd bedrag begrepen. 

De finantieele commissie moet de aanneming ontraden op de 
volgende gronden: 10 de uitgave zal jaarlijks terugkeeren en is 
bezwarend, 2° de uitgave zal niet in handen komen van het 
uvolk" waarvoor het bestemd is. 

Namens het hoofdbestuur wordt het voorstel verdedigd door 
den heer Bóhringer. Een goed geïllustreerd, artistiek volksblad 
wordt geacht niet bestaanbaar te zijn zonder krachtigen steun. 
Het bestuur acht het een eer voor 't Nul zijn steun te geven 
aan nuttige lectuur, die aangename ontspanning aan bevordering 
van schoonheidszin paart, en huiselijken zin aankweekt. Het 
geldt hier een volksbelang, en dan handele men krachtig. 

Een amendement om gedurende 3 jaren, elk j aa r / 1000 toelage 
te geven, wordt niet ondersteund. 

Het voorstel wordt door het departement Enschedé met kracht 
gesteund; het acht de nuts-almanak, alles behalve volkslectuur, 
een volksblad echter zal een groote weldaad zijn. 

De departementen Rijswijk, Winterswijk en 's Gravenhage be
strijden het voorstel, op grond, dat een volksblad, ook zonder 
subsidie, slagen zal indien het zich de gunst verwerft door goed 
gehalte van inhoud en illustraties; dat het middel waarschijnlijk 
niet zou leiden tot het gestelde doel: volksverheffing en veredeling; 
en dat 't Nut, getuige de Volksalmanak, niet goed kan slagen 
met de uitgave van werken voor het volk. 

Na eene krachtige verdediging van het voorstel andermaal door 
de heer Böhringen wordt het evenwel door de vergadering aan
genomen. 

III. Door het departement Amsterdam was voorgesteld: het 
Hoofdbestuur te machtigen, voorloopig nog voor één jaar weder
om / 1000 ten behoeve van de modelschool voor het ambachts-
teekenonderwijs van dc Amsterdamsche afdeeling der Vereeniging 
ter bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid in Neder
land, toe te staan. Ten vorigen jare was besloten bij wijze van 
proef een dergelijke subsidie uit te kecren over 1881; de school 
werd eveneens krachtig gesteund door het Rijk met / 2000 en 

door de gemeente Amsterdam met / 3000. Thans volgen reeds 
meer dan 100 leerlingen de lessen, en blijft de school grooten 
opgang maken. Het Rijk cn de gemeente hadden de subsidien 
voor 2 jaar verleend, reden te meer dat het Nut, over 1882, hare 
bijdrage niet zou intrekken. 

Het departement Leiden achtte het voorstel niet genoeg ge
motiveerd, de finantieele commissie en het Hoofdbestuur lichtten 
het nader toe, en na krachtige verdediging wordt het door de 
vergadering aangenomen. 

R O T T E R D A M . — Den 12 Augustus is het alhier gestichte pano
rama geopend, welk doek een voorstelling geeft van den slag bij 
Nieuwpoort, geschilderd door de heeren Max Volkhart en Themis-
tokles Eckenbrecher. Voor de onooglijke massa, die dit gebouw-
vormt, is naar het ontwerp van den Heer W. Stok alhier een 
ingang, bij wijze van gevel ontworpen, bestaande uit een boog, 
met doorgaande impostlijst, welks archivolte wordt gedragen door 
twee kolommen, ter wederzijde waarvan stylobaten zijn geplaatst, 
welke de pilaster-ordonnantiën der beide hoogerc gedeelten des 
gevels ondersteunen. Het geheel is afgesloten door een fronton. 
In het door den boog en de impostlijst gevormde vlak prijkt het 
wapen van Rotterdam; op de buitenzijde van den boog rusten 
een paar vrouwenfiguren in haut relief. In dc beide zijvelden van 
het middelste deel des gevels staan in nissen een Hollandsche 
soldenier en een Spaansche soldaat, beide door de heer J. Miedema 
alhier vervaardigd. Daarboven en in het midden van het bovenste 
deel des gevels zullen in haut relict geplaatst worden de aartshertog 
Albert, prins Maurits en Francis Vcre, de hootdpersonen in den 
slag bij Nieuwpoort. 

— De opzichters van den Waterstaat in Noord-Brabant en in 
Overijssel, hebben zich tot den Minister van W. H. en N . gewend, om 
hunne tractementen meer in overeenstemming te brengen met die 
welke aan dergelijke ambten zijn verbonden. Zij deden dit verzoek 
naar aanleiding van de onlangs plaats gehad hebbende regelii.g 
der tractementen van de Ingenieurs van den Waterstaat. 

ARNHBM. — De uitslag van den wedstrijd voor een gebouw ten 
behoeve van den Planten- en Vogeltuin te Arnhem, is als volgt: 
de eerste prijs is toegekend aan het plan, ingezonden onder het 
motto: «Phanex", ontworpen door de Heeren C. B. Posthumus 
Meijes en T. J. Bremmer, te Amsterdam; 
de tweeecprijs aan plan «Ocnus", ontwerper de heer B. J. Ouwendag, 
te Amsterdam, 
de derde prijs aan het plan Vereeniging, van den Heer J. H . 
Schmitz Jr. te Amsterdam. 

De jury had over 41 ingezonden projecten te oordeelen. 

' S - G R A V E N H A G E — De Minister van Binnenlandsche Zaken 
brengt ter algemeene kennis, dat in het eerstvolgend najaar de 
normaalschool voor tcekenonderwijzers en de school voor kunst
nijverheid te Amsterdam in 's Rijks Museum-gebouwen aan de 
Stadhouderskade geopend wordt. 

De eerste heeft ten doel de opleiding van onderwijzers en 
leeraren in: 

a. het handteekencn; 
b. het bouwkundig teekenen; 
e. het werktuigkundig teekenen; 
d. het boetseren. 
De tweede verstrekt onderwijs in de toepassing van bouw-, 

beeldhouw- en schilderkunst op de onderscheiden takken van 
nijverheid. 

De volledige cursus duurt drie jaren. 
Het schooljaar vangt, te beginnen met 1882, den eersten Dinsdag 

in September aan. 
Er zijn drie vacantien: 
a. van Kerstmis tot den eersten Maandag in Januari, of zoo 

deze op Nieuwjaarsdag valt, tot den 2*«» Januari: 
b. van Zondag voor Paschen tot en met den tweeden Paaschdag. 
e. van den derden Zondag in Juli tot den eersten Dinsdag in 

September. 
De toelating van nieuwe leerlingen geschiedt volgens den uit

slag van een door den directeur en de leeraren, in het openbaar, 
afgenomen toelatingsexamen. 

Wie 'aan dit examen wil deel nemen moet den leeftijd van 1 6 
jaren bereikt hebben. 
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Dit examen omvat: 
a. voor zooveel de normaarschool betreft: 
i " . lezen, schrijven, rekenen; 
2". het behoorlijk teekencn van een eenvoudig voorwerp naar 

de natuur en van een eenvoudig pleisterornament. 
Zij die in het bezit zijn van het diploma, bedoeld in art. 55 

der wet op het middelbaar onderwijs van 2 Mei 1863 (Staatsblad 
n». 50), behoeven geen examen af te leggen in de vakken 
sub i " . vermeld. 

6. voor zooveel de school voor kunstnijverheid betreft: 
10. lezen, schrijven, rekenen en de beginselen der vlakke 

meetkunde; 
20 de beginselen der Nederlandsche en der algemeene geschie

denis en der aardrijkskunde; 
30. het behoorlijk teekenen van een voorwerp naar de natuur 

cn van een zamengesteld pleisterornament; 
40. de beginselen der perspectief en der projectieleer; 
50. de beginselen der ornamentleer. 
Zij, die in het bezit zijn van het Diploma bedoeld in art. 55 

der wet op het middelbaar onderwijs van 2 Mei 1S63 (Staatsblad 
no. 50), behoeven geen examen af te leggen in de vakken sub 
I». en 2°. vermeld. 

De overgang van de leerlingen naar eene hoogere klasse heelt 
plaats op grond van de bevred gende uitkomsten van een vóór 
het einde van het schooljaar, onder leiding van den directeur, 
ten overstaan der leeraren, te houden overgangsexamen. 

Van den uitslag van dit examen wordt aan ieder leerling, voor 
zooveel hem betreft, een getuigschrift afgegeven. 

Aan de leerlingen, die den volledigen cursus hebben bijgewoond, 
wordt eenmaal 's jaars gelegenheid gegeven om een diploma te 
verkrijgen ten gevolge van een openbaar eindexamen, af te leggen 
ten overstaan van den directeur de leeraren en een of meer door 
den Minister van Binnenlandsche Zaken aan te wijzen desknn-
digen. 

Aan ieder leerling der normaalschool, die dit diploma verkrijgt, 
wordt eene som van een honderd gulden uitgereikt. 

Voor de aanschaffing der bij de oefeningen noodige gereedschap
pen wordt, onder goedkeuring der leeraren die het aangaat, door 
cn ten koste van de leerlingen gezorgd. 

Het schoolgeld bedraagt dertig gulden, vóór den aanvang van 
elk schooljaar in 's Rijks schatkist te storten. 

Terugbetaling geschiedt uitsluitend indien door overlijden vóór 
den aanvang der lessen van deze geen gebruik is gemaakt, en 
alsdan op aanvrage der erfgenamen. 

Onvermogenden, die van bijzonderen aanleg blijk geven, kunnen 
op voorstel van den directeur door den Miniscer van Binnen
landsche Zaken van betaling van schoolgeld worden vrijgesteld. 

Aan dc normaalschool voor teckenondervvijzers wordt onder
wijs gegeven in ; 

10. het regtlijnig teekenen met behulp van instrumenten; 
2°. het handteekencn tot en met de copie naar het gekleed 

levend model; 
30. het schilderen naar pleisterafgietsels en naar het stilleven; 
40. het bouwkundig teekenen; 
50. het werktuigkundig teekenen; 
60. het boetseren; 
7°. de stijl- en ornamentleer (theorie, geschiedenis en ontwerpen); 
80. de kunstgeschiedenis en schoonheidsleer; 
y°. de ontleedkunde en dc proportieleer van den mensch; 
10». de vlakke en beschrijvende meetkunde; 
II0. de doorzichtkundc; 
12°. de methodologie en de pedagogiek van het teekenen en 

boetsccronderwijs. 
Aan dc school voor kunstnijverheid wordt onderwijs gegeven in; 
i°. de theoretische en practischc toepassing der bouwkunst, de 

schilderkunst en der bcclkhouwkunst op de aan deze kunsten 
verwante takken van nijverheid; 

20. het regtlijnig teekenen met behulp van instrumenten; 
3». het handteekencn tot cn met de copie naar het naakt levend 

model; 
4°. de stijl- en ornamentleer; 

5". de geschiedenis der kunsten en ambachten; 
6°. de kleurenleer; 
70. de kennis der materialen; 

80. dc ontleedkunde en dc proportieleer van den mensch en 
van de dieren; 

90. de beginselen der beschrijvende meetkunde; 
lo°. de doorzichtkundc. 
Zij die als leerlingen vvenscheu toegelaten tc worden, moeten 

daarvan vóór 15 September aanstaande schriftelijk doen blijken 
aan het Departement van Binnenlandsche Zaken, met overlegging 
van eene geboorteacte en van de verklaring bedoeld bij art. 17 
der wet van 4 December 1872 Staatsblad n«. 134). 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
B O N N . — Van den 3 4 « n tot den 11 i c» September zal te Bonn 

eene tentoonstelling gehouden worden van voorwerpen uitsluitend 
behoorende tot dc kerkelijke kunst en in 't bizondcr met het 
oog op het kunsthandwerk cn de kunstnijverheid; zij zal, naar 
't zich laat aanzien, een zoo volledig mogelijk cn aanschouwelijk 
beeld zijn van de tegenwoordige hoogte waarop de christelijke 
kunst voor kerk en huis staat. De toevloed van bezoekers kan 
men verwachten dat zeer groot zal zijn, daar de tentoonstelling 
zal plaats hebben tijdens eene bijeenkomst van Duitsche Katho
lieken te Bonn. 

Voorwerpen op het gebied van kunst en van kunstindustrie 
in welken stijl ook ontworpen worden toegelaten, als van: 
architectuur, zoowel teekeningen als modellen; kerkelijke plastiek 
in metaal, steen, ivoor cn hout; kerkelijk schilderwerk in olieverf, 
op glas, op porcclein, in email, in mozaik, op ivoor enz, en dit, 
zoowel uitgevoerd als in schets of de kartons daarvan; hout
sneden, kopergravures, etsen cn teekeningen van kerkelijke 
beelden, kunstvoorwerpen op het gebied van timmerwerk, smee-
werk, klokgieterij, kopergiet- en smecwerk, goed- cn zilversmids-
werk, blikwerk, gordels, enz , orgelbouw, decoratie-schilderwerk; 
geweven- en gestikte stoffen, kerkelijke kleedingstukken, vaan
dels enz., liturgiesche en godsdienstige boeken, boeken over 
christelijke kunst; boekbinderij voor liturgiesche en kerkelijke 
doeleinde, kerkelijke kunst, kerkelijke ceramiek, vaatwerk enz. 
van gebakken aarde, majolica, glas cn porcclein, voor zooverre 
deze tot kerkelijke doeleinden dienen moeten of in kerkdijken 
stijl ontworpen zijn, vloertegels, enz.; kunstige altaar- en votiv-
kaarsen, enz. 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

A M S T E R D A M . 9 Aug. —Het bouwen van een Gasthuis namens het 
Nedcrl. Israël. Armbestuur, architect I. Gosschalk. 

Ingekomen 15 inschrijvingsbiljctten, minste inschrijvers, Cruijff 
en Schouten tc Amsterdam voor / 194.S00. 

A M S T E R D A M . 9 Aug — Het bouwen van een school met onder-
wijzerswoning op het Kampereiland, 

Ingekomen 9 biljetten, laagste inschrijver F. Schipper te Gene-
muiden voor / ' 12.980. W. van Werven met C. Visscher te Kampen 
hebben ingeschreven voor / 11.740, mits de tijd van oplevering 
met 6 weken wordt verlengd. 

A R N H E M 9 Aug. — Het bouwen van 2 woonhuizen aan den 
Plattenburger weg, architecten van Gendt en Nieraad. 

Minste inschrijver J. A . G. Tegel voor 12.236. 

V R A A G B A A K . 

A N T W O O R D . 3. Zij zijn o a. en gros verkrijgbaar bij R. Burgers, 
O. Z. Achterburgwal 175- -

Gewone stoelen, van a f / 3 . 7 5 tot 75 .25 . 

V R A A G . 4. Verdient het aanbeveling, zinken dak- en gootbe-
klecdingen met eene verflaag te dekken? 

Zoo ja, welke stof en welke wijze van behandeling is 't meest 
doeltreffende, zoo met het oog op duurzaamheid als 't zuiver 
houden van regenwater? 

1). O. M 

E R R A T A . 

— Het Bouwkundig Weekblad in de vorige weck verzon
den, bevat in het hoofd: N°. 14 — 3 Augustus, dit had moeten 
zijn: No. 15 — 10 Augustus. 

In dat nommer staat op bladzijde 76 tweede kolom, regel 17 
van boven: <•<•« plaat dik 0 0 7 .!ƒ., moet zijn: e*M plint dik 0.17 If-
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INHOUD. 
Opmerkingen over montoirs en hunne toepassing. — Kamerbehangsels.— 

Het handwerk in de school. — Binnen- en Buitenlandsche berichten. — 
Afloop van aanbestedingen. — Vraagbaak. 

PLAAT: Kamerbehangsels. 

O P i M E R K I N G E N O V E R M O N T O I R S E N 

H U N N E T O E P A S S I N G . 
(Vervolg van bladz. 79). 

De kracht waarmede de montoir stijgt en de wijze 
waarop die beweging kon worden geregeld is gemak
kelijk te verklaren door de eenvoudigste wetten der 
hydraulira. Stel toch de zuiger, (zie fig. 1, bladz. 80). 
in het hoogste punt des cilinders en de coupé in haar 
laagsten stand, dan wordt door de druk op den top 
van den zuiger, teweeggebracht door een stedelijke wa
terleiding of door een zoo hoog mogelijk onder het dak 
geplaatsten waterbak, de zuiger genoodzaakt te dalen 
en de coupé rijst. Het water onder den zuiger vloeit 
weg door een opening in den bodem van den cilinder, 
even snel als het water er van boven instroomt. De 
druk op den zuiger is gelijk aan een kolom water heb
bende tot basis de oppervlakte van den zuiger en tot 
hoogte het verschil van niveau tusschen dat in den wa
tertoren der leiding en dat waarop de zuiger op dat 
oogenblik is. In tegenstelling met de montoirs met 
directe overbeweging, waar het water dc zuiger naar 
boven drukt, is'hierdoor de beweging in liet begin lang
zaam, doch wordt gaandeweg door het aangroeien der 
druk sneller. De cilinder is steeds vol water, daar dc 
afvloeikraan in den bodem slechts geopend is als de 
zuiger daalt, onder de werking van het boveninstroo-
mende water, terwijl het water onder den zuiger afvloeit 
naarmate dc daling plaats heeft. Als de coupé daalt 
en dc zuiger rijst dan is de opening beneden geslo
ten, maar een andere geopend, waardoor het water door 

een circulatiebuis van boven den zuiger weg naar bene
den in den cilinder vloeit; daardoor kan de daling van 
den coupé nooit sneller plaats hebben dan de kraan 
in de circulatiebuis het water toelaat af te vloeien. De 
beweging dezer kranen geschiedt door middel van een 
koord zonder eind dat op het hoogste punt der mon-
toir-schacht over twee leirollen loopt en door gaten 
in den bodem en de zoldering der coupé zich zeer vrij 
beweegt, terwijl het ook van onderenover twee leirollen 
of onmiddelijk over een op de as der onderste kraan 
bevestigde schijf loopt. Door nu in tie coupé aan het 
koord te trekken kan men de onderste kraan openen 
waarbij dan gelijktijdig door een hefboom-inrichting de 
toevoerkraan geopend en de circulatiekraan gesloten 
wordt waardoor de coupé stijgt, terwijl een tegengestelde 
beweging de beide eerste kranen sluit en de circulatie-
kraan opent, waardoor het water boven den zuiger kan 
afvloeien, de zuiger rijzen en de coupé dalen. De bewe
ging is dus geheel in de hand van den persoon in de 
coupé, die door tie kranen wijder of minder wijtl te 
openen, de beweging regelt ; doch bovendien is een re
gulator aangebracht die zoo geregeld is dat nooit een 
maximum snelheid, hetzij bij het rijzen of bij het dalen, 
kan worden overschreden. Deze maximum snelheid, 
kan natuurlijk naar keuze worden bepaald, tiaar som
mige langzaam, andere snel moeten loopen. Een snel
heid van circa 70 Meter in de minuut kan verkregen 
worden, waarbij dan toch alles zacht en gcruischloos 
werkt, daar de coupé met leirollen van caoutschouc langs 
ijzeren geleiders loopt. 

De groote van den cilinder en de waterhoogte moe
ten de belasting des montoirs bepalen, daar de laatste 
meestal gegeven en de eerste om constuctieve redenen 
binnen zekere grenzen blijven moet. Voor personen 
montoirs, waarbij geen groote snelheid wordt vereischt, 
is de afgelegde weg der coupé meestal twee, of op zijn 
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hoogst drie maal grooter dan de zuigerslag, waardoor 
de wrijving en de slijtage zoo klein mogelijk wordt. De 
cilinders zijn van geslagen ijzer en hebben door hun 
verticalen stand weinig te lijden, terwijl mogelijk in het 
water voorkomende onreinheden bezinken, waardoor de 
pakking van den zuiger langen tijd goed blijft. 

Een voorname bron van ongelukken die bij de door 
stoom gedreven hijsehmachines voor kan komen is hier 
niet te vreezen, namelijk het plotseling stilhouden der 
coupé door een hindernis in de montoir-schacht, wat 
bij uitgangsdeuren op de verdiepingen allicht kan voor
komen. Gedurende den oogenblikkelijken stilstand der 
coupé toch loopt de machine door en wordt de kabel 
afgewonden, waardoor de coupé zweeft, en valt, zoodra 
de hindernis is verwijderd of van zelf mede geeft. Zulk 
een geval is bij de Ottis machines niet te vreezen daar 
tie zuiger dan in den hydraulischen cilinder wordt gehou
den door de kolom water onder en boven, en de kabel 
dus gespannen blijft. Als het leitouw breekt of in het 
ongereede komt, zoodat de conducteur in de coupé de 
kranen niet kan bewegen, ook dan is er nog geen ge
vaar daar de coupé dan slechts geheel daalt of rijst en 
de kranen voor die standen zich zelve sluiten. 

De zekerheid van, en afwezigheid van gevaar bij deze 
montoirs, en dit is de eerste voorwaarde dezer inrichtingen, 
is zoo groot, dat door de machinerie nagenoeg geen onge
luk kan plaats grijpen. Het aantal koorden waaruit de kabel 
bestaat is veel grooter dan noodzakelijk, en de buizen 
waaruit de cilinder bestaat worden aan de fabriek op 
eene veel hoogere spanning beproefd dan zij ooit moeten 
verduren, terwijl de verticale stand en beweging van 
alles de wrijving en slijtage zeer gering en buiging van 
machinendeelen onmogelijk maakt. Bovendien zijn nog 
remmingstoestellen aangebracht. 

Deze kunnen verschillend zijn. Een vee! voorkomende 
is de volgende vanginrichting, die in werking komt als 
de kabel breekt. Aan den dwarsbalk, waaraan de coupé 
hangt, zijn vang-armen aangebracht, die met een hef
boom-inrichting zijn verbonden, zoodanig, dat deze 
vang-anr.en zijn ingetrokken als de coupé aan den kabel 
hangt, door middel van sterke stalen veren die dan ge
spannen zijn, maar die losschieten als de kabel breekt 
en de vangarmen met hunne scherpe stalen tanden in 
het houtwerk der schacht drijven. Deze vang-inrichting 
werkt echter slechts als het oogenblik van gevaar daar 
is, en is dus slechts te vertrouwen bij naauwkeurige en 
herhaalde controle, tiaar roest, de deelen van een niet 
werkende machine geheel onwerkzaam doet worden. 
Daarom is de zoogenaamde snelheidsrem (zie fig. 2) 

aan te bevelen, die 
verhinderen moet 
dat de coupé bij 
een breuk van den 
kabel vrij valt, maar 
de daling met eene 
gelijkmatige voor
uit te bepalen snel
heid tloet plaats 
hebben. Deze rem 
is op de dit jaar 
gehouden tentoon-

Fig. 2. stelling voor Pa
tent und Musterschtuz te Frankfort, te zien geweest, 

onder den naam van Geschwindigkeitsbrem.se van de 
fabriek van E . Becker te Berlijn. Dit werktuig bestaat 
uit een ronde schijf, die vast op een draaiende as is 
bevestigd. Op deze schijf zijn op gelijke afstanden 
van elkander en van de as, tappen waarom drie zware 
ijzeren klossen, van gelijk gewicht, kunnen bewegen. 
Deze klossen worden door stalen veren verhinderd vrij 
te zwaaien om hun tappen, als de schijf draait. De 
buitenkant der klossen volgt het beloop van de cilin
drische, vaststaande trommel, waarin de schrijf draait. 
Bij een langzame draaiing der as, worden de klossen 
door de spanveren verhinderd onder de werking der 
middelpuntvliedende kracht zoo te zwaaien dat zij den 
cilinderwand raken. Wordt dc snelheid echter grooter, 
dan komt er een oogenblik dat alle drie dc klossen 
tegelijk met den vaststaanden cilinderwand in aanraking 
komen en daar langs slepende, groote wrijving opwekken 
daar het zwaartepunt der klossen ver van hun draai
punt ligt en de centrifugaalkracht aangroeit met het qua-
draat der omdraaiingssnelheid Bevestigt men nu deze 
remtoestel aan de coupé en wordt de as bewogen door 
een rondsel dat langs een getande geleistang loopt, dan 
kan men de rem zoo construeeren dat zij bij gewone 
snelheid der coupé niet in werking komt, doch als deze 
wordt overschreden, de klossen gaan slepen cn er dus 
remming plaats heeft, waardoor de coupé niet meer vrij 
kan vallen maar gelijkmatig daalt. 

Het groote voordeel dezer inrichting is, dat zij bij 
iedere beweging der montoirs in werking is. 

Uit al het hier medegedeelde over montoirs blijkt ten 
duidelijkste dat hier in het middel gevonden is zonder 
geraas, met groot gemak en weinig kosten, hooggelegen 
localieteiten productief te maken. Bij de, in etages 
bewoonde, enorme hooge huizen, zooals die in het bui
tenland algemeen zijn cn ook hier langzamerhand wel 
zullen inburgeren, zou men zeer goed de hooggelegen 
localiteiten kunnen inrichten voor kantoren, mits er een 
montoir aanwezig zij. Hierdoor zou men voorkomen 
dat in de gezochte buurten, in de boven-localiteiten der 
prachtigste huizen, eene bevolking woont die weinig 
strookt met die van de weelderige woningen der lagere 
etages en toch dezelfde trappen moet beklimmen. Ge
durende den tijd dat deze kantoren open zijn, zou men 
aan den portier van het huis een conducteur voor den 
montoir moeten toevoegen die het juist aantal bezoe
kers doet plaats nemen in de montoirs en hen in een 
oogwenk brengt op de etage waar zij wezen moeten, 
waardoor hen het trappen stijgen bespaard wordt. 
Het groote gemak en de zekerheid zou weldra alle 
vooroordeel tegen deze inrichtingen overwinnen en het 
publiek er mede vertrouwd worden. De verdere be
diening der montoirs is zeer goedkoop, vooral als er 
meerdere in het gebouw voorkomen en men toch voor 
de verwarmingstoestellen een machinist behoeft, daar 
deze dan meteen de pompen kan bedienen, waardoor men 
het verbruikte water weder in den waterbak kan op
pompen en zoodoende circa 80 procent van de ver
bruikte kracht weder nuttig aanwendt. 

JACOB F . K L I N K H A M E R . 
Bouwkundig fngenieur. 
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K A M E R B E H A N G S E L S . 

Bijgaande teekening geeft drie ontwerpen voor pa
pieren goudleer, die in arceering, stippeling, zwart en wit 
teekens dragen voor de verschillende kleuren waarmee 
zij moeten worden ingevuld; de kleuren zullen geschei
den worden door opgeperste omtrekken welke in het 
eerste ontwerp verzilverd, in het tweede gebronsd, en 
in het derde verguld zijn gedacht. 

Bij de zamenstelling van een behang in banen met 
telkens terugkeerend motif, moet de opvolging van 
boven elkaar komende gelijke motieven, in loodrechte 
richting worden genomen evenals de baanlijn, opdat 
deze de teekening steeds op dezelfde wijze doorsnijdende 
het patroon ongehinderd van de eene baan in de andere 
late overgaan. 

Beneden elk patroon is het zamenstellend motif in 
hoofdtrekken herhaald om aan te toonen hoe dit met 
aanwending der daarbij gestippelde hulplijnen, steeds 
voortgezet het geheele behang vult. In het eerste en 
het derde ontwerp vallen de baanlijnen in de gestippelde 
hulplijnen, die telkens of om de andere als baanlijn 
kunnen dienen; in het tweede echter waar de hulp
lijnen in schuine richting loopen, zijn de baanlijnen ge
trokken. Zij moeten steeds daar worden genomen waar 
onzuivere aaneenplakking de teekening het minst zou 
schaden. 'f 

H E T H A N D W E R K I N D E S C H O O L . 

'Vervolg van bladz. 71, slot.) 

Nadat de schrijver, zelf in de eigen mededeelingen van 
Clauson-kaas, geen antwoord heeft gevonden op de vra
gen, noch omtrent hetgeen de verschillende klassen van 
de volksscholen zich voorstellen te bereiken, en welke 
onderwerpen onderwezen moeten worden, noch omtrent 
de geleidelijke opklimming welke in aanmerking te ne
men is bij de afzonderlijke onderwerpen, noch ook om
trent de wijze, hoedanig het onderricht in het handwerk 
met de gewone vakken van onderwijs te verbinden is 
zoodanig dat beiden een goed geheel vormen, haalt hij 
uit de geschriften van andere voorstanders en voorvech
ters van het stelsel die gedeelten aan waarin de zoo zeer 
gehoopte voordeden van het onderricht in het hand
werk uiteengezet worden. Daar wordt in de allereerste 
plaats gewezen op het dringend vereischte van goed zien 
om met oordeel te kunnen waarnemen, op de oefening 
van oog en hand, op de ontwikkeling der zinnen voor 
de schoonheid der vormen, op de beschaving van den 
goeden smaak, op de lust tot werken, en op de heilrijke 
afwisseling van bezigheden van den geest en van het 
lichaam ; ook wordt het aanmoedigen en ontwikkelen van 
dezen of genen met bizonderen aanleg, en de mogelijk
heid om flinke krachten voor de kunst en het handwerk
te winnen zooveel mogelijk in het oog gehouden ; daarbij 
wordt echter meer uitdrukkelijk er op gewezen dat niet 
reetls in de school een aanvang moet gemaakt worden 
niet een regelmatig drillen van den leerling. De opga
ven voor de werkplaats moeten ontleend zijn aan het 
onderwijs. „De kleine botanicus die zich een herbarium 
wil maken moet goed leeren plakken en in karton wer
ken, en de mineraloog moet zijn kunstvaardigheid ten 

toon spreiden in het maken van de grondvormen der 
kristallen. De toekomstige aardrijkskundige moet tie 
grondbegrippen der natuurkundige aardrijkskunde leeren 
voorstellen, door b v. in klei de vormen van verschil
lende gebergten weer te geven. De natuurkunde noo-
digt terstond uit tot het vervaardigen van eenvoudige 
werktuigen cn toestellen, als de camera obscura, de ka
trol, takels, waterschroeven enz.; en ook de wiskunde 
biedt een ruim veld van opgaven aan " 

Tegenover deze beschouwingen, uitgaande van een 
paedagogiesch standpunt, drukt een ander schrijver meer 
op de praktiesch-sociale uitkomsten. Het eerste doel van 
het onderwijs in tien handenarbeid in de school, het
geen door eerstgenoemden schrijver slechts als bijzaak is 
vermeld, moet volgens den laatste dit zijn : den handwerk-
stand elementen toe te voegen die van den beginne af 
aan in bizondere richting ontwikkeld zijn, namelijk kna
pen, welke reeds eenige ontwikkeling medebrengen en 
dus voor den meester in het vak terstond bruikbaar zijn, 
knapen, gewoon aan vlijtig arbeiden, die tevens reeds er 
van overtuigd zijn voor welk beroep zij talent en bij voor
keur neiging gevoelen. Ten einde verder den arbeider 
bekwamer te maken is het onderwijs in het teekenen — 
het voorstellen der dingen in het platte vlak — alléén 
niet voldoende, maar hij moet ook geleerd hebben tast
baar materiaal te bearbeiden en daardoor bekwamer en 
bruikbaarder gemaakt worden. Dezulken welke geen 
handwerk gaan beoefenen of naar de groote industrie 
overloopen, zullen ten minste kennis met het handwerk 
gemaakt hebben, en er achting voor gekregen hebben, 
Dc huiselijke vlijt zal weder in het huisgezin tertigkee-
ren, en het familie- en vooral het volksleven zal daar
van den meest gunstigen invloed ondervinden. Zij die 
door hun studiën en boekengeleerdheid al meer en meer 
van het praktische leven vervreemd zijn zullen weder 
leeren, met een open blik de dingen om zich henen te 
beschouwen. 

Meijer zelve is van oordeel dat de volksschool, zoo
als zij zich in den loop der tijden ontwikkeld heeft een 
tweeledig doel moet blijven beoogen: ten eerste harmo-
hiesche, veelzijdige ontwikkeling van den geheelen mensch, 
van zijn geestelijke en lichamelijke krachten, en tweedens 
degelijkheid alvorens in het, aan 't geheele volk gemeen
schappelijke, levensgebied te treden, ook degelijkheid 0111 
met vrucht te kunnen leven en werken. Daarom moest elke 
school een veelzijdige ontwikkeling der leerlingen beoo
gen en tevens eene voorbereiding voor het levensge
bied van 't volk. Een vak van onderwijs waardoor 
slechts óf het verstand, óf het gemoed, óf slechts een 
enkel deel van het lichaam wordt geoefend is voor de 
volksschool even onaannemelijk als dat hetwelk voor 
een bepaalde betrekking of roeping voorbereidt. De 
schrijver verklaart zich zelfs tegen het verplicht onder
richt in handenarbeid voor meisjes, daar deze volgens 
regelmaat door hun moeder daarin moeten onderwezen 
worden. Maar bij het onderwijs in de handenarbeid kan 
evenmin gesproken worden van eene veelzijdige ontwik
keling tier lichaamskrachten als van een voorbereiding 
voor het leven. Daarom moet de volksschool het aan
tal harer bereids groot aantal leervakken niet nog ver-
grooten door zulke, welker waarde als middel tot ont
wikkeling niet boven allen twijfel verheven zijn, cn zij 
moet in elk geval tijd noch kracht best :den voor het 
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laten aanleeren van behendigheden die slechts één be
paald beroep gelden. Te vergeefs zal men vragen hoe
danig en waar de ruimte voor het onderwijs in de 
nieuwe vakken te vinden, en welke andere vakken moe
ten ingekrompen worden Ook wil hij niet ten gunste 
van dien arbeid spreken, bij welke meestendeels in ge
bukte houding gezeten wordt en de opmerkzaamheid te 
veel ingespannen moet worden. Hij acht het rondtui-
mclen in het vrije veld, het spelen, zwemmen en gym-
nastiseeren voor oneindig meer nuttig dan de oefening 
in het vervaardigen van voorwerpen uit bordpapier, van 
gezaagde snuisterijen, manden en borstels. 

Evenzoo brengt hij deze vraag te berde: waar zijn 
de leeraars in die handwerken? 

„Tien verschillende meesters in — en onderwijzers 
voor het handwerk aan een school te verbinden is om 
de vele kosten onmogelijk. Eén man die tien verschil
lende handwerken verstaat als leeraar aan de school tc 
benoemen is eveneens onmogelijk, want die man is niet 
te vinden. De leeraar die er reeds is moet dus weder 
de man . . . . van alle machten 'thuis, zijn." 

Ook aan de kweekscholen voor onderwijzers ontbreekt, 
evenals aan de volksscholen, tijd en ruimte voor de han
denarbeid, bovendien moet op vele en goede gronden 
de leeraar — leeraar, de meester in het handwerk — 
baas blijven, evenals het kind niet aan de kinderwereld 
mag ontrukt worden om handwerksleerling te worden. 
Een honderdtal jaren geleden heeft men voor de eerste 
maal de proef genomen om het onderwijs in handenarbeid 
op de scholen in te voeren, men heeft echter even spoe
dig de zaak weer opgegeven ; vijttig jaren daarna is het 
bij de eenvoudige opwekking, om weder dezelfde proef 
te nemen, gebleven: ook deze daadzaken uit de geschie
denis der opvoedkunde verdienen de bizondere aandacht. 

De voorbereidende opvoeding voor den arbeid mag 
slechts in eigen huis plaats hebben, de school mag daar
voor niet in de plaats treden. Dat men knapen en meisjes 
onderwijst in het maken van zaag-en snijwerk, in het po
lijsten, het naaien en het breien, dat alles levert nog weinig 
resultaten, neen. het komt er meer op aan dat zij leeren be-
oordeelen hoedanig de waarde van die verschillende werk
zaamheden moet zijn met betrekking tot het werkelijke 
huiswerk. Zij moeten die werkzaamheden niet verrichten 
in een tijd naar welgevallen gekozen, maar in bepaalde 
oogenblikken daarvoor bestemd, en juist daardoor moe
ten zij reeds in den leertijd, en terwijl zij nog zeer on
volkomen getuigenis van hun arbeid afleggen, het bewust
zijn verkrijgen dat hen reeds oen zeker gedeelte van het 
huiswerk op dc schouders gelegd is. Slechts op tlie wijze 
moet men de zedelijke aandrang tot werken steeds ver
nieuwen, en dit kan niet geschieden door middel van 
een premiestelsel of door opwekking tot eerzucht. 

Rij deze bezwaren voegen zich nog andere, welke 
den schrijver er toe leiden te beweeren dat de meesten 
volwassenen geen nut trekken uit hetgeen zij op de 
arbeidscholen leerden, aangezien zij 1°. te weinig gebruik 
daarvan kunnen maken, daar 2°. de zelf vervaardigde 
voorwerpen even duur zijn als die welke men overal 
koopen kan, 3°. het aanschaffen en herstellen van werk
tuigen en gereedschappen voor velen onoverwinnelijke 
hinderpalen zijn, en 4°. in de streken waar de landbouw 
het hoofdbestaan is, de tijd ontbreekt. 

Onder de tegenwoordige omstandigheden zal men be

zwaarlijk een ander resultaat verkrijgen dan de vorming 
van.. . . duizendkunstenaars. 

Kan dus de school niet in plaats treden van het huis, 
niet weder goed maken hetgeen het huis misdaan heeft, 
dan blijft toch altijd nog de eisch bestaan dat huis en 
school, ook in deze zaak, hand aan hand gaan om iets 
nuttigs voort te brengen. 

Volgens den schrijver vindt men bij den middelstand 
van heden ten dage nog den goeden toestand. Men late 
zooals daar, het kind spelen zoolang het daarin genoegen 
schept, daardoor bevredigd wordt; het spel geeft eenige 
vaardigheid aan do handen, het zet aan tot werkelijke 
bezigheid. Men leere het kind kleine behendigheden 
en kunstjes en men zij het behulpzaam bij het knoopen, 
vlechten, in het gebruiken van schaar, mes, lineaal enz , 
men late dan den tot jongeling geworden knaap deel
nemen aan den huiselijken arbeid en het werk op het 
land, en gevoelen zij lust tot bezigheden van technischen 
aard, laat hen dan in hunne vrije uren de werkplaatsen 
bezoeken. 

Maar nu blijven er maatschappelijke kringen over 
waarin het huisgezin zijne roeping niet vervult, niet vol
brengen kan: het zijn die proletariërs, bij wie de ledig
heid, de luiheid, voor het hoogste levensgoed gelden, zij die 
in tijden van gebrek tot bedelen en diefstal hun toevlucht 
nemen in plaats van te werken —, en dan nog de fabrieks
arbeiders, noch de man, noch de vrouw hebben tijd overig om 
zich met de opvoeding bezig te houden. In beide geval
len is het regel dat de kinderen de voetstappen der ouders 
drukken, opgroeien zonder iets te doen, óf luiaard, óf 
fabrieksarbeider worden. Daar moet met krachtige hand 
geholpen worden, daar is de arbeidsschool op hare plaats, 
maar dan ook slechts om hen te onderwijzen in datgene, 
hetwelk geheel of gedeeltelijk buiten het bereik der ouders 
ligt. Waar het huisgezin met onoverkomelijke hinderpalen 
te worstelen heeft, daar moet de regeering het recht heb
ben te dwingen tot het bezeek der arbeidsschool. In 't 
voorbijgaan wordt er op gewezen dat zulke inrichtingen 
tegelijk liet middel kunnen zijn om in zeer arme streken 
loongevende bezigheid te verschaffen. Juist hierin schijnt 
de gezonde strekking van het stelsel van Clauson-Kaas 
te liggen Het eerst denkt hij wel aan die zijner land-
genooten welke in de onvruchtbare heidegronden wonen, 
of in hunne armoedige huisjes een langen en bangen 
winter door moeten worstelen In zulke streken is de 
huisindustrie op hare plaats, cn aangezien het weven, 
het maken van kanten, de primitieve ceramiek die daar 
eenmaal te huis was, thans geen winsten meer opleveren, 
tracht men andere bezigheden in te burgeren en de 
vooruitgang der industrie ook daarheen over te planten; 
hiertoe de behulpzame hand te bieden is een daad die, 
wanneer zij berust op de kalme, verstandige beoordeeling 
der toestanden, tot erkentelijkheid dwingt. 

Waarlijk, met het fijne zaagje wordt het pauperismus 
niet bezworen. 

Alzoo is in hoofdzaak de gedachtengang, vervat in 
het aangehaalde lijvige boekdeel waarvan de kennisma
king dringend wordt aanbevolen aan alle vrienden van 
het handwerk en de school. 

Het laatste gedeelte van het boek behelst beschouwin
gen over het aandeel hetwelk de volksschool, zonder 
buiten den kring harer werkzaamheden te gaan, aan de 
opleiding tot arbeid nemen kan. Eenige volzinnen uit 
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dat gedeelte geven wij thans nog zoo goed mogelijk 
weer. 

„Onze school is een getrouw beeld van onzen tijd; 
onze tijd is niet volkomen, cn daarom kan de school 
het ook niet zijn. Maar de vooruitgang die voor de 
school noodig is en waarnaar zij streven moet ligt niet 
in de uitbreiding van den kring harer werkzaamheden, 
maar wel in de vereenvoudiging harer resultaten die zoo 
degelijk mogelijk moeten worden en die van toepassing 
moeten zijn op het leven binnen de grenzen, aangege
ven door de tegenwoordige leerwijze." 

„Niet genoeg kan gewaarschuwd worden tegen pogin
gen welke, uit louter liefhebberij van enkele personen, 
de school dienstbaar voor alles te maken." 

,, Wanneer de school ook slechts het tiende volbracht 
van al hetgeen reeds als onvermijdelijk noodzak-dijk voor 
haar werd uitgebazuind, dan had zij reeds sinds lang alle 
beteekenis verloren." 

„Het volk vraagt voor zijne vorming, zijne beschaving, 
geen bonte mengelmoes; het behoeft slechts weinig, 
maar dat weinige: geheel afgerond, onverdeeld." 

Overgenomen uit: 
(Blatter /ih Kitnstgrwcrbei) 

B I N N E N L A N D S C H K B E R I C H T E N . 

's G R A V E N H A G E . Z E X C . den Minister van Waterstaat Handel en 
Nijverheid heeft zich naar Frankfort begeven ten einde een bezoek 
te brengen aan dc tentoonstelling aldaar. 

B E R G E N - O P - Z O O M . — De Gemeenteraad alhier heeft in zijne 
avond-zitting van den 19de» 1.1. afwijzend beschikt op het adres 
van den heer J. P. Bredius, om afstand van eenigen grond in 
erfpacht op de paradeplaats, het terrein waarop vermoedelijk een 
concertzaal, met tuin, zal verrijzen, waaraan de stad groote be
hoefte heeft. 

V E N I . O . — Het is, naar medegedeeld wordt, thans zeker dat 
het oude stadhuis zal gerestaureerd worden. Bij ministrieele aan
schrijving is de goedkeuring aan het plan gehecht, zoodat met 
de werken een aanvang kan genomen worden. Aan dc restauratie 
is eene subsidie verbonden van wege het Rijk. 

VLISSINGEN. — De plannen ter herbouwing van de afgebrande 
gebouwen der Koninklijke Maatschappij ode Schelde" te Vlissingen, 
zullen naar men verneemt zeer spoedig ten uitvoer komen. Nog 
vóór het einde der maand verwacht men de publieke aanbesteding 
van een gebouw, ingericht tot kantoren, teekenkarners, en verdere 
benoodigde lokaliteiten, hetwelk aan den hoofdingang der werf 
bij de Nieuwe Kloveniersstraat zal worden gebouwd. 

L E E U W A R D E N . — De tentoonstelling mocht zich tot heden niet 
in een zeer druk bezoek verheugen. Langzamerhand wordt dit 
beter nu de toegangsprijs van 50 op 25 centen is gebracht. 
Zondag 11. werd zij bezocht door 600 personen, ongerekend hen 
die van doorloopende kaarten waren voorzien. Dit was het grootste 
bezoek van af de opening. 

Niet vóór de sluiting, in elk geval zoo spoedig mogelijk daarna, 
zullen de toegekende prijzen worden uitgereikt. 

B U I T E N L A N D S C I I E B E R I C H T E N . 
W E E N E N . — Voor den wederopbouw van het onlangs afge

brande Czechische national Theater tc Praag, heeft Keizer Frans 
Joseph eene som van flor. 20000 toegezegd. 

PARIJS. — De echtgenoote van den heer Thiers heeft, zooals 
men weet, alle voorwerpen welke de studeerkamer van den 
grooten staatsman versierden, aan den Staat ten geschenke aan
geboden. De verzameling omvat verscheidene voorwerpen in 
brons, als statuctten, vazen enz., majolica en aardewerk, copien 
in aquarel, naar de beroemdste schilderijen, en een uitgebreide 
verzameling borden van oud-Sévres porselein. 

De minister van onderwijs heelt met de nagelaten betrekkingen 

een contract gesloten, waarbij aan de collectie eene plaats wordt 
ingeruimd en verzekerd in het muscé du Louvre. 

PARIJS. — In het Bouwk. weekblad van 3 Aug. werd melding 
gemaakt van een op te richten nationaal museum tusschen het 
«pavillon de Florc," en het «pavillon de Marsan." Dit gebouw 
is bestemd voor een museum van moderne kunst hetwelk het 
museum van het Luxemburg zal vervangen, waarin de schilderijen 
van levende meesters des zomers aan eene te groote hitte en des 
winters aan vocht blootstaan, ten gevolge van de houten galerij 
die den voorgevel ontsiert. Fransche bladen deelen nu mede dat 
de plannen daartoe ontworpen zijn door Garnier, de architect 
van de Nieuwe Opera. 

Het ontwerp daarvoor zal aan dc Chambre des Deputes ter bcoor-
deeling worden voorgelegd, die daarop de benoodigde gelden 
moet toestaan. 

— In de vergadering van 29 Juli II. heeft de conservator van 
het museum der antieken in het Louvre, dc heer Léon Heuzey, 
aan de académie des inscriptions et belles-lettres zeer belangrijke 
mededeelingen gedaan omtrent de in Chaldea gedane ontdekkingen 
van den Vice-Consul te liassora, de heer M . E . de Sarzec. Deze 
ontdekkingen zijn van 't hoogste belang voor de studie der oude 
monumenten van Chaldea en werpen een nieuwe licht over de 
kunst van dat land. 

De regeering heeft de noodige gelden toegestaan, (dat is 
frs 130.000) voor den aankoop van de verzameling van Sarzec, 
die wel eenig in haar soort mag genoemd worden, zoowel wat 
aangaat de uitgebreidheid als de rijkdom cn belangrijkheid; zij 
bevat een aantal beelden in graniet en in porphyr, bronzen vazen, 
vrouwen-sieraden, huisraad en vaatwerk, bovendien een groot aan
tal inschriften die van groot belang zijn voor de geschiedenis van 
het land. 

— De Minister van Eerediensten heeft een crediet van frs. 2000 
toegestaan voor de restauratie van de kerk te Locmaria-Ouimpcr 
(Finistére), welk gebouw een der merkwaardigste en zeldzaamste 
overblijfselen is van den Romaansche stijl in lirctagne. 

BUENOS-AVRF.S — D e n i5den Februari 1882 zal hier eene ten
toonstelling geopend worden waarop ook machineries en werktui
gen, afkomstig uit het buitenland, worden toegelaten. Zij die aan 
deze tentoonstelling willen deelnemen, kunnen de noodige inlichtin
gen verkrijgen bij de Consuls der Argentijnsche Republiek. 

De laatste termijn van aanvrage voor benoodigde plaatsruimte 
is bepaald op 15 December aanstaande; dc teritoon te stellen 
voorwerpen moeten, van uit Nederland, in de eerste dagen van 
Januari worden afgezonden. 

A F L O O l ' V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

H O O G W O U D . — 16 Aug. Het bouwen van een school met onder
wijzerswoning te Weeze, minste inschrijver, H. Jutfer te Helder 
voor f 19.400 

Het verbouwen der scholen te Hoog- en Aardswoud, minste 
inschrijver, J. Tcmme te Hoogwoud voor / 9.990 

V R A A G B A A K . 
A N T W O O R D . 4. De aanhechting van gewone verf op nieuw zink. 

onmiddelijk nadat dit is afgewerkt, blijkt op grond van onder
vinding niet bestendig te zijn, omdat de olie niet aan het zink 
hecht niet daar in doordringt. Wel kan met goed gevolg aan
gewend worden het silicaat en poeder, afkomstig uit de fabriek 
der Vieille Montagne te Chenée bij Luik. Of het echter volko
men aanbevelenswaardig is, is nog niet bewezen. Het verven van 
goten en platten is, wat deugdzaamheid betreft, overbodig, omdat 
het zink door de blootstelling aan de lucht, zeer spoedig met een 
oxide laagje wordt gedekt hetwelk het overige zink beschermt. 

Is nu het zink gedurende een jaar blootgesteld geweest aan de 
lucht, dan zal de verf er zich aan hechten. Het eenige maar groote 
bezwaar is dan, dat het uitvoeren van reparation zeer wordt be-
moeijelijkt. In elk geval moet men zich dan bedienen van de 
bovengenoemde silicaat. 

Het verven van de onderzijde van het zink is alleen dan noo
dig, wanneer het dient tot dakbedekking eener fabriek ot werk
plaats waarin dampen opstijgen die nadeelig inwerken op het metaal, 
zelfs door de naden van het dakbeschot. 

Deze mededeelingen zijn welwillend verstrekt door een geacht 
deskundige. 

S y 



M I N I S T E R I E V A N J U S T I T I E . 

A A N B E S T E D I N G . 
Begrooting van kosten •' 557000.00. 

Op Dinsdag 6 September 1881, des 
namiddags ten één ure, zal in een der lo
kalen van het Ministerie van Justitie in de 
Nobclstraat te 's Gravenhage, bij enkele 
inschrijving worden aanbesteed: 

Het bouwen van eene cellulaire 
gevangenis bij Groningen (gemeento 
Haren.) 

Het bestek, de teekeningen en de detail-
teekeningen liggen ter inzage te 's Graven
hage, in een der lokalen van het Ministerie 
van Justitie, in de Nobclstraat. 

Bestek en teekeningen zijn voorts op 
franco aanvrage, tegen betaling van / io 
te bekomen aan eerstgenoemd lokaal en 
bij den directeur van het Huis van arrest 
cn bewaring, te Groningen. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
ingenieur-architect voor de gevangenissen 
en rechtsgebouwen J. F. METZELAAR te 
's Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Dins
dag 30 Augustus 1881, des voormiddags ten 
8 ure, op het terrein waarop het gebouw-
moet worden opgetrokken. 

's Gravenhage, 9 Augustus 1881. 
De Minuter van Justitie, 

Voor den Minister, 
De Secretaris- Generaal, 

209 C L A N T . 

A A N B E S T E D I N G , 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S van de 

Gemeente Voorburg zijn voornemens op 
Dinsdag 30 Augustus 1881, des na
middags ten 1 ure, in de Raadzaal van 
Voorburg A A N T E B E S T E D E N : 

Het bouwen van een Raadhuis 
met Post- en Telegraafkantoor, 

waarvan het bestek en de teekening dage
lijks ter Secretarie van des morgens 10 tot 
des namiddags 2 ure ter inzage liggen en 
waar de bestekken tegen betaling van /T.60 
verkrijgbaar zijn. 

Aanwijzing geschiedt op 23 of ook op 
24 Augustus c. k., des morge. s ten 10 ure. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den met 
den bouw belaste architect M . A. D E 
ZWART. 210 

De BURGEMEESTER en WETHOUDERS 
van De-oenter, zullen in het Raadhuis, op 
Zaterdag 10 September 1881, des 
voormiddags te 10 uur, A A N B E S T E D E N : 

Den bouw van eene SCHOOL 
voor 400 kinderen en 80 kwee-
kelingen der normaalschool. 

Raming f 32050. 
Bestek en teekeningen zullen ter Secre

tarie verkrijgbaar zijn, tegen betaling van 
/ 1.50 per exemplaar. 

Détails liggen ter visie op het Raadhuis. 
De Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, 
H. R. V A N MA R L E . 

De Secretaris, a. i . 
W. J. D E VRIES. 

Deventer, 19 Augustus 1881. 211 

Papieren Tegels 
(VOOR ROOKZALEN, BTLLARDKAMERS ENZ.) 

T E G E L S (Minton, Hollins & Co.) 
d°. (Villeroy & Boch) 
d°. (Boch Frères) . 
d°. (Pabst). 

P A R Q U E T V L O E R E N . 
M.I I I'M Nth. Amerika anscli. 

d . Engelsen. 
TRAPBALUSTEitS. TRAPROEDEN. 

Hoolalnsters voor trapen met ornement. 
FIJN SMEEDWERK. 

(Êspagnolfttcn. geurhnopnen. 
Z I N K W E R K E N , Gegoten. 

d°. Geslagen. 
d° . Uitgezaagd. 

R A A M G R E P E N E N K N O P P E N . 
Deurgrepen. Bricvenplaten 

en 
SCHARNIEREN in gewoon brons en gebronsd 

rood koper, 
worden onder meer artikelen tentoongesteld in de 
Monsterzaal van fijne bouw-artikelen, Beerenstraat 20 

(bij Fia.tx MERITUS) Amsterdam. 

J . N . S C H E L T E M A . 
Monsters cn teekeningen der modellen worden op 

aanvrage toegezonden. 207 

G. & J. COOL, 
F A B R I K A N T E N V A N M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 

Bekroond: 
AMSTERDAM, PARIJS, ARNHEM, PHILADELPHIA. 204 

Nairu/.ijiien: 
A M S T E R D A M , Bloemgracht 77. N I J M E G E N , Snijderstraat 426. R O T T E R D A M , Nieuwland 1. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Woensdag 31 Augustus a. s. des 

middags ten 3 uur zal in het koffiehuis 
D E R O O D E L E E U W op den Vijgendam, door 
de NIEUWE RUTUIGVEREENIGING tc Amsterdam 
worden aanbesteed: 

Het bouwen van een S T A L -
G E B O U W voor 153 paarden, met 
K O E T S H U I Z E N en verder bijko
mende werken, op een terrein 
gelegen aan den Overtoom en 
Saxenburgerstraat, gemeente Nieu-
wer-Amstel, met de leverantie van 
alle materialen en arbeidsloonen. 
Het bestek is ad ƒ 0.50 per exemplaar 

tc bekomen ter handelsdrukkerij van 
G. A L E X A N D R E , Dam 15. 

Inlichtingen geeft de ingenieur-architect 
A. L. V A N G E N D T . 208 

1876. 
Zilveren Medaille 

Academie te Brussel. 

1881. 
Gouden Medaille 

Nationale Wedstrijd 
Leeuwarden. 

P. H. BOOMGAARD, 
jJcintre Decorateur. 

ECHANTII.I .ONS ten bewijze van bekwaam
heid worden vooraf gaarne ter bezich

tiging gesteld. 206 

0. Z. Voorburgwal, 320. 
A M S T E R D A M . 

H . & J . S U Y V E B , 

F A B R I E K VAN 

S T O O M - K E T E L S 
EN 

W E R K T U I G E N , 
„Hollaiirische Tuin" en „Zeepaard", 

B I C K E R S T R A A T , 

~3 A M S T E R D A M . 

SCHOOLBANKEN. 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer 
solide cn nauwkeurig bewerkt, worden ten 
spoedigste geleverd door het 

Algemeen Schoolmuseum 
te Rotterdam. 

Modellen voorhanden; prijsopgaven 
en sohetsteekeningen worden op aanvrage 
direct toegezonden. 
2°5 B U Y S . 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
TUSSCHEN V E L S E N E N I.TMUIDEN. 

Hoofddepöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Bekroond te Arnhem niet Diploma I« Graad. 

A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 
M E T S E L S T E E N E N , P R O F l E L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R -
S T E E N E N van af f 1.50 per M r 2 . , R I O L E N , H U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N cn ook in P O R T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in i« qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „ S T E R N " van ToBPFFER, GRAWITZ & Co. te Stcttiu; 
K N I G H T , B E V A N & STURGE'S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af f 1 2 . 5 0 enz. 

Gedrukt bij ,te Erven II. ran Munster cV Zoon. 

stavi/.T.iy. 

ISTE J A A R G A N G . 
O R G A A N 

V A N D E M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G 
D E R BOUWKUNST. 
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I N H O U D . 

Mededeelingen betretïende de maatschappij.- Een nieuwe ventilator.— 
Ferdinand I.auflierger. — Binnen- en Buitenlandsche berichten. — Tech

nische mededeelingen. — Tentoonstellingen. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

Door Z. Exc. den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, is aan het Bestuur der Maatschappij het 
Programma toegezonden der in 1882 tc Londen te hou
den Algemeene Duitsche Ti ntoonstelling op het gebied der 
Hygiene en van het Reddingswezen, als ook de beide 
eerste nonimers van het Correspondentieblad, hetwelk 
van nu af tot aan het einde der Tentoonstelling zal ver
schijnen. 

Bovengenoemde stukken liggen voor de Leden ter 
inzage op het bureau der Maatschappij, Wijde Kapel
steeg N°. 2 te Amsterdam. 

E E N N I E U W E V E N T I L A T O R . 

Zuivere lucht is een eerste levensbehoefte voor den 
mensch; die waarheid behoeft geen verder betoog. 
Niettegenstaande zij door allen gehuldigd moest worden, 
brengen toch velen een groot gedeelte van hun leven, 
bijna willens en wetens in een atmospheer door. be
zwangerd met een groote menigte schadelijke stoffen. 
Wij behoeven om ons daarvan te overtuigen, geen 
bezoek te brengen aan de buurten der minder gegoeden, 
wij kunnen die ondervinding op doen ook in dc woningen 
van beter bedeelden. De schadelijke gassen die wij daar 
inademen zijn afkomstig van de lucht die reeds door 
anderen is gebruikt, en bedorven door dc uitgeademde 
koolzuur cn een menigte van het menschelijk lichaam 
afkomstige organische stoffen. Bij dat alles voegen 

zich nog de schadelijke dampen die noodwendig ont
staan bij de verwarming cn verlichting onzer vertrekken. 
Bij analyse van dergelijke bedorven lucht onderscheidt 
men als schadelijke gassen: stikstof oxydulgas, kool-
oxyde gas, zwavel waterstofgas, ammoniak, chloor enz , 
waarvan slechts kleine hoeveelheden noodig zijn om de 
lucht tot een vergift te maken. 

Bij herhaling is er op gewezen dat zonder zuivere 
lucht het lichaam niet gezond kan zijn. Bedorven lucht 
toch is een langzaam werkend vergift; men ziet dat 

I evenwel niet, men is er aan gewoon geraakt en daarom 
1 bekommert men er zich, vooral bij ons te lande, niet om. 
• Maar wat even erg is, vele menschen zijn om zoo te 
I zeggen op gespannen voet met de verse he lucht. Zelden 
! ziet men bij hen een geopend venster en zelfs de ge-
I ringste openingen waardoor nog lucht zou kunnen 

binnendringen, worden des winters zorgvuldig toegeplakt. 
Zij zouden echter tot inkeer komen, indien zij beter op 
de hoogte waren van de statistische gegevens omtrent 
de sterfte in goed- of in slecht geventileerde ruimten, 
b v. kazernes of gevangenissen. 

Hoe moet het nu met tie lucht in de vertrekken 
gesteld zijn ? Zij moet op hem die uit de buitenlucht 
komt een aangenamen indruk maken, zij moet reukeloos 
zijn. In zoodanige lucht is het koolzuur gehalte niet 
meer dan van 4 tot op 6 per 1 0 . 0 0 0 inhoudsdeelen 

! gestegen. Volgens Pettenkofer ademt een mensch in 
een uur ongeveer 2 0 liters koolzuur uit, hij heeft alzoo 
IOO M-J — eene hoeveelheid gelijkstaande met den inhoud 
van onze gewone woonvertrekken — zuivere lucht noodig 
wil de atmospheer waarin hij zich bevindt niet na een 
uur verontreinigd zijn. Het spreekt echter van zelve 
dat wij hierbij nog in aanmerking moeten nemen de 2 0 0 
liters koolzuur welke één gasvlam per uur ontwikkelt, 
om niet te spreken van de hoeveelheid kooloxyde door 
onze kunstmatige warmtebronnen voortgebracht. 

9 0 



Bezwaarlijk is het om onze gewone woonvertrekken 
van versche lucht te voorzien, maar nog bezwaarlijker is 
dit voor de groote ruimten in schouwburgen, concert
zalen en fabrieken, waarin de lucht niet alleen door de 
vele aanwezige menschen, maar tegelijkertijd door het 
groot aantal gasvlammen hoe langer zoo meer veront
reinigd wordt. Daar is voor de toe- of afvoer van lucht 
grootere kracht noodig, door menschen of stoom ge
leverd, in vele gevallen een toestel dat per uur eenige 
duizende kubieke meters versche lucht kan toevoeren. 
Dergelijke toestellen zijn meestal kostbaar in aanleg en 
vorderen vele uitgaven voor bediening, zij zijn vooral 
te kostbaar voor middelmatig groote zalen, nemen daar
enboven een vaste standplaats in, zoodat een uitge
breid en kostbaar buizennet gevorderd wordt, niet het 
minst indien meerdere vertrekken geventileerd moeten 
worden. 

Met belangstelling moeten dus alle pogingen worden 
gadegeslagen die ons een schrede nader brengen tot 
hetgeen beoogd wordt — een goed geventileerde woning, 
en daarom mag een toestel van veel nuttig effect, dat 
betrekkelijk weinig uitgaven voor bediening en verbruik 
van stoffen vereischt, bovendien bij aankoop niet duur is 
en dat het groote voordeel heeft, inwendig geen samenge
steld mechanisme te verbergen en verplaatsbaat te zijn, 
met vreugde begroet worden. Zulk een toestel is de 
Aeolus of Waterstraal-Ventilator, uilgevonden door 
Bauraht A . Kind. 

De vele voordeden aan dien toestel verbonden mogen 
blijken uit de navolgende beschrijving. 

De Aeolus wordt in werking gebracht door eene 
stedelijke waterleiding; behalve dat deze de noodige 

kracht levert voor het 
inzuigen en daarna uit
persen van de lucht, zuivert 
het water tevens de lucht 
van de zich daarin steeds 
bevindende schadelijke stof
deeltjes. 

Figuur I geeft de door
snede van het werktuig 
voor luchtverfrissching. De 
pulsie der lucht heeft plaats 
in het kanaal C waartoe 
de lucht kan toetreden 
door zijdelingsche kanalen, 
en in de richting als door 
pijltjes is aangegeven. Die 
ruimte is omgeven door 
een wand waarbinnen het 
water der waterleiding in 
honderde fijne straaltjes 
wordt geperst en door de 
wanden gedeeltelijk terug 
gekaatst zooals in de figuur 
is aangegeven Door de 
groote snelheid van de fijn 
verdeelde talrijke water
stralen wordt een groot 
volume lucht medegevoerd 
die in de ruimte C door 

rezuiverd wordt van de stof-

A 

Fig. 

tie wrijving met het water 
deeltjes, en volgens de pijltjes, in de ruimte / i stroomt, 

D. it. P. No. 18492. 

welke een mantel vormt om C. Van uit E wordt de 
lucht voortgestuwd naar de windkamer A', en ontsnapt 
door de veelvuldige openingen van het deksel. De 
temperatuur der ontwijkende lucht is natuurlijk afhan
kelijk van de temperatuur van het water, hetwelk ge
bruikt is. Dit valt op den bodem van den buitensten 
mantel en wordt afgevoerd door de in de figuur 
zichtbare he vel vorm ig gebogen buis. Het verbruikte 
water behoeft niet nutteloos te worden afgevoerd, het 
kan in de huishouding natuurlijk nog voor verschil
lende doeleinden gebruikt worden 

Wi l men in een lokaal alleen de lucht verfrisschen 
en zuiveren, dan kan de boven beschreven toestel 
op elke willekeurig gekozen plaats in het vertrek ge
plaatst worden. 

Is het noodig buitenlucht in een lokaal in te voeren, 
dan behoort de toestel zoodanig opgesteld te worden 
dat de in de ruimte C intredende lucht, van buiten 
wordt aangevoerd, dus afgesloten van de lucht binnen 
het vertrek, die dan verwisseld wordt tegen de gezui
verde buitenlucht welke uit den toestel treedt. 

Moet de bedorven lucht uit een vertrek verwijderd 
worden, dan moet natuurlijk de aspiratie-ruimte C met 
die lucht in verband staan, terwijl de lucht welke uit 
K ontwijkt door middel van een buis naar buiten moet 
afgevoerd worden 

Figuur 2 stelt de doorsnede voor van een ventilator 
geschikt voor pulsie en voor aspiratie. 

In elk der ope
ningen voor de toe
lating der lucht in 
de zuiveringsruim
te is een afsluit-
scherm geplaatst, 
de richtingen daar
van maken een 
hoek van 9 0 " . 
Beide schermen 
zijn zoodanig met 
elkander verbon
den door middel 
van een ketting-
zonder einde, loo-
pende over rollen 
welke vast aan de 
schermen beves
tigd zijn, dat wan
neer de eene klep 

K * 3- Kg. »• de toevoer der 
lucht naar de aspiratie-ruimte afsluit, de andere opening 
de lucht toelaat. Ten andere kan de uit den ventilator 
tredende lucht naar welgevallen in verband gebracht 
worden óf met de lucht in het vertrek, óf met die daar 
buiten. Te dien einde is op het werktuig een verstel
bare kap, gedeeltelijk van openingen voorzien, gedeel
telijk gesloten, geplaatst, die naar gelang van haar stand 
de gezuiverde ingeperste lucht óf in het vertrek óf in 
de buitenlucht voert, in dit laatste geval door middel 
eener geleiding zooals trouwens in bijgaande figuur dui
delijk genoeg is voorgesteld. 

Door middel van de beschreven schermen en verstel
bare kap heeft men het dus in zijn macht met dezen 
toestel op drie verschillende wijzen te ventileeren. 
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1 ° . W i l men, zonder onttrekken van lucht aan het 
vertrek, versche buitenlucht invoeren, dan wordt het 
linker scherm (links in de teekening) gesloten, het 
rechter is dus geopend. De beweegbare kap wordt 
zoodanig gesteld dat de ingezogen buitenlucht in het 
vertrek gedreven wordt; het gedeelte zonder openingen 
sluit dus de leiding naar de buitenlucht af. 

2°. Draait men het stel schermen en ook de kap 
9 0 ° om, dan zuigt de toestel de verbruikte lucht op en 
laat die in de buitenlucht ontsnappen. 

3 0 . Verwijderd men de schermen en de kap, zie 
Fig . 3 , en laat men den toestel werken - in dit ge
val is het de ventilator als in figuur I is voorgesteld — 
dan wordt de verbruikte lucht uit een vertrek eenvou
dig, na gezuiverd te zijn, weer in hetzelfde vertrek ge
voerd. 

In de gevallen I en 3 wordt de in het vertrek ge
voerde lucht tevens verfrischt, afgekoeld 

Wordt in het derde geval het water, vóór dat het in 
den ventilator treedt verhit, dan wordt de lucht uit het 
vertrek verwarmd en met waterdamp bezwangerd; op 
die wijze is het mogelijk met geringe kosten zich een 
dampbad te verschaffen. 

Is het wenschelijk de lucht aanmerkelijk af te koelen 
dan kan op eenvoudige wijze een inrichting getroffen 
worden om vooraf het in den ventilator tredende water, 
en vervolgens de uitgeperste lucht iloor middel van met 
ijs gevulde trommels af te koelen. 

De werking van deze ventilatoren is afhankelijk van 
den hydraulischen druk der waterleiding, die in de meeste 
huizen niet veel meer is dan één atmospheer. Uitgaande 
van die kracht zijn voor vertrekken van verschillende 
grootten ook toestellen, daarmede geëvenredigd, ver
krijgbaar. Zoo is de Aeolus N u . 1 (hoogte 0 . 7 0 M.) 
geschikt voor vertrekken van 8 0 M ' inhoud, N " . 2 
(hoogte 0 ,95 M ) voor lokalen van 150 M3, en N u . 3 
(hoogte 1.25 M.) voor zalen tot 2 5 0 M 3 . De eerste 
verbruikt 8 0 , de tweede 150, de derde 180 liters water 
per uur, terwijl daardoor in dien tijd de geheele hoe
veelheid lucht in het vertrek door andere is ingenomen. 

Natuurlijk dat in grootere lokalen waarin de lucht 
spoedig verbruikt en bedorven wordt, meerdere toe
stellen op verschillende plaatsen gesteld, noodig zijn ; dit 
is ten minste voor goede ventilatie beter dan een enkel 
toestel van meerdere capasiteit. 

Niet alleen voor woonvertrekken is de uitvinding van 
den heer Kind van groote beteekenis, maar ook voor 
hospitalen, badinrichtingen, fabrieken, werkplaatsen, con
cert- en schouwburgzalen. 

Men heeft het zoowel in zijn macht om buitenlucht 
van te hooge temperatuur aanmerkelijk af te koelen als 
om die van te lage temperatuur — door middel van 
warm water — te verwarmen. Men moet daarbij aan
nemen, dat voor eiken graad welke het water in den 
toestel van temperatuur veranderd, ongeveer 4 graden 
verandering van temperatuur in omgekeerden zin, voor 
de lucht plaats heeft Indien b. v. de temperatuur der 
toetredende buitenlucht 3 2 ° is, die van het drukwater 
I O ° , dan zal die der uit den toestel tredende lucht 
14 .4° zijn; het water is 4 . 4 0 warmer geworden, de lucht 
1 7 . 6 ° afgekoeld. Dergelijk resultaten zijn door tal van 
proefnemingen bewezen. 

De boven beschreven ventilator was ter bezichtiging 

gesteld op dc in Mei gehouden algemeene vergadering 
der Maatschappij tot bevordering der Houwkunst. Voor 
hen die toen niet in de gelegenheid waren kennis te 
maken met de uitstekende werking van deze te waar-
deeren verschijning op het gebied der ventilatie-toe-
stellen. bestaat die thans bij den eigenaar van het Café-
du Centre, Kalverstraat N°, 2. Deze heeft een Aeolus 
in gebruik dien hij gaarne voor hen die er belang in 
stellen, in werking brengt. Het Telegraafkantoor op de 
Beurs te Amsterdam zal ook binnen kort door een der-
gelijken toestel geventileerd worden. 

De fabriekant der werktuigen, de heer Mestern te 
Berlijn, heeft onlangs eene nieuwe inrichting vervaardigd 
waardoor het water meer droppelsgewijze, met groote 
kracht, in het aspiratie kanaal wordt geperst, en dus 
meerdere lucht medevoert dan bij die ventilatoren welke 
het water in stralen uitpersen. Met die inrichting, welke 
voor grootere te ventileeren ruimten aangewend wordt, 
is het volgens genomen proeven mogelijk I 5 0 0 tot 2 0 0 0 
M J lucht in het uur te verplaatsen. 

Niet onnoodig is het bovendien te vermelden, dat de 
ook hier te lande bekende Gcheimrath Dr. A . Tobold 
tc Berlijn, een specialiteit op het gebied van de ziekten 
der ademhalingswerktuigen, en die zich veel met het 
hoofdstuk ventilatie heeft bezig gehouden, zich in de 
„Deutsche Rundschau" van Mei 1881 , en in het „Deutsche 
Medicinische Wochenschrift" (waarvan hier en daar voor 
dit opstel is gebruik gemaakt) nog onlangs, zeer gunstig 
uitliet over dezen ventilator, die vooral ook voor hospi
talen eene welkome verschijning is en die daar zeker 
eene uitgebreide toepassing vinden zal. 

C. T. J. Louis RiKiiKK. 

FERDINAND LAUFBERGER. 
Geb. 16 Febr. 1829, overt. 16 Juli 1881. 

AVer der Himmel will gewinnen 
Musz ein rechter Kampter sein." 

Allen die in eenige betrekking staan niet het Oester-
reichische Museum en de Kunstgewerbeschule, werden 
met diepe smart vervuld bij het onverwachte afsterven 
van Ferdinand Laufberger. Het kan niet in onze be
doeling liggen het leven van den rusteloos werkenden 
kunstenaar en opofferenden leermeester, nu reeds tot 
in kleinigheden te schilderen ; daartoe ontbreekt ons nog 
de noodige rust des gemoeds en de kalmte van geest. 
Wij zullen het doen, zoodra wij in staat zijn alle zijne 
werken eenigszins in hun geheel te overzien. 

Geboren te Mariaschein in het Duitsche gebied van 
Bohemen, vereenigde hij in zijn geest alle voortreffe
lijkheden van dien edelen Duitschen volksstam, waaruit 
voor de Duitsche kunst en den Oostenrijkschen Keizcr-
staat een aantal der uitstekendste krachten geboren 
werden. De school des levens is hard voor hem ge
weest. In dien strijd werd zijn karakter sterker, werden 
zijn gedachten helderder en verhief zich zijn werken en 

j voelen als kunstenaar. Hetgeen hij wist en 't geen hij 
kon, dat wist hij geheel en al, volkomen. Hij was 
geen van die onbeduidende, nevelachtige persoonlijk
heden, die zonder plannen door de wereld wandelen. 
Hoe ouder en rijper hij werd, zooveel zelfbewuster 



werd hij tevens. De natuur deed hem geboren worden 
met een zucht naar humor, die hem zelfs bijbleef in 
de ernstigste oogenblikken des levens en al zijne schep
pingen een eigenaardig, liefelijk en aanlokkelijk karak
ter geeft In zijn rijke kunstscheppingen is nergens 
de minste platheid waar te nemen ; hij was een van die 
weinige kunstenaars die het verstaan hebben de ziel 
van het kind en van de vrouwen te doorgronden. Niet de 
schoonheid van vormen en kleuren, maar de aanvallig
heid, de liefelijkheid, het schalksche, de eenvoudigheid 
van het kind en van de vrouwen wist hij in honderde 
gestalten weer te geven. Wie kent niet Laufbergers 
kindergestalten die oud en jong verrukken en zoolang 
een gezond en menschelijk gevoel bestaat zullen blijven 
in verrukking brengen. Wij rekenen het hem als bizon-
dere verdienste toe, dat hij in een tijd die geneigd is 
de kinder- en de vrouwenwereld te maken tot een punt 
van onkuische en zinnelijke voorstellingen, het geweten 
heeft zich vast te klemmen aan de reine bekoorlijkheid 
van die wereld. 

Gevormd in een school die het meeste gewicht aan 
het teekenen hechtte, heeft hij met volharding een 
helder inzicht weten meester te worden in de grond
voorwaarden van het koloristische element der schilder
kunst. Hij behcerschte het figurale element zooals het 
ornamentale. Zijne meesterwerken als kunstenaar liggen 
op het grensgebied der figurale en der ornamentale 
kunst. Op dit gebied heeft hij nauwelijks zijns gelijken. 

De eigenschappen van zijn geest cn zijn karakter heb
ben zijn talent als leeraar ontwikkeld, en wanneer wij 
thans een blik op zijn leven werpen, dan twijfelen wij of 
wij hem hooger moeten schatten als kunstenaar, dan wel 
als leeraar. In beide gevallen bezat hij de kracht eene 
school te vormen die ons hare zegenrijke gevolgen nog 
zal doen gevoelen. Niet alleen heeft hij een groot aan
tal kunstenaars gevormd, maar een geheel geslacht van 
leeraren gekweekt, die thans in praktischen zin werk
zaam zijn en die met de diepste weemoed zullen onder
vinden dat hun leeraar en meester uit den kring der 
levenden gescheiden is. Niemand weet het wellicht zoo 
goed als den schrijver dezer regelen, hoe geheel het 
beroep van leeraar naast dat van den kunstenaar zijne 
ziel vervulde. In de laatste jaren meer in 't bizonder, 
gevoelde hij levendig het gebrek aan stijlvolle voorbeel
den op het gebied der figurale en der ornamentale de-
coratiën. Hij beraamde met mij een studie-reis, met drie 
van zijne uitstekendste leerlingen, naar Italië, in hoofd
zaak naar Florence, ten einde daar de noodige voor
beelden voor het decoratie schilderwerk te verzamelen. 
De middelen, voor zulk een studie-reis noodig, zijn bijna 
aanwezig; het denkbeeld, gewikt cn gewogen, is bijna 
tot uitvoering gekomen. Wij waren vol vreugde dat in 
den loop van dit jaar Laufberger met zijn leerlingen 
tlie reis zoude aanvangen, en zie, te midden van deze en 
andere denkbeelden en plannen werd hij door een ziekte 
aangetast, waaraan hij na korten tijd moest henengaan. 
A l is het hem niet mogelijk geweest deze plannen ten 
uitvoer te brengen, zoo zullen zij toch niet voor zijne 
school en de versieringskunst verloren zijn, maar nog 
praktische vruchten kunnen afwerpen 

Aan den rand van het graf stond hij op het toppunt van 
het leeraarsambt en van den kunstenaar. Wat hem bij 
den aanvang van zijn loopbaan als kunstenaar ontbrak, 

daarover beschikte hij thans zoo ruimschoots mogelijk. 
Waar de decoratieschilder een taak, 't zij die groot of 
klein was. te vervullen had, daar werd de hulp van 
Laufberger ingeroepen. Voor de binnen-decoratiën van 
het nieuwe raadhuis (te Weenen) werd hij uitverkoren 
om een groote fries te schilderen welke eene voorstel
ling moest bevatten van het leven der minnezangers uit 
den tijd van Babenbergers Leopold den roemrijke, in 
dezelfde zaal, waarin Steinle het groote Donaulied, het 
Nibelungenlied, zoude voorstellen. Bij de inwendige ver
siering der universiteit zou hij in de eerste plaats, naast 
Eisenmenger werkzaam zijn. Een groote menigte Sgra-
fitto's zijn in den laatsten tijd in verschillende steden 
van Oostenrijk en Duitschland naar zijne ontwerpen 
uitgevoerd. 

Tot in de laatste oogenblikken zijns levens waren zijne 
gedachten uitsluitend aan de kunst en aan de school 
gewijd. 

Wel weten wij het, dat het 's menschen lot is, slechts 
in een bepaalden kring van werken en denken zich te 
bewegen; wij weten ook dat dit gebied zijn grenzen 
heeft. Maar juist daarom beschouwen wij het als plicht, 
bij het heengaan van een zoo begaafd, zoo degelijk 
doorkneed kunstenaar niet te wijzen op de grenzen van 
zijn geest, maar op de waardige wijze waarop hij zijn 
levenstaak vervuld heeft. De mensch leeft niet door zijn 
zwakheden, maar door zijn deugden en zijn werken, door 
dezc, en slechts door deze, wordt de menschheid grooter. 

In den strijd dien het Oostenrijksch Museum ondernam 
voor de verheffing van den goeden smaak, was Lauf
berger een trouw kampioen. Hij was een beslist 
tegenstander van de moderne barokke richting, welke 
het reeds op zich zelve niet navolgenswaardige, in ver
wilderde, onverwerkte vormen weergeeft. Ook tegenover 
de politieke gebeurtenissen van zijnen tijd behield hij 
de vaste overtuigingen van een helder hoofd en volgde 
met opmerkzame blikken en kunstvaardige stift de 
politieke bewegingen in Oostenrijk, steeds trouw der 
natie, die hem onder hare zonen telde, trouw aan het 
grondbeginsel eener gezonde vooruitgang, trouw aan 
den staat, dien hij met zeldzame en opofferende plicht
betrachting diende. Voor zijn vrienden een vriend, 
voor zijn tegenstanders een rondborstige, openhartige 
tegenpartij, voor zijn kunstbroeders en ambtgenooten 
een trouwe bondgenoot, voor zijn huisgezin een dier
baar hoofd, stierf Laufberger veel te vroeg en laat een 
leemte na die bezwaarlijk zal zijn aan te vullen 

Naar het Hoagduitsch van 

R. VOX ElTELBERGER. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 

AMSTERDAM. — Naar wij vernemen is de levering der Engel-
sche stalinrichtingen voor de in aanbouw zijnde manége aan de 
Vondel kade alhier, opgedragen aan de heeren Staal en Haalmeycr 
alhier, als agenten van «the St. Patter as Iron-work Company 
te Londen. 

— In de «Nederlandsche Spectator" van 27 Aug. 1.1. komt een 
opstel voor van den heer W. N. du Rieti. bibliothecaris der Univer-
siteils bibliotheek, over orandvrije bibliotheekgebouwen ol kluizen. 
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's HERTOGENROSCH. — Dc Raadsvergadering van den 26 dezer 
was belangrijk door de vaststelling van een nieuw Reglement 
voor de Koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten 
alhier. Dank zij het krachtig initiatief van den Burgemeester 
werd op voorstel van B. en W. besloten de teekenschool op eene 
wijze in te richten, dat zij aan de behoefte aan goed tceken-
ondcrwijs veel beter dan tot dusverre zal voldoen. De cursus, 
die thans alleen in de winteravonden wordt gegeven, duurt in 't 
vervolg het geheele jaar door, een goede, beredeneerde methode 
betreffende den gang van het onderwijs, overeenkomstig de be
stemming der leerlingen zal worden aangenomen, cn de noodige 
hulpmiddelen, thans grootendeels ontbrekende, zullen worden 
aangescha't. 

Dc ko.-tcn, tot dusverre jaarlijks f 5.000, worden voor het 
vervolg op / lo.ooo geraamd. Hiertegenover staat dat het Rijk, 
tot nu toe slechts ƒ 1000 subsidie gevende, thans bereid i s / 5 0 0 0 
bij te dragen. Het onderwijs werd vroeger gratis verstrekt, nu 
zal het schoolgeld voor icderen leerling / +— per jaar bedragen. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

ANTWERPEN. — In den wedstrijd voor het ontwerpen van een 
stationsgebouw, uitgeschreven door de vereeniging van Antwerp
sche Bouwmeesters is de heer J. F. L Frowein te Amsterdam, 
bekroond met den eersten prijs. De tweede prijs is toegekend 
aan den heer T. Truijnian te Antwerpen. 

WEENEN. — De plannen tot verbouwing van den Hofburg, 
zijn door den Keizer goedgekeurd, zoodat eerlang met de uitvoe
ring zal aangevangen worden. 

— Door Grünzwcig cn Ilartmann te Ludwigshaven a. Rhein, is 
eene nieuwe wijze van vervaardiging uitgevonden van zeer lichte 
bouwstecnen, welke geen vocht opnemen en niet vuil worden. 
Genoemde wijze bestaat daarin, dat kleine stukjes kurk, met 
cement, zand, klei, kalkhijdrat. waterglas, haren cn plantaardige 
vezels, onder toevoeging van water in afwisselende verhoudingen 
gemengd worden tot eene massa welke zich Iaat vormen. De 
dikke brei wordt op de gewone wijze in de vormen gedrukt en 
in de lucht gedroogd. 

Het voordecligste is, de stukjes kurk niet een kleine hoeveel
heid klei. kalkhijdrat. waterglas en een weinig haren te ver
mengen. 

De to. voeging va klei is noodig omdat zonder die klei de 
zich vormende koolzure kalk niet aan dc oppervlakte de kurk-
stukjes hecht; werd daarentegen slechts klei als bindmiddel aan
gewend, dan zou de steen niet tegen water bestand zijn 

De bijvoeging van waterglas-oplossing dient in hoofdzaak om 
den steen tegen het vuur bestand te doen zijn, en bovendien worden 
daardoor kalksilikaten gevormd welke dc stevigheid bevorderen. 

De haren worden toegevoegd om de te droogen massa tijdens 
het droogen niet uit elkaar te doen vallen. 

T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

RljSSEL. — Den 2S"'» 1.1. is de internationale tentoonstelling 
voor fraaie kunsten alhier geopend. 

T E C H N I S C H E M E D E D E E L I N G E N . 

KEURIXG VAN ASPHALT MASTIK. — Om te onderzoeken of de 
asphalt mastik met kootteer vervalscht is, schudde men in een 
klein gesloten vat ongeveer 1 gr. te onderzoeken stof overgoten 
met 5 gr. gerectificeerde Benzin zoolang dooréén tot het Benzin 
nagenoeg zwart is geworden. 

Men giete daarna het mengsel op een fdtrum cn verdunne 5 
a 6 druppels der gefiltreerde vloeistof met een mengsel bestaande 
uit 5 cM : i . nieuwe Benzin en gelijke hoeveelheid alkohol van 
85O. Ook dit mengsel worde hevig geschud. Men late het daarna 
bezinken waardoor twee lagen zichtbaar worden, de bovenste die 
het door de opgeloste massa sterk gekleurde Benzin bevat en de 
onderste die uit alkohol bestaat. 

Die alkohol-laag wordt door teer goudbruin gekleurd, doch 
blijft kleurloos of wordt slechts zeer zwak stroo-gccl, wanneer het 
mastik uit zuivere asphalt bestaat. L . 

— De bekende jalousien fabrikant Kauffmann te Keulen, heeft 
eenige verbeteringen in zijn fabrikaat aangebracht waarop hij 
patent nam. Hij heeft: 

i° . Konische rithcltjes op den bovensten leirol aangebracht, om 
daardoor elk trekkoord afzonderlijk tot regelmatig doorglijden 
te dwingen. 

2°. De leiregels uit bandijzer met opgelegde lijsten gemaakt 
om hunne breedte te verminderen cn het trekken daarvan te-
voorkomen. 

3°. De trekkoorden van met buigbaar metaaldraad doorvlochten 
touw gemaakt waardoor het zwellen, bij nat worden, der gewone 
henneptouwen wordt voorkomen zoodal de doorgangen der touwen 
in het hout kleiner dan vroeger kunnen zijn. 

4°. Het stonmiddel bij het neerlaten verbeterd, en 
5 0 . Een eigenaardige verbinding aangebracht tot vasthechting 

van de bladen aan de hangzeelten waardoor bij het optrekken 
de ruimte tusschen twee op elkander neervallende bladen, zoo 
te zeggen, tot nul wordt herleid. 

Onder de vele tentoonstellingen die dit jaar in Europa gehouden 
worden, waaronder zes meer bekende, worden die te Frankfurt 
a. M. en te Stuttgart, al mede het drukst bezocht, zoowel om het 
gehalte, als ook omdat zij meer in het bereik van het reizende 
publiek liggen. 

Eigenaardig echter is het verschil tusschen deze beiden, daar 
hierdoor zoo goed de verschillende opvattingen uitkomen die er 
beslaan omtrent dat wat een tentoonstelling zijn moet. 

Beide zijn het tentoonstellingen van nijverheid en van de kunst 
daarop toegepast. Beschouwt men nu eene tentoonstelling, als 
eene gelegenheid waar de man van het vak, zoowel als de leek, 
kennis kan maken met de beste voortbrengselen der industrie, 
of van een bepaalde tak daarvan, dan maakt die te Stuttgart 
een goed figuur. 

In zeventien groepen zijn daar nagenoeg alle takken van indus
trie vertegenwoordigd en deze oGewerbe Ausstellung" geeft een goed 
denkbeeld van den stand der Nijverheid in Würtemberg. Sommige 
industrial zijn zeer goed vertegenwoordigd, zooals de metaalver
werking, de textil- en papierindustrie. Eveneens is de tentoon
stelling van al wat het bouw- en ingenieurs vak betreft belangrijk, 
vooral die van spoorwcginaterieel. W i l men echter dat eene 
tentoonstelling het publiek trekke om het vele nieuwe en verras
sende dat zij aanbiedt, dan heeft Frankfurt de voorrang, 
want zooals de naam reeds aanduidt «Patent und Musteiscliutz 
Ausstellung" hoeft men daar eenigszins naar getracht. Men kan 
echter niet ontkennen dat men daardoor oen weinig in hot bazar-
type is vervallen, door alle tc koop aangeboden nieuwigheden, 
de chocolade-tabriek, en de eleetrische spoorweg. Er zijn echter 
toch veel belangrijke zaken te zien, zooals de labriekage van 
vernikkelde voorwerpen, de vele verwarmings- cn ventilatie toe
stellen, enz. enz. 

Zeer aan te radon is eene wandeling over het tentoonstellings
terrein, waar het aantal vervorschings lokalen legio is. Zij hebben 
echter het groote voordeel, dat het nagenoeg alle, bizonder aardige, 
schilderachtige houten gebouwtjes zijn, van binnen polychroom 
beschilderd en zoor smaakvol versierd. 

JACOB F . KLINKHAMER. 

Den 14de» Augustus II. werd te Antwerpen in de zalen dei-
Koninklijke Akademie (Venusstraat) eene tentoonstelling van 
bouw kundige teekeningen en photografien naar uitgevoerde bouw
werken, en antwoorden op prijsvragen geopend, welke uitgaat 
van de Maatschappij dor Antwerpsche Bouwmeesters, waarvan 
de heer Edm. Loclef Voorzitter, de heer Hond. Altenrath, 
Secretaris is. 

Het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
was welwillend uitgenoodigd bij de opening tegenwoordig te zijn; 
het nam die uitnoodiging aan en de Voorzitter en Secretaris 

9 4 



waren reisvaardig toen onverhoopte omstandigheden hen nood
zaakten van hun plan af te zien. Eenige dagen later echter 
brachten zij een bezoek aan de tentoonstelling. 

Ruim een dertigtal inzendingen zijn tentoongesteld, allen van 
Antwerpsche Bouwmeesters, dc ingezonden antwoorden op de 
prijsvragen van 1879—80, met — cn die van 1881 zonder de 
namen der vervaardigers. 

Onder die inzendingen worden onder meer andere opgemerkt, 
de photografien van een tweetal kastcelen cn van het Hospice de 
St. Vincent, gebouwd door den heer Edm. Leclef, die van de 
Beurs te Antwerpen, gebouwd door den heer J. Schadde ; verder 
ontwerpen van de heeren H . Altenrath, C. Servais (gebouwen en 
hokken voor dc verscheurende dieren, voor de olifanten enz. 
geplaatst in den zoölogischen tuin te Antwerpen), A. Arnou (een 
huis voor een handelaar in oudheden), Edmond van Waterschoodt, 

A. Dclrue (2 onlangs gebouwde huizen), P. Dens, de bouwmeester 
van het Theater en het Abattoir te Antwerpen, F . van Dijk, 
een ontwerp voor een groot kasteel uit de X l l l e eeuw, een op 
tlmke schaal, uitmuntend en gedetailleerd geteekend antwoord 
op een vroeger uitgeschreven prijsvraag. Van den heer Eugène 
Dicltjens waren onder anderen tentoongesteld zijne te Rome ge
maakte belangrijke studiën, in kleuren opgewerkt, naar antieke 
bouwwerken en hunne polychrome beschilderingen, en van den 
heer J. Rijssens de Lauw een onlangs uitgegeven album van ont
werpen in den schilderachtigen en herlevenden Vlaamschen stijl, 
keurige voorbeelden hoe men met weinig middelen veel effect in 
een bouwkundige teekening kan brengen. 

Voor de tentoonstelling wordt geen entree geheven, zij blijft 
geopend tot 20 September. R. 

A D V E R T E N T I E N . 

Bij de Erven H. V A N M U N S T E R & ZOON, te Amsterdam, is ter perse: 

BOUWKUNDIGE BIJDRAGEN 
VAN DE 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
ONDER R E D A C T I E V A N 

P. J. H. CUYPERS, Prof. E . GUGEL, J. R. DE KRUYFF, C. MUYSKEN 

en H. P. VOGEL. 

Jaarlijks verschijnen 4 afleveringen a 2 vel druks en 10 platen in photolithographic. 

Prijs ƒ io.—, betaalbaar in twee halfjaarlijksche termijnen. 

Voor de Leden der M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER B O U W K U N S T staat de 
inteekening voor den halven prijs, ƒ 5 . — , open, onder verplichting' hunne 

aanvrage direct aan de uitgevers te zenden, met opgave door 
welken boekhandelaar men de leverantie wenscht. 

D E E E R S T E A F L E V E R I N G Z A L O.A. B E V A T T E N H E T E E R S T E G E D E E L T E V A N : 

H E T K A S T E E L „OUD W A S S E N A E R " 
nabij 'S G R A V E N H A G E , 

van den Heer C. J. V A N DER OUDERMEULEN. 

Architect C. M U V S K E N . 

De eerste aflevering is bij uitzondering en als ter kennismaking te bekomen a /' 3. 
wordt niet afgeleverd dan na ontvangen remise. 

doch 
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SUtT'f.pLi/. 

ISTE J A A R G A N G . 
O R G A A N 

V A N D E M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G 
D E R BOITWKUNST. 

JRÊX 

N°. 19. 7 S E P T E M B E R 1881. 

Redactie: P. J. H. CUYPERS, Prof. E. GUGEL, J. K. DE KRUYKK, 
C MUYSKEN en II. P. VOGEL. 

Uitgevers: DE ERVEN II. VAN MUNSTER & ZOON, 
Warmoesgracht 12, Amsterdam. 

Agenten: HAASENSTEIN & VOGLER, Hamburg; 
AGENTE MITCHELL, Londen; A. N. LEBÈGUE & C\ , Brussel. 

Abonnementsprijs voor Nederland, fr. p. p / 8.50 
,, „ N.-Indie (bij vooruitbetaling) fr. p. p. . „ 11.50 
,, ,, het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ,, 10. 

Advert. I—5 regels / ' 1. verder 20 Ct. Abonn. 500 regels a 15, 1000 
a 12, 2000 a 10 Ct. bijvooruitbetaling. Bewijsnummers per plaatsing 10 Ct. 
Buitenlandsche Advertentien 25 Ct. per regel. Abonnement 2< too regels 

a 15 Ct. bij vooruitbetaling. Bewijsnummer voor elke plaatsing 10 Ct. 

INHOUD. 
Mededeelingen betreffende de maatschappij. — Kunstgeschiedenis. — 

Een bezoek aan de internationale tentoonstelling van electriciteit te Parijs. — 
Binnen- en Buitenlandsche berichten. — Afloop van aanbestedingen. 

PLAAT: behoort bij Kunstgeschiedenis. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F E E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

Het Bestuur der Maatschappij heeft de eer, heeren leden 
uit te noodigen tot het bijwonen der 44' Algemeene 
Vergadering te houden op Woensdag 28 September 
a. s. des voormiddags te kwartier over elf ure, in het 
gebouw tot Nut van 't Algemeen te Arnhem. 

Agenda: 
1. Opening van de Vergadering. 
2. Mededeelingen van het Bestuur betreffende de in 

de Metvergadering besproken viering van het 40jarig 
bestaan der Maatschappij en daaraan verbonden tentoon
stelling. 

3. Benoeming van Eerc-leden. 
4. Discussiën over voorstellen, staande de vergadering 

gedaan. 
Na afloop der huishoudelijke werkzaamheden, ten I J 

ure, zullen de plaatselijke leden der Afdeeling Arnhem 
toegang hebben tot de vergadering. 

Aan de leden wordt bekend gemaakt dat gelegenheid 
zal bestaan na afloop der vergadering deel te nemen 
aan een rijtoer over Oosterbcck, Dttno, Doorwerth, 
Schelmsche weg naar Roozendaal, tegen betaling van 

f 1 per persoon; tevens worden zij ttitgenoodigd zich 
te vereenigen aan een gemeenschappelijkcn maaltijd, te 
houden ten 5e ure in het Hotel te Roozendaal a ƒ2 ,50 
per Couvert zonder wijn. 

Voor hen die niet aan den tocht naar Roozentlaal 
wenschen deel te nemen, zal gelegenheid verstrekt wor
den tot het bezichtigen van de Ambachtschool, het 

stedelijk Museum, de Stoomtimmerwerf en zagerij van 
den heer G. T. Coers, de Terra-cotta fabriek van den 
heer J. C. Stoeller, de Balansen- en instrumenten fabriek 
van den heer B. Holsboer, alsmede dc nieuwe uitleg 
der stad in het Z. O. gedeelte. 

Binnen weinige dagen worden de uitvoerige oproe
pingsbrieven aan heeren Correspondenten, ter verdere 
toezending aan de leden, afgezonden. 

—-^8—— 

KUNSTGESCHIEDENIS. 

Een tiental jaren geleden vlechtte ik in mijn boekje 
„de schoone bouwkunst" eene korte beschouwing over 
een destijds aangevangen kunstwerk, getiteld „Centrale 
Syrië, architecture civile et religieuse du i e r au 7e siècle, 
een arbeid waarvan zich veel liet verwachten en waarop 
aller oogen gevestigd waren. Geen wonder ook want 
het betrof de ontwikkeling der kunst in een tijdperk-
dat, voor zooverre ons bekend, zoo weinig monumenten 
had nagelaten en toch de grootsche kunst der middel
eeuwen moest hebben voorbereid. 

De afwezigheid dier monumenten was oorzaak, 1 0 van 
een eenigszins zwakke aanhechting der antieke kunst, 
vooral Grieksche, en den Byzantijnschen stijl in het 
Oosten van Europa en 2° eene minder juiste waard.ee-
ring van het aandeel dat tie Byzantijnsche kunst had 
bij de vorming van tien middeleeuwschen stijl na de 
eerste duizend jaren der Christenheid in ons westelijk 
Europa. 

De geschiedboeken der kunst lieten ons tot op de 
jongste jaren onzer eeuw in dit opzicht voor 'tmeeren-
tleel onvoldaan omdat zij niet krachtig genoeg, door 
een reeks van modellen, konden aantoonen dat tic-
loopbaan der kunst, de veranderingen in haar wezen 
en karakter, nooit plotseling, maar steeds geleidelijk 
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waren, het was niet genoeg te vermelden dat de chris
telijke kunst van het Westen zich meer en meer aan 
de knellende banden der antieken ontwrong alsof het 
zoo maar een uitgemaakte zaak was dat deze hare ont
wikkeling in den weg stond. 

Slechts enkele groote mannen onzer dagen — een 
Violet-le-duc onder de eersten daarvan, herstelden die 
fout, leidden ons gezond verstand als hoofdfactor in die 
beschouwingen en wandelden aan de spits hunner kunst
broeders door de onafgebroken banen der kunst, ge
steund door hunnen kritischen geest en vaardige hand. 

Een hoofdfactor, als bizondere vrucht van onzen tijd, 
is daarbij zeker de studie der archeologie vooral ge
sterkt door de plastische kennis der monumenten en 
bevorderd door de gemakkelijke middelen van gemeen
schap om ons ongestoord te leiden door de meest ver
laten streken der wereld en - ziehier het punt waarbij 
we een oogenblik willen verwijlen en we naast Violet-
le-duc op een andere persoonlijkheid willen wijzen die 
een landstreek heeft bezocht, sinds eeuwen onbekend en 
ten eenemale ontrukt aan den keten onzer kunstge
schiedenis. 

Melchior de Vogué is de bedoelde man, centraal 
Syrië het bedoelde land. Het werk bovengenoemd, 
van zijne hand, verscheen reeds in 1865 doch werd 
in zijn loop gestuit door de politieke gebeurtenissen 
van het jaar 1870 en den invloed daardoor op den 
schrijver zelf uitgeoefend. 

Aangaande den tekst bleef het destijds alleen bij een 
avant-propos en pas in het verleden jaar kon men be
zitter worden van het geheel. 

De belangrijkheid van het onderwerp eischt dat ik 
thans mijne inleiding, bovengenoemd, voortzet en onder 
de oogen mijner vakgenooten breng. Niet alleen toch 
straalt nu meer het licht der antieken door ontdekkin
gen te Olympia en wordt slechts bij uitzondering, 
het partikulier leven der oude volken door de ontgra
vingen te Pompei beschreven, centraal Syrië vertoont 
in duizende monumenten, de voortzetting van den Griek-
schen geest in al de phasen van het geestelijk cn maat
schappelijk leven en rukt den sluier weg die vooral over 
de bouwwerken tusschen de 4 e en 7 e eeuw was uitge
spreid. Niet ten onrechte zegt de schrijver hiervan: 
„en parcourant ces rues désertes, ces cours abandonnées, 
„ces portiques 011 la vigne s'enroule autour des colon-
„nes mutilées, on ressent une impression analogue a 
„celle qu'on éprouve ;i Pompéi, moins compléte car le 
„climat de la Syrië n'a pas défendu ses trésors comme 
„les environs du Vésuve mat's plus nouvelle, car la civi
l isation que Ton contemple est moins connue que celle 
„du siècle d'Auguste." 

Niet onderstellende dat mijn boekje „de schoone 
bouwkunst" in het bezit van alle leden der Maatschappij 
zal zijn. zoo acht ik het tot goed verband van het 
geheel noodig, de daarin opgenomen inleiding hier nog 
eens in korte trekken, doch gewijzigd, te herhalen om 
daaraan het thans verschenen vervolg vast te knoopen. 
In korte trekken zeg ik — omdat de ruimte van het 
weekblad niet toelaat de geheele beschouwing, onder 
het hoofd „Oud Christelijke stijl", daarin optenemen cn 
veel minder nog het daarbij behoorend total afbeeldingen 
op nieuw te doen drukken. 

Syrië is de naam eener landstreek in West-Azië, thans 

eene provincie ven Aziatisch Turkije, aan de Oostkust 
der Middellandsche zee. 

Nadat Syrië, in de 8S'<-- eeuw v. Chr., eene provincie 
van Assyrië, daarna van Babylonië, Mcdië cn later weder 
van Perzië geworden was, sloeg Alexander de Groote 
op zijn bekende zegetocht, de Perzen bij Issus (333 jaren 
v. Chr.) en bracht de groote verbinding van het Oosten 
en Westen door het overal invoeren van Hellcensche 
beschaving tot stand. Na zijn dood, bij de verdecling van 
zijn gebied (323—300 jaren v. Chr.) werd Syrië, onder de 
Macedonische regeering der Seleuciden, het middelpunt 
dier beschaving waarvan de steden Antiochië en 
Seleucia aan den Tryris, de eerste kweekplaatsen, tevens 
de zetels van den wereldhandel, waren. 

Ofschoon nu Syrië, evenmin als het oude Griekenland, 
onbekend zal zijn gebleven met de grijze kunst der As -
syriërs, zoo heeft de heer Vogué in het door hem bezocht 
centraal gedeelte, op enkele uitzonderingen na, geen oudere 
kunst dan die van de i*t<-' tot de 7de eeuw n. Chr. kun
nen waarnemen, hetzij dat die door herbouw verdwenen 
is ot wel dat er in die streken geen blijvende gebou
wen of monumenten zijn opgericht. Dit laatste zou zeker 
niet te verwonderen zijn omdat volgens de overleverin
gen, de bewoners van middel-Syrië door Agrippa, een 
Koning der Joden, werden berispt over hun woest leven 
en tot hoogere beschaving werden opgeroepen — een 
bewijs dat men hier te denken heeft aan zwervende volken 
die, even als altijd en nog heden ten dage, zich in de 
kunst slechts openbaren door tijdelijke bouwwerken ten
gevolge hunner evenzeer tijdelijke woonplaatsen. 

Van dien tijd af nu, na de eerste eeuw na Chr., dag-
teekent meer bepaald de geschiedenis der bouwkunst 
in Haouran, de moderne naam van het zuidelijk deel van 
centraal-Syrië. 

De kleine verspreide monumenten om den tempel te 
Siah, op de grens van centraal-Syrië en het deel gelegen 
aan de boorden der Middellandsche zee, getuigen daar
van. De tempel zelf, voltooid vóór den dood van Hero
des de groote, die ook het Joodsche heiligdom te Jeru
salem voor 't laatst herbouwde, sloot zich daarbij aan. 
De schrijver ontdekt in die beide gebouwen een merk
waardige overeenstemming en aarzelt niet te getuigen 
dat hij in den stijl van het laatste den geest van het 
eerste, zeer nauwkeurig, ziet vertolkt, nl. dien der Griek-
schc kunst, vrij bezield door Oostersche kunstenaars en 
Oostersche traditiën. Hij vestigt op deze meening daarom 
zeer de aandacht der archeologen. 

De bouwwerken in de binnenlanden konden zich echter 
niet in den ruimsten zin uitbreiden, voor en aleer zij 
behoorlijk aan de grenzen werden beveiligd. Een rijk-
als het machthebbend Macedonië, onder Alexander de 
groote cn zijne opvolgers was daartoe zelfs niet eens 
in staat, alléén was dit mogelijk door eene administra
tieve staatsinrichting als die der Romeinen ten behoeve 
van hunne koloniën; daarom brak dit tijdstip pas aan 
in het jaar 105 n. Chr., toen Syrië, als Romeinsche 
provincie, ook hare volledige bescherming ontving tegen 
eiken volksstam die daarop afbreuk wilde doen. Sedert 
het jaar 105 dus n. Chr. werd er een onafgebroken 
bouwkunstig leven geboren waardoor allerwege woonhui
zen, paleizen, baden, tempels, theaters, triomfbogen, ja 
geheele steden, met den meest regelmatigen aanleg, als 
uit den grond verrezen. 
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Toen Syrië, gelijktijdig met het Romeinsche keizerrijk 
zelf het Christendom omhelsde, werd de kunstbedrijvig
heid niet alleen niet getoond, maar ijverig voortgezet 
en steeds uitgebreid; zoowel nieuwe kerken, ingericht 
naar dc behoefte der gewijzigde eeredienst, werden er 
gebouwd, als antieke, overeenkomstig haar eischen ver
anderd. Ter betere beoordeeling echter van dien omme
keer moet men Haouran verlaten en zich naar het Noor
den, naar Antiochië, Alep en Apannée begeven ; daar zijn 
dc monumenten belangwekkender, beter bewaard en 
dateeren ze van een minder bekend tijdstip in de kunst 
en wel van de 4<le tot de 7de eeuw. Daar, te midden 
eener Christelijke maatschappij, geraakt men werkelijk 
in vervoering; niet van een verborgen leven, maar van 
een eenvoudig open kunstleven wordt daar gesproken, 
dc triumf van het Christendom bezongen. Antiochië, dat 
reeds 100.000 Christenen telde toen Constantijn hun 
zoowel de vrijheid als het overwicht schonk, vervulde 
niet minder haren rol als zetelstad der Christenen als 
ze vroeger dat deed voor de heidenen. Toch veranderde, 
met den triumf der Christenen, niet de voorwaarden van 
het sociale leven; de kerk moest zich vereenzelvigen 
met de gewoonten der luxe, zelfs verhief de heilige 
Chrysostomes te vergeefs zijne stem tegen de overdrij
vingen van kleeding en tooi; zijn heilige troon kantte 
zich tegen het gezag der mode; de vrouwen beaamden 
zijne prediking maar behielden hunne valsche haren en 
blanketsel; de mannen schaarden zich gaarne onder zijne 
leiding maar deden toch geen afstand van hunnen om
gang in de geheimzinnige bosschen van Daphné noch 
van de genoegens der cirque. Het grillig sociale leven 
stoorde echter geenszins het diep gevoel voor Christe
lijke gedachten en werken, zelfs Chrysostomes erkent 
dat in zijne geschriften. 

Door een dier menigvuldige verschijnselen in het Oos
ten zijn deze Christenen op eens verspreid, waarschijnlijk 
bij de invallen der Muzelmannen in de 7 < l c eeuw n. Chr.; 
het volk ontvluchtte zijne door de kunst bezielde streken 
en bergen, nestelde zich in eenige steden; het bouwen 
hield op — de islam verscheen hier evenals zoo menig
maal elders, als een fakkel die de bronnen van het gees
telijk en zedelijk leven verdroogde en een geheele maat
schappij buiten hare natuurlijke grenzen dreef. 

Hij dezen noodlottigen datum eindigt de Vogué de 
geschiedenis der kunst in centraal-Syrië, aan zijne rijk 
begaafde pen ter behandeling toevertrouwd 

En wat nu het karakter, den stijl dier kunst betreft, 
deze zijn de Grieksche, gewijzigd door lokale invloeden, 
door herinneringen aan verleden kunstuitingen en de 
natuur der gebruikte bouwstoffen. Een bizonderheid 
vooral van de bouwkunst te Haouran is dat de steen, 
een zeer harde bazalt, als eenig bouwmateriaal optreedt; 
hout levert het land daar niet op. Tot dit eenig ma
teriaal nu beperkt, wisten de architecten daarvan ook 
partij te trekken en nieuwe constructieve elementen tc 
ontwikkelen. Dc boog vervulde daaronder de eerste 
betrekking en diende, op zekere afstanden van elkander 
geplaatst, ter opneming eener vlakke horizontale be
dekking; was echter de te overdekken ruimte te groot 
dan riep men koepelgewelven te hulp; uit de eersten, 
de dwarsbogen, volgden versterkte punten uitwendig 
om spatting te voorkomen terwijl de wanden daartusschen 
slechts vullingen werden die men des noods kon weg

nemen zonder het constructief geraamte te verbreken. 
In een land, zoo dikwerf door aardbevingen geteis

terd, was deze constructie zeker uitmuntend. Wij zien 
haar vele ecu wen later, met de meerdere volkomen
heid der kunst en na rijpere ondervinding, evenzeer 
als beginsel der gothische kunst gehuldigd. 

Een detail dezer eenvoudige constructie geve Fig 1. 
De bogen zijn ter opname der vlakke steenen platen 
die soms ook hellend genomen werden (zie de bedek
king van het zijschip Fig . 4) en tot vermindering der 
spanruimte, door voorspringende geleden gedekt. Voor 
den vasten stand der bogen zelf, belastte men deze nog 
door den druk van hooger opgaand blokwerk. 

Ook de pogingen om boven eene vierkante ruimte 
een koepel te welven, werden menigmaal beproefd en 
leidden tot de spherische pendentiven, het zoo duchtig 
kenmerk van den Byzantijnschen stijl. F ig . 2 geeft, 
onder velen, daarvan een voorbeeld uit de 3e eeuw 
n : Chr : dus lang voordat, eveneens door twee woord
voerders van den Griekschen geest, de beide Grieksche 
kunstenaars Anthemius van Tralies en Isodores van 
Milete, in Constantinopel de St. Sophia, als hoogste 
uiting dier constructie, stichtten. De ruimte werd, telkens 
op de hoekpunten der diagonalen, van een vierkant tot 
een veelhoek van twee en dertig zijden herleid en daar
boven met een spherisch gewelf gesloten. 

Hoe gemakkelijk uit dezen vorm de Arabische ge
welven zijn af te leiden die mede een deel, zij het dan 
ook niet zoo overwegend groot, aan de Syrische kunst
ontwikkeling hadden, laat zich in Fig. 3 duidelijk zien. 

(Wordt veruolgd.\ 11. P. VOGEL. 

E E N BEZOEK A A N DE INTERNA
TIONALE TENTOONSTELLING V A N 

ELECTRICITEIT T E PARIJS. 

Indien ik u uitnoodig mij te volgen in de ruime en 
schitterend verlichte zalen van het Palais de l'Industrie, 
dan is het om kennis te maken met een orde van zaken, 
waarvan wij voor korten tijd niet hadden durven droomen. 
Is de vooruitgang in den laatsten tijd zoogenaamd met 
stoom gegaan, thans heeft ze plaats niet electrische 
snelheid. — Wat er na dezen tijd van overgang, uit die 
chaos van uitvindingen en proefnemingen praktisch /.al 
overblijven, weet niemand te zeggen ; alleen de tijd kan 
dat doen. In alle zaken oefent die richting haren invloed 
uit; dus niet het minst in het huisselijk leven, in het 
comfort van een „home." 

Treden wij den hoofdingang binnen van het gebouw, 
dat 2700O Ms oppervlakte beslaat, zoo hebben wij rechts 
en links 2 monumentale trappen, maar van deze maken 
wij geen gebruik en konten in tie groote benedenzaal, 
waar de rechterhelft door de fransche, de linker dooi
de buitenlandsche sectiën is ingenomen, terwijl op den 
achtergrond onder de galerijen de stoommachinen zieli 
bevinden, die de electrieiteit voortbrengen. 

Maar voor een comfort is veiligheid noodig. Ge
lukkig is er een afdeeling gewijd aan de middelen 
0111 ons te verzekeren tegen de elementen, niet minder tegen 
< m/e medenienschen. 

Eerst vle bliksemafleiders. liet meest zijn '.ertegen-
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woordigd die a pointes multiples. In dc belgische 
afdeeling vindt men een model van het monument 
te Laek-cn, om een denkbeeld te geven van het sy
steem Mel seus, n. 1. een centrale stang met een krans 
van divergerende er om heen, zoo als dit is toegepast 
op het stadhuis te Brussel. Op den top van dit gebouw-
waar het omhooggeheven zwaard van den Aartsengel 
een eerste afleider vormt, zijn verder op verschillende 
hoogten dergelijke veelvoudige afleiders aangebracht tot 
een gezamenlijk getal van 4 2 8 . Dit voldoet zeer goed. 
Melsens geeft op als prijs per M 2 beschermde opper
vlakte in franken, bij: 

het nouveau Palais de Justice 0.65 
., hopital St. Pierre. . . 0 . 7 7 

de Bourse de Bruxelles . . 0 . 4 7 . 
Tegen brandgevaar en alle misdaden, die men tegen 

ons zou willen ondernemen worden wij thans door elec-
trische schellen en automatische teekens gewaarschuwd. 
Wi l iemand een sleutel steken in het slot uwer brand
kast, of ze zelfs maar oplichten, een schel in de woon
kamer werkt zoo lang door als men van het voornemen 
niet afziet. Op een groote schaal doet dit de Pond 
Indicator Company of Europe van Chester en Mackenzie, 
die ten doel heeft, onmiddelijk op een zelfde lijn duizend 
of meer stations te waarschuwen bij alarm van brand 
of diefstal. 

De tijd dat de electrische verlichting voor huisselijk 
gebruik tot de vrome wenschen moest gerekend worden 
schijnt tot de geschiedenis te gaan behooren. De ver
deeling is thans een feit, zij het niet altijd economisch; 
in vele gevallen echter zal men over dit bezwaar heen
stappen, waar: 

1". bij gelijke lichtkracht veel minder warmte ontwik
keld wordt, 

2". zoo goed als geen schadelijke gassen ontstaan, dus 
ook daarom de ventilatie eenvoudiger kan zijn. 

3". er geen ontploffingen en geen brandgevaar is te vreezen, 
4". doeken en verguldsels er niet door lijden, 
50. de kleuren veel beter te onderscheiden zijn. 

Zooveel hoofden, zooveel stelsels. Niet minder dan ruim 
3 5 0 brevetten zijn er reeds genomen tot voortbrenging 
of verbetering van het electrisch licht. Wees niet be
vreesd dat ik ook maar een tiende deel er van zal op
sommen. Alleen iets over enkele van die, welke in 
courant gebruik zijn, het kunnen worden of veel be
sproken zijn. 

In de benedenruimte nu branden allerlei systemen 
door elkander zoodat een onderlinge vergelijking moge
lijk wordt, waarvoor echter een herhaald bezoek noodig 
is, terwijl op de boven-etage niet minder dan 2 9 zalen 
elk door een bepaald systeem verlicht worden om het 
effect in verschillende kamers van huisselijk gebruik te 
doen zien. 

Tot goed verstand een paar woorden vooraf. 
Het electrisch licht kan worden toegepast: I" als Vo l -

tasche lichtboog en 2 ° door gloeiing van vaste stoffen 
(incondescence). 

Om van de buizen van Geissler, die natuurlijk ver
tegenwoordigd zijn, maar alleen een historische betee
kenis hebben, niet te spreken, ontstaat bij de eerste soort 
het licht tusschen twee tegenover of naast elkander ge
plaatste koolstaven, die wanneer ze in een stroom ge

bracht, en iets van elkander verwijderd worden, een licht
boog doen ontstaan. Hierbij wordt de kool verbrand, 
terwijl het bij de gloeiing voldoende is een stroom te 
laten gaan door een geleidend lichaam (een koolstaaf of 
stuk metaal) dat dan in gloeiing geraakt. Hierbij heeft 
al of niet verbranding plaats. Voor een electrische ver
lichting is noodig: i° een inrigting waar de electriciteit 
ontwikkeld wordt n. 1. een batterij of accumulator, een 
thermo-electrisch element, die nog niet hun laatste woord 
gesproken hebben, of wel meest een mechanisch toestel, 
bestaande uit ei een moteur (water, gas of stoom naar 
omstandigheden) en b een dynamo-electrisch werktuig 
gedreven door den moteur, en hetwelk de electriciteit 
voortbrengt; verder de geleidende draden, eindelijk de 
lampen, al of niet voorzien van ballons, die het licht 
diffuus maken. 

Bij de lichtboog-lampcn zijn 2 hoofdsoorten te onder
scheiden: 1° die met regulateurs, toestellen die de tegen
over elkaar geplaatste koolstaven van elkander verwij
deren om de lichtboog te doen ontstaan, en naar mate ze 
afbranden op een constanten afstand houden, cn 2 ° zoo
genaamde electrische kaarsen, waar de koolstaven parallel 
naast elkander staan (al of niet door een isoleerende stof 
gescheiden) en gelijktijdig opbranden. De kwaliteit van 
het licht hangt volstrekt niet alleen af van een goede 
keus van lamp, maar voor een zeer groot deel ook van 
de machine. Hoe regelmatiger de machine werkt, hoe 
meer de koolstaven homogeen en zuiver zijn, des te 
beter zal het licht zijn. 

Omdat elk soort van lamp verschillende eischen aan 
den machine stelt en omgekeerd, bestaat er bij bijna 
elk stelsel van lamp ook eene beantwoordende machine; 
dan is het een zoogenaamd compleet systeem ; de meesten 
zijn het, bijna alle worden het. 

Ofschoon er op de bovenzalen enkele plannen zijn 
voorgesteld, als door Marché, Tommasi e. a., worden 
1 atterijen weinig tot voortbrenging van electriciteit 
gebruikt. Goedkooper verkrijgt men dat door een 
dynamisch werktuig, n. 1. in het groot. Naast het buffet 
bij de fransche afdeeling, staat een groote tent met het 
opschrift Force et I.umière; zij meldt ons het bestaan 
van eene maatschappij van dien naam, onlangs door 
Philippart opgericht, die zich ten doel stelt electriciteit 
in het groot te maken, deze optehoopen in de accumu
latoren van Faurc, en zulke geladen flesschen, even als 
nu met melk geschiedt, aan huis te leveren, om waar 
en wanneer men wil deze tot allerlei doeleinden te ge
bruiken. 

De toekomst van deze Maatschappij die op de boven-
etage ook een salon, een badkamer en een keuken met 
het type Swan verlicht, ligt nog in het onzekere. Maar 
voor wij die kamers binnen treden ontmoeten wij op 
de galerij een toestel van Gaiffc, die uitstekend voldaan 
heeft in de Assemblee legislative te Versailles, waar vroeger 
356 gaslichten, dus geruimen tijd voor de opening der 
2' zitting, moesten worden ontstoken, wat gasverlies, 
luchtbederf en onnoodige warmte ontwikkeling gaf. Boven 
elke gaspit komen nu 2 metaaldraden vlak bij elkander, 
die in verbinding staan met een Rhumkorffsch apparaat, 
dat in werking gebracht wordt even nadat de hoofdkraan 
van het gas is geopend, zoodat op hetzefde oogenblik 
het gas bij alle pitten komt, en deze zeer spoedig 
ontstoken worden. Hierdoor werd toen de zaal in 14 
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seconden verlicht. Ook in het gebouw van den Senaat 
is dit aangebracht en voldoet goed. 

Iets verder, weer van Gaiffc, een gaskraan die zichzelf 
ontsteekt, wanneer de kraan wordt omgedraaid ; hetzefde 
beginsel. 

Behalve de genoemde woonvertrekken worden nu ook 
de overige zalen door verschillende Maatschappijen ver
licht. Onder die types welke branden met regulateurs, 
meest differentiaal-regulateurs, waarvan de beschrijving 
hier niet kan worden verwacht, maar die meest een zeer 
goed licht geven, noem ik alleen de namen van Jaspar, 
Siemens, Gramme, Weston, Gi'rard, Joëll, Croiupton, Lontin 
en Brush, die allen een goed deel van het paleis verlichten, 
en ook in het groot worden toegepast. Jaspar en Siemens 
zijn oude bekenden. 

De regulateur van den eerste behoort onder de 
eenvoudigsten. Het licht is regelmatig, en zeer goed 
over het vertrek verdeeld door groote papiere reflectors 
van meer dan 1 M . in diameter. 

Ook maakt deze tc Luik gebruik van een middel om ver
schillende naast elkander gelegen lokalen door één licht
bron te verlichten, wat in het gebruik goed schijnt te voldoen. 
Om de lichtbron is n. 1. een kroon van lenzen aan-
gebragt, die het licht, natuurlijk door daartoe aangebrachte 
openingen in den muur, op reflectorspicgcl werpen, 
welke in de aangrenzende lokalen zich bevinden en even 
als de lenzen in alle richtingen kunnen gedraaid worden, 
zoodat men het licht naar het plafond kan richten om 
van daar te laten uitstralen of in elke andere richting 
naar verkiezing. 

Het licht van Siemens is helder, wit en standvastig. 
Ook hij gebruikt I paardenkracht voor 50 Carcel. 
Gerard is wellicht minder bekend. Deze heeft twee 

verschillende soorten van lampen in gebruik. Bij de 
eene hellen .4 koolstaven naar elkander toe en vormen zoo 
een omgekeerde pyramide, terwijl ze bij opbranding van 
zelf omlaag zakken. Men noemt als voordcelen eenvoudig 
mechanisme, groote standvastigheid van het licht, dat 
bijna geheel naar beneden schijnt. Deze brander kan 
12 uur branden. Als kosten worden opgegeven 
b. v. voor een installatie van 8 branders, elk van 50 
Carcel sterkte, ruim frs. 5000 met een dagelijksch ver
bruik van ruim frs. 17 voor 8 uur branden. Brush, 
een compleet systeem, dat in Engeland en Amerika veel 
wordt toegepast, en op de expositie bijna geen veran
dering in lichtsterkte en kleur verried, maakt uit een 
economisch oogpunt gebruik van zeer sterke stroomen. 
Te Londen stonden 33 lampen achter elkander over 6 
kilometer verdeeld. Zulke sterke stroomen zijn echter 
niet zonder gevaar en vorderen een goede isoleering; 
door gebreken hieraan zijn te Londen de lampen soms 
uitgegaan. Gramme geeft ook regelmatig licht en wordt 
veel in Frankrijk gebruikt. Eveneens wordt Weston 
veel in het groot in Amerika toegepast. 

Meer bekend bij ons zijn de stelsels welke met elec
trische kaarsen branden, waarvan vooral 3 genoemd 
moeten worden: Jablockhojf, Jamin en Wilde. 

Bij de eerste is tusschen de 2 evenwijdige koolstaven 
een isoleerende stof aangebracht, bestaande uit gelijke 
deelen sulfas calcis en sulfas barytae. Deze stof, die 
ten doel heeft de lichtboog aan het einde der kaars te 
houden, vervliegt naarmate de kolen opbranden. Is een 

kaars opgebrand, thans na 2 uur, dan wordt de stroom 
door een zelfregelende commutator, op een volgende 
overgebracht. Zoo heeft men te Anvers- Bassins, zonder 
toezicht, reeds 18 uur achtereenvolgens kunnen branden. 
De normale kaars van 4 m .M. diameter vereischt, om te 
branden, I paardekracht en kan daarbij een licht geven tot 
50 Carcel. Bij bijna elke lamp zijn, om het licht dif
fuus te maken, melkglazen ballons aangebracht, die de 
lichtkracht verminderen maar het licht meer algemeen 
verspreiden. Clémandot nu heeft een nieuwe soort voor
gesteld, bestaande uit een dubbele ballon van gewoon 
glas, waartusschen fijn glas-spinsel is aangebracht, om als 
het ware kunstmatige wolkjes te maken, die even als 
bij het daglicht de diffusie aanbrengen. Door er meer 
of minder spinsel in tc doen kan men de tempering 
regelen. 

Bij de kaarsen van Jamin en Wilde is de ruimte tus
schen de kaarsen niet aangevuld; bij Wilde is de eene 
koolstaaf onbewegelijk, de andere kan zich om een ho
rizontale as bewegen. Deze rust, als er geen stroom door
gaat, met zijn uiteinde in hellenden stand tegen de andere 
aan; dan is er verbinding; de stroom kan door een 
electro gaan, een anker wordt aangetrokken en de kool
staven krijgen een evenwijdigen stand. Als de kaars uit
gaat, gaat de stroom niet meer door de electro; de 
koolstaven vallen weer tegen elkander aan; dc lamp 
wordt van zelf weer ontstoken. De lichtkracht bedraagt 
van 30—80 carcel; de lange kaarsen van 65 c M . kunnen 
5 uur branden. De lamp kan worden omgekeerd, geeft 
dan geen schaduw, maar de kool brandt spoediger op. 
Bij de Jamin-kaars loopt de stroom die door de kool
staven gaat, eenige malen in hun vlak er om heen, 
vormt alzoo een langwerpige ring er om, waardoor, vol
gens de wetten van Ampere, de lichtboog zich steeds 
naar het einde der kaarsen moet bewegen. Ook hier 
trekt een electro magneetje een anker aan, waardoor de 
staven, die elkaar eerst aanraakten, van elkander worden 
verwijderd. Deze kaars brandt meest omgekeerd. Met 
één paardekracht kan men, volgens opgave, 3 lichten 
doen branden. De ring cr om heen geeft echter veel 
weerstand, en minder schoon aanzien. 

Als bewijs van de koortsachtige wedstrijd, diene dat 
Jamin nu weer een nieuw systeem, zijn vierde, in bewer
king heeft, dat 150 uur achtereen zal kunnen branden, 
maar vooreerst nog niet wordt tentoongesteld. Jabloch-
koff geeft wat meer kleuring in het licht, Jamin en Wilde, 
wat meer afwisseling in sterkte. Drie expositiezalen zijn 
door deze stelsels verlicht. 

Een andere groote zaal bevat een tentoonstelling van 
schilderijen om te bewijzen hoe goed ook hier het electrisch 
licht zijn diensten bewijst, vcrtegcnwoordigil door het type 
iMmpe .SWr/'/van Cl ere en Bureau te Brussel. Deze lamp be
staat uit een vuurvaste stof, waarin van onderen een dakvor-
mige opening gemaakt is. Twee hellende gaten zijn er in 
geboord waarin de koolstaven door hun eigen gewicht naar 
beneden glijden, maar er niet uit kunnen vallen, daal
de onderste openingen kleiner zijn dan de koolstaven, 
waardoor ook de uiteinden altijd op denzelfden afstand 
blijven. Als nu de stroom doorgaat ontstaat de lichtboog 
tusschen de uiteinden, maar de warmte brengt daaren
boven de vuurvaste stof van onderen tot gloeiing, zoodat 
men het zou kunnen beschouwen als een electrisch 
Drummondsch licht. Men zegt dat dit licht standvastig 
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is ; het is niet geheel wit maar heeft een warme tint 
door de stralen, die van de gloeiende stof uitgaan. Ge
raas maakt het niet. Naarmate men nu aan de onderste 
opening een anderen vorm geeft, kan men verlichting 
krijgen naar alle gewenschte richtingen. Eerst moesten de 
vuurvaste blokken spoedig vernieuwd worden, maar 
hierin is verandering gebracht. Mij werd opgegeven als 
lichtkracht voor een normaallamp — 60 Carcel; die op de 
schilderijzaal hebben de dubbele kracht. Verder is I 
paardekracht noodig voor elke 60 Carcel. Deze lamp 
is zeer eenvoudig. 

En nu de gloeilampen. Bij het bestijgen van de hoofd
trap, die naar de boven-etage geleidt, en ook door Wilde 
verlicht is, bevindt men zich onmiddelijk voor een klein 
maar smaakvol ingericht salon voor den president der 
republiek, een dergelijke eetkamer en een theater. Deze 
worden beschenen door het licht van Reynier en ll'cr-
dermann (systeem Napoli), de typen van gloeilampen 
waarbij de kool gloeit en verbrandt. Bij Reynier wordt 
de eene koolstaaf door een veer voortbewogen, naar 
mate ze verbrandt, en komt met haar uiteinde te rusten 
tegen een vast punt, terwijl de andere in hellende richting 
tegen de eerste leunt, en hierdoor bij gesloten stroom 
het voorste deel der kool over 4-8 m. in gloeiing geraakt. 
Als sterkte heeft men 30 a 40 Carcel per paardenkracht. 
Met 8 elementen van Bunsen pl. m. 12 Carcel. Om 
de lampen onafhankelijk van elkaar te laten branden 
plaatst men ze zoo hier als meestal in zijstroomen. Wer-
dermann is in hoofdzaak een omgekeerde Reynier. 

Na al dat licht begeven we ons in een klein duister ver
trek, waar wij, dank zij een telephoon van Ader, al is het 
op afstand, toch op ons gemak een vertooning in de Opera 
of van de Comédie francaise kunnen bijwonen. 

Onderwijl verlaat ik u een oogenblik om mijn uurwerk 
met de electrische huisklokken te vergelijken, en te zien 
of de door een vriend bestelde photografische portretten 
bij electrisch licht vervaardigd gereed zijn. 

Treden wij de ruime zaal, in het midden der bovengalerij 
binnen, waar het centraalbureau der telcphonen zich be
vindt, zoo ontmoeten wij hier de eerste type van die gloei
lampen waarbij zoo goed als geen verbranding plaats heeft: 
Maxim, Swan en luiison. Hier branden 200 kleine Maxim 
lampjes. Een als haar zoo dun gebogen staatje kool is geslo
ten is gesloten in een glazen ballon van circa 5 c M . door
snede. Hierin werd de lucht verdund, waarop er damp van 
gazoline in gebracht werd, weer verdund enz., tot nagenoeg 
alle lucht er uit was, en gebracht op een spanning van een 
honderd-duizendste atmosfeer. Ook alle gloeilampen staan 
in zijstroomen. De duur van zulk een lamp wordt op 600 
900 uren opgegeven ; dan moet ze door een nieuwe ver
vangen worden. Aan groote kroonen hangen 20 en meer 
zulke lampjes, in verticalen of horizontalen stand. Het buf
fet en de leeskamer worden door Swan verlicht, een 
type van lampen dat evenals dat van Edison op hetzelfde 
principe berust en er ongeveer evenzoo uitziet. De koolband 
wordt bij Swan harder door het branden. Men verze
kerde mij ilat verscheiden lampen van af kerstmis tot 
nu zonder reparatie gegloeid hadden. Swan verlicht o. a. 
Craigside, de woning van Armstrong ; daar verlicht een ma
chine van 8 paardenkracht op 1 500 M afstand geplaatst, 
74 lampjes. 

De bibliotheek van het kasteel, een zaal van 11 bij 7 M . 
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wordt met 12 lampjes uitstekend verlicht. De eetkamer 
met 8. Deze gloeilampen hebben een sterk goudgeel 
licht, soms naar het roode toe, verdeden het licht sterk, 
maar zijn duur in aanleg. Het behoort onder het groote 
nieuws van de tentoonstelling. Gemakkelijk is het dat men 
zulk een lampje, dat bijna geen gewicht heeft, in de hand 
nemen kan, overal nederzetten waar men wil (denk alleen 
om de draden) maar daarenboven regelen kan, op en 
uitdraaien als een gewone lamp van het kleinste licht 
tot het maximum van eenige Carcels. 

Dc twee laatste zalen worden gevuld door een tentoon
stelling van den jongeling, die het meest van zich deed 
spreken, maar niet aansprakelijk gesteld kan worden 
voor wat anderen, namens hem aan humbug misdreven. 
Is dc tentoonstelling van Edison ook nog lang niet gereed, 
het licht en de Lond speaking Telephone zijn er in werking. 
Deze lampjes gelijken op de andere. — Welke van deze 3 
de beste is, of welke onder alle de voorkeur verdient ? Wie 
kan het zeggen ? 

Vooreerst hangt de keus van een stelsel van allerlei 
omstandigheden af, waaronder lokale en finantieele een 
hoofdrol spelen, maar daarenboven krijgt een nieuwe 
uitvinding eerst dan hare waarde wanneer alle verbete
ringen er aan zijn aangebracht, die een lange praktijk aan de 
hand doet. Eindelijk zal het congres dat spoedig bijeen 
komt wel niet nalaten, veel wat lichtsterkte en kosten 
betreft, door proeven en onderzoek uittemaken. 

De drie laatste stelsels zijn alle drie in exploitatie. 
In plaats van gasmeters vinden wij electriciteitsmeters, 

waarin door de hoeveelheid afgezet koper de hoeveel
heid verbruikte electriciteit wordt aangegeven. Want 
niet alleen tot licht zal ze moeten dienen, een geheele 
leiding doorloopt het huis voor allerlei gebruik. Geen 
pijpen meer of ontploffingsgevaar, niets dan eenige dra
den die zeer gemakkelijk gemaskeerd worden. 

Het wordt tijd terug te keeren, niet langs de trap, 
dat deed men voorheen ; een electrische ascenseur Sie
mens voert ons ongemerkt naar beneden. Een nieuwe 
toepassing van de overbrenging van kracht op afstand 
door electriciteit zooals dit én bij de electrische tram 
én bij de electrische ploeg te zien is. Vooreerst zal ze 
nog wel niet veel gebruikt worden. Practisch kan ze 
alleen daar zijn waar stoomkracht beschikbaar is, of 
meerderen zich tot gezamenlijke voorbrenging verbinden. 

Nog eenmaal slaan wij een blik op die groote be
nedenzaal, waar talrijke telephoon-posten het mondeling 
verkeer in het paleis en met de wereldstad gemakkelijk 
maken, op de expositie van Christophle, waar de electrisiteit 
optreedt in verband met de schoone kunst, op de ten
toonstelling van linographie, de zingende gasvlammen, 
enz. om, het geraas van een omnibus vermijdende, per 
tram van Siemens te vertrekken, terwijl ik bij al de 
electrische veiligheidsmaatregelen die er thans op spoor
wegen genomen worden niet twijfel of deze bladzijden, 
die op niets anders aanspraak maken dan een beknopt 
overzicht te geven van de algemeene richting, waarin 
zich thans de toepassing van electrisiteit op het huiselijk 
leven beweegt, best hunne bestemming zullen bereiken. 

Parijs, 28 Aug. 1881. MAURITS ROTAARDS. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

— Bij resolutie van den Minister van Koloniën van den lm dezer 
zijn de Civiel Ingenieurs G. L. Verver en H . G. C. van Dorp ter 
beschikking gesteld van den gouverneur-generaal van Nederlandsch-
Indiè, om benoemd te worden tot adspirant-ingenicurs bij den 
Waterstaat, en 's lands openbare werken daar te lande. 

— Het Handelsblad meldt dat eenige waalsteen-fabrikanten in 
Gelderland zich met een adres tot den Minister van Justitie hebben 
gericht, om de onbillijkheid, zoowel als de nietwenschelijkheid 
er van aan te tooncn dat het bestek van den bouw eener cellu
laire gevangenis bij Groningen, eene bepaling inhoudt, waarbij 
het gebruik van steenen van een formaat hetwelk in Duitschland 
gefabriceerd wordt, is voorgeschreven. 

LEEUWARDEN. — Den 5m September 1. 1. is in tegenwoordig
heid der Commissie enz. en ruim 1300 bezoekers, de tentoon
stelling der voorwerpen, ingezonden voor den nationalen wedstrijd 
op het gebied der nijverheid, gesloten. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

W E E N E N . — De schilder Julius Berger is tot professor benoemd 
in het teekenen en schilderen aan de Kunst-industrieschool van 
het Oostcnrijksche museum. Zooals bekend is, zijn aan de vak
school voor teekenen en schilderen, door het vertrek van prof 
Donadini naar Dresden en door den dood van den directeur 
Laufberger, twee professors plaatsen open gevallen. Julius Berger 
zal waarschijnlijk in de plaats treden van prof. Donadini, voor 
het onderwijs in de decoratieve schilderkunst. 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

AMSTERDAM. — 31 Aug. Het bouwen van een stalgcbouw voor 
153 paarden, met koetshuizen enz., voor dc nieuwe Rijtuigvereen-
niging, arch. A . L. van Gendt; ingekomen 14 biljetten, minste 
inschrijver H . Osinga voor ƒ 63.480 Gegund aan H J. Meekers 
voor / 83.775. 

— 2 Sept. Het bouwen van een stalgcbouw met 7 bovenwo
ningen aan de Groote Wittcnburgerstraat, voor de heeren H , E. 
van Gelder en Co. tc Amsterdam, arch. A. L. van Gendt; inge
komen 27 biljetten, minste inschrijver D. Tamminga voor / 18.000. 

— Onderhands aanbesteed het bouwen van kantoorlokalen enz. 
op een terrein in de Nieuwe Spiegelstraat voor rekening van de 
heeren Lippman. Rozenthal en Co., architect J. Gosschalk. Minste 
inschrijver A. Paans, voor / 99.000 Gegund. 

NIJMEGEN. — 3 Sept. Het bouwen van 3 dubbele arbeiders
woningen i« klasse en 5 dubbele arbeiderswoningen 2" klasse, 
door het Bestuur der Spaarbank. Minste inschrijver W. Kropman, 
c. s. voor f 21.970. 

UTRECHT. Sept. Het bouwen van een school met onder
wijzerswoningen aan het Absteder Zandpad, door Burgemeester en 
Wethouders. Aangenomen door F. van der Veer te Utrecht voor 
f 43-48S-

— De aanleg van riolen en bestrating op verschillende plaatsen, 
aangenomen door J. Krachten te Utrecht voor / 14.591. 

OOSTERBEEK. — Door den burgemeester van Renkum het 
bouwen van een post- en telegraaf kantoor met directeurs woning. 
Minste inschrijver W. Bloem voor / 10990. Gegund 

's GRAVENHAGE. — o Sept. Het bouwen van een cellulaire 
gevangenis bij Groningen, van wege het Ministerie van Justitie. 
Ingekomen 26 biljetten. Hoogste inschrijver J Smit VII voor 

ƒ 630.000, laagste inschrijver E. Berkenbosch te Groningen voor 
f 529.850 De raming was / 557.000. 

— 6 Sept. Het bouwen van een gebouw voor het Kantongerecht 
te Kampen, van wege het Ministerie van Justitie. 

Ingekomen 8 biljetten. Hoogste inschrijver J. Hesselingen te 
Meppel voor / 19.888, laagste inschrijver A . van de Wetering tc 
Kampen voor /17 .896 

A D V E R T E N T I E N . 

A T T E N T I E . 
Een jongmensen, een goede bouwkundige 

opleiding genoten hebbende cn van de beste 
getuigschriften voorzien, wenschte tegen 
Januari a. s. van betrekking tc veranderen. 

Adres franco brieven letters X . IJ. Z . aan 
de Erven H. VAN MUNSTER & ZOON, War
moesgracht 12, Amsterdam. 232 

De Uitgevers, na de verschijning van elk nummer van v e r s c h i l l e n d e Leden 
der Maatschappij klachten krijgende, over het niet ontvangen van het Weekblad, nemen 
de vrijheid bij deze mede te deelen, dat de verzending alle weken geschiedt volgens 
hetzelfde systeem en zij niet verantwoordelijk zijn voor abuizen der postbeambten. Even-
tueele reclames van dien aard zullen dus niet meer door het zenden van duplicaat 
exemplaren, beantwoord worden. 

li PARKETVLOEREN, § • 
• S Villeroy & Boch, Mettlach m • 
• *T Boch Frères , Maubeuge 231 H 9 
» 3 Minton, Hollins & Co., Stoke H • 
• £ bij de Vertegenwoordigers en Depothouders » B 

• § DE LINT & C°. Haringvliet T.Botterdam R S 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag 15 September as . . 

's nam. te 3 uren, zal door de Zandvoortsche 
Bouwmaatschappij worden Aanbesteed: 
Het bouwen van een CAFÉ-BESTATJ-
B A N T , in het Park „Kostver loren" 
nabij Zandvoort, met de leverantie 
van alle Materialen en Arbeidsloonen. 

Het Bestek is ad ƒ 0.50 te verkrijgen ter 
Stoomdrukkerij van R O E L O F F Z E N en 
HUBNER, N.Z. Voorburgwal, te Amsterdam. 

Inlichtingen geeft dc Ingenieur-Architect 
A. L . V A N G E N D T . 234 

H . & J . S U Y V E R , 

FABRIEK VAN 

S T O O M - K E T E L S 
EN 

W E R K T U I G E N , 
..iinii.iiiiisi-iii- T u i n " en „Zeepaard", 

BlCKERSTRAAT, 

233 A M S T E R D A M . 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
TUSSCHEN V E L S E N EN IJMUIDEN. 

Hoofddepöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Bekroond te Arnhem met Diploma l« n Graad. 

A P P F I B L O E S E M R O O D E G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 
M E T S E L S T E E N E N , P R O F I E L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R -
S T E E N E N van af f 1.50 per M r 1 . , R I O L E N , B U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O B T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in i e qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „STERN" van TOKPFFER, GRAWITZ & Co. te Stettin; 
K N I G H T , BRVAN 6k STURGE'S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af f 12.50 enz. 
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A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER on WETHOUBERS van 

Zutphen /uilen op Vrijdag 30 Septem
ber 1881, 's namiddags te 2 ure, ten Raad-
huize, A A N B E S T E D E N : 

Het maken eener H A V E N met 
L O S P L A A T S ten Noorden van den 
Spoorweg; het bouwen van K A A I 
M U R E N ; den onderbouw eener 
horizontale D R A A I B R U G en ver
dere bijbehoorende werken. 

Het bestek met gedrukte teekeningen, is 
na io September verkrijgbaar ter Gemeente-
Secretarie, tegen betaling van / ' i . — . In
lichtingen zijn tc verkrijgen op het bureau 
van den gemeente-architect F . H . VAN E T -
TEGER. Aanwijzing in loco op Vrijdag 23 
cn Woensdag 28 September te voren,'s na
middags 1 ure. 

De Burgemeester, 
H . A . D. C O E N E N . 

De Secretaris, 
223 J. E . D E VOOGT G.Nz. 

SCHUTT1. 
Kalk- en Tras-Fabriekant. 

GROOTHANDELAAR 

VERDERE BOUWMATERIALEN. 
Directe aanvoerder der M A N H E I M E R P O R T L A N D C E M E N T . 

226 

G. & J. COOL, 
F A B R I K A N T E N V A N • M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 

Bekroond: 
AMSTERDAM, PARIJS, ARNHEM, PHILADELPHIA. 227 

Magazijnen: 
AMSTERDAM, Bloemgracht 77. NIJMEGEN, Snijderstraat 426. ROTTERDAM , Nieuwland 1. 

U i l India Rubber. 
d° . Gebronsd rood 

koper. 
d°. Gewoon brons. 
d°. Palmhout. 
d° . Ebben „ 
d°. Brazero „ 
d° . Azijn „ 
d°. Nikkel 
d°. Ivoor. 
d°. Buffelhoorn. 

Zijn te bezichtigen en te verkrijgen in de 
MONSTERZAAL VAN FIJNE BOUWARTIKELEN, 

Beerenstraat 20 bij TEI.IX MERITUS 

A M S T E R D A M . 

J . N . S C H E L T E M A . 

Monsters worden op aanvraag toegezonden. 224 

SCHOOLBANKEN. 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer 
solide en nauwkeurig bewerkt, worden ten 
spoedigste geleverd door het 

A l g e m e e n S c h o o l m u s e u m 

t e R o t t e r d a m . 

Modellen voorhanden'; prijsopgaven 
en sohetsteekeningen worden op aanvrage 
direct toegezonden. 
2 2 5 B U Y S . 

GRAMT0- m TERAZZ0-M0ZA1EK VA\ MARMER 
Fraaiste en soliedste bevloering voor Vestibules, Entrees, Gangen, 

Keukens, Verandas, Serres, Magazijnen, Scholen en Kerken, 
wordt op de benoodigdc plaatsen zelf daargestcld cn gelegen door 229 

J O H 0 D 0 R I C 0 , F r a n k f o r t a i l l . 

Fabrikant van Uonieinsche en Veiietiaaiische Glas-Jlozaiek, en Stuck Marnier. 
Vertegenwoordiger voor Nederland: T H E O D . F E R D . BIERHORST, te Haarlem. 

L O U I S G O F F I N & O I E . 
SS, Avenue Kohier SS, LUIK. 

Exploitanten van H A R D S T E E N (Petit granit) en van K E I J E N G R O E V E N 
alsmede van L U X E M B U R G S C H E N S T E E N . 

H A R D S T E E N G R O E V E N van O G N É ruim 10 Hectaren groot met Stoom
zagerij ingerigt om alle afmetingen te kunnen zagen. 

L A R O C H E T T E S T E E N , G I L S D O R E E R S T E E N en W I D D E B E R G E R -
K K I J E N , ruim 18 Hectaren in exploitatie in Luxemburg. 

Verder G R A N I E T en G R È S K K I J E N , H Y D R A U L I S C H E en V E T T E 
L U I K S C H E K A L K . 

Aan Ingenieurs en Architecten worden op aanvrage monsters van boven
staande steensoorten toegezonden. 

L U C H T K A C H E L S 
v o o r S C H O L E N , V E R G A D E R Z A L E N e n z . 

Deze kachels, ingericht voor steenkolenvtnir, worden in alle afmetingen 
vervaardigd door 230 

J. H. WILDEMAN, firma G. SCHULD & ZONEN, Mrs. Smeden, 
T E DORDRECHT. 

(Een aantal dezer kachels zijn geplaatst in het GYMNASIUM, de M I D D E L 
B A R E MEISJESSCHOOL en de G E M E N G D E SCHOOL aldaar.) 

Information te bekomen aan het bureau der gemeentewerken tc Dordrecht. 

Gtdrukt bijErven II. van Munster ft* Zoon. 

PHOTOLITH WEGNCR fcMOTTV. AMST 

Btjwwqsel van het I hunkiindigli n h-Mmi Uitgave van de iïrven ïlvan. Wnnster,} Toott (msteniam, 
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INHOUD. 
Mededeelingen betreffende de maatschappij. 

Eene nieuwe Engelsche uitvinding 
Atloop van aanbestedingen. 

Kunstgeschiedenis. 

Binnen- en Buitenlandsche berichten. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 

M A A T S C H A P P I J . 

Het Bestuur der Maatschappij heeft de eer, heeren leden 
uit te noodigen tot het bijwonen der 44, Algemeene 
Vergadering te houden op Woensdag 28 September 
a. s. des voormiddags te kwartier over elf ure, in het 
gebouw tot Nut van 't Algemeen te Arnhem. 

Agenda : 
1. Opening van de Vergadering. 
2. Mededeelingen van het Bestuur betreffende de in 

de Meivergadering besproken viering van het 40jarig 
bestaan der Maatschappij en daaraan verbonden tentoon
stelling. 

3. Benoeming van Eere-leden. 
4. Discussien over voorstellen, staande de vergadering 

gedaan. 
Na afloop der huishoudelijke werkzaamheden, te u 

ure, zullen de plaatselijke leden der Afdeeling Arnhem 
toegang hebben tot de vergadering. 

Aan de leden wordt bekend gemaakt dat gelegenheid 
zal bestaan na afloop der vergadering deel te nemen 
aan een rijtoer over Oosterbeek, Duno, Doorwerth, 
Schelmsche weg naar Roozendaal, tegen betaling van 

/ 1 per persoon; tevens worden zij uitgenoodigd zich 
te vereenigen aan een gemeenschappelijken maaltijd, te 
houden te 5* ure in het Hotel te Roozendaal a f 2,50 
per Couvert zonder wijn. 

Voor hen die niet aan den tocht naar Roozendaal 
wenschen deel te nemen, zal gelegenheid verstrekt wor
den tot het bezichtigen van de Ambachtschool, het 
stedelijk Museum, de Stoomtimmerwerf en zagerij van 

den heer G. T. Coers, de Terra-cotta fabriek van den 
heer J. C. Stoeller, de Balansen- en instrumenten fabriek 
van den heer B. Holsboer, alsmede de nieuwe uitleg 
der stad in het Z. O. gedeelte. 

De uitvoerige oproepingsbrieven zijn aan heeren Cor
respondenten, ter verdere toezending aan de leden, afge
zonden. 

Op verlangen van het Bestuur der A F D E E L I N G A R N H E M 

worden de leden tier Maatschappij uitgenoodigd door 
het toezenden van teekeningen enz-., bij te willen dragen 
tot de tentoonstelling welke de Afdeeling bij gelegen
heid tier Vergadering zal houden. 

De Secretaris der Afdeeling, de heer J. H . HoLLENBACH, 
heeft zich welwillend bereid verklaard zorg te dragen 
voor de ontvangst en terugzending der voorwerpen. 

Het Bestuur heeft de eer mede te deelen, dat de 
heer J. J. A . Sprenger, Correspondent der Maatschappij 
te Middelburg c. a., zich bereid verklaard heeft tevens 
op te treden als Correspondent voor Vlissingen c. a. 

KUNSTGESCHIEDENIS. 
Vervolg van li/ailz. 98. 

In het Noorden, meer bepaald tie zetel van de ont
wikkeling der kunst, na den triomf van het Christendom, 
van uit Antiochië, destijds tie derde statl tier wereld, de 
stad van het Syrisch hellenisme, verspreidde zich niet 
alleen de Grieksche cultuur in de banen der Ietteren en 
wijsbegeerte, maar ook in die der kunst Een leerling 
van Lysippos, Eutychides van Sicyon b. v. , werd ge
roepen om het vergode schutsbeeld tier stad te vervaar
digen, een wereldberoemd beeld waarvan de type later 
tot in het oneindige werd herhaald. 

lOÏ 



Namen van bouwmeesters zijn slechts enkele malen 
vermeld, iets dat trouwens niet vreemd is in bijna alle 
voorname kunsttijdperken; bovendien moet hier nog bij 
in 't oog gehouden worden, dat een gevoel van chris
telijke nederigheid den Syriers weerhield om op hunne 
monumenten, eigennamen te griffen. 

Een verschil tusschen de kunst van het Noorden en die-
van het Zuiden bestaat alleen hierin dat in het Noorden, de 
overdekking der gebouwen door gewelfconstructien in 
steen niet zoo noodzakelijk was omdat men, zij het dan ook 
op kostbare wijze, hout uit de nabij gelegen bosschen 
verkrijgen kon. De ontwikkeling van den gewelfbouw 
was dus in het Noorden geen hoofdzaak en bleef staan 
O]) de hoogte, hierboven voor het Zuiden omschreven. De 
Syrische kunstenaars, ofschoon bekend met den Romein-
schen gewelfbouw, waren echter te weinig ingenieurs om 
de voetsporen van dezen te volgen en op hooger weten
schappelijke grondslagen, zich in diens reuzenwerken 
voort te bewegen ; zij beperkten zich tot de eenvoud 
hunner Grieksche voorvaderen en gaven in alle klaarheid 
eene constructie waarbij, noch aan eene horizontale — 
noch aan eene boogvormige overspanning, eenig geweld 
werd aangedaan; geen metsel werken van beton, bekleed 
met marmeren platen, mozaïk of pleisterwerk, maar bloot 
de gehouwen steen met zijne voegen brachten zij ter 
uiterlijke aanschouwing. 

F'g ' 4 t) geve daarvan een enkel voorbeeld, waarbij 
natuurlijk in acht genomen moet worden dat de houten 
kapbedekking door den schrijver is aangevuld en een 
deel van den muur ter linkerzijde is weggelaten om het 
metsel verband te doen zien 

Aan dergelijke groote eenvoudigheid doch juistheid 
van constructien hebben we ten allen tijde een groot deel 
van het behoud der monumenten als de levende geschied-
boeken der kunst en als de modellen voor -onz' aller 
vorming te danken. Ten aanzien van Syrië is dit zeker 
niet het minst toepasselijk en mocht de schrijver daar
van getuigen „dat de hand des tijds minder verwoestend 
dan die der menschen in deze schoone streken, het be
koorlijk schilderachtige aan de wetenschappelijke belang
stelling heeft verbonden; zonder de aardbevingen, die 
de wanden hebben geschud, zou er aan de gebouwen 
niets ontbreken dan het dak en een weinig timmerwerk 
en zouden we bijna het onveranderd schouwspel mogen 
genieten van een Syrische stad uit de y" eeuw na Chr." 

Ten slotte vestigt de heer de Vogué de aandacht op 
het gewicht dat zijne ontdekkingen in centraal Syrië voor 
de toekomst in de schaal lag ten aanzien waarvan we 
in den aanhef wezen op: 

1°. het verband tusschen deze cn de Byzantijnsche 
kunst in de 6"-' eeuw ook in Europa en 

2°. den invloed, direct en indirect, op de middeleeuw-
sche kunst na de eerste looo jaren na Chr. in Westelijk 
Kuropa uitgeoefend 

Het l * , a laat zich door menig monument elders gelijk
tijdig in het Byzantijnsche rijk gesticht verklaren. In 
Frankrijk en Italië zijn enkelen daarvan aanwezig die in 
vorm en constructie met de Syrische monumenten over
eenstemmen. Kr is allen grond om aan te nemen dat 
de Byzantijnsche school zich over een zeer uitgestrekt 
gebied heeft uitgespreid. Voor dc volkomen ontwikkeling 

f) Zie de plaat behoorende bij N°. 19 van het Bouwkundig Weekblad. 

echter van die school wende men zich tot Byzantium, 
tot het Europeesch oosten waar zich de centraalbouw van 
Zuidelijk Syrië of Haouran in zijn hoogste stadium ver
toont. Vooral heeft daar de koepelbouw op pendenticf 
gewelven, zijn hoogste toppunt bereikt. Terwijl de Griek
sche kunstenaars in Syrië slechts bleven staan bij een
voudige overdekkingen van kleine ruimten met steencon-
structien in een zichtbaar verband, schiepen die in Con-
stantinopel met de St.Sophiakerk, een reuzenwerk uit een 
onverwrikbaar zamenstel van gebakken steen en kalk, 
in bogen en gewelven, in heele en halve koepels die 
elkander steunden en schraagden tot een volkomen even-
wacht. De kunst van den architect paarde zich hier aan 
de kennis van den ingenieur, het Oostersch Grieksch 
genie aan de uitvoerende macht der Romeinen. 

Violet le-duc zegt in een zijner jongste werken met 
name ,,1'art Russe": dc Byzantijnsche kunst heeft op het 
gebied der architectonische constructie slechts de methode 
overgenomen die aan Azië, aan die schoone ontwikke
lingen van Assyrië, Perzië of Medië behoorden, en 
daaraan eenige Grieksche en Romeinsche elementen ver
bonden. Maar de Grieksche bevolking, sedert de laatste 
tijden van het Keizerrijk in Klein-Azië gevestigd, voor
namelijk die, wonende op den weg, zoo menigvuldig dooi
de karavanen bezocht, nl. uitgaande van de Perzische golf 
tot Antiochië waarvan ons zulke merkwaardige, burgerlijke 
en gewijde gebouwen in centraal Syrië zijn overgebleven, 
toonen eene ornamentatie die volstrekt niet aan die in 
het oude Griekenland doet denken, maar zich aansluit 
aan de kunst in het Iranisch Oosten, waarvan men de 
bron in Hoog Indië moet zoeken. 

Den lezer zij hier herinnerd dat het hoogland Iran „het 
land des lichts" in Westelijk Azië, in oude tijden dooi
de Ariërs werd bevolkt, een volksstam die alom een 
hooge beschaving verspreidde. 

Zoowel Violet-le-duc als Melchior de Vogué beroepen 
zich tot staving hunner meeningen op de merkwaardige 
geschriften dienaangaande van den heer M . Choisy, inge
nieur des ponts et chaussées. 

Ten aanzien van punt 2 nl : van den invloed der 
Syrische kunst op de ontwikkeling van den Romaanschen 
stijl in Frankrijk — daaromtrent bestaat bij de voor
naamste woordvoerders van den tegenwoordigen tijd, 
geen verschil — wél echter met betrekking tot het tijd
stip waarop zich die invloed heeft doen kennen. 

In de eerste plaats staat het vast dat van de 5^' tot 
de llde eeuw Byzantium het groot, centrum was van 
artistieke werkzaamheid; de tecken- en schilderkunst en 
de glyptiek waren er hoog in eere en niet alleen de 
hand bekwaam maar ook het gevoel voor vorm en kleur 
bewaard gebleven. Ontelbare kunstenaars werkten ter 
voldoening eener rijke, geletterde, schrandere en verfijnde 
maatschappij onder den invloed van een hof dat in smaak 
voor pracht en weelde nooit werd overtroffen. Tijdens 
dien bloei was het westen overstelpt door de woelige en 
bloedige overstroomingen der barbaren wien het den 
tijd ontbrak dc kunst te ontwikkelen en zich daarom 
aan het Oosten cynsbaar maakten. Uit het Oosten ont
vingen ze allerlei stoffen, edelgesteenten, gesneden ivoor 
en voorwerpen van luxe terwijl zij, indien ze die al zelf 
wilden vervaardigen, tevens van daar hun meesters ontbo
den. Zoo kon dus ook de invloed van het Oosten op 
de bouwkunst van het Westen niet uitblijven en mochten 
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de geschiedboeken ook al zwijgen en vele plastische 
voorbeelden door ruwe handen of den tijd zijn verwoest 
zoo zijn er nog altijd enkelen overgebleven als 1). v. de 
St. Marco te Venetië, een St. Front te Périgueux enz. 
om dit voldoende te staven. A l de groote hervormingen 
in de kunst tusschen de 8e en l i e eeuw, die van Char
lemagne in Frankrijk, van Othon de 2e in Duitschland, 
van den abt Mont-Cassin in Italië getuigen van eene 
directe verplaatsing der Byzantijnsche kunstenaars in 
geheel Europa. 

Doch sterker bewijzen voor dien invloed leveren ons 
de monumenten der Syrisch Byzantijnsche school, die-
we thans alzoo zullen noemen omdat Syrië tegenwoordig 
het eenige land is waarin de Oostersche kunst in een 
legio voorbeelden is blijven leven en op de meest harmo
nische wijze is aantetoonen. De vergelijking van het 
schoone plaatwerk van Henri Revoil „l'architecture Ro-
mane du midi de la France" met den thans verschenen 
arbeid van de Vogué, bevestigt de meest treffende over
eenkomst tusschen de Romaansche monumenten van 
Zuidelijk Frankrijk en die van Centraal-Syrië, zoowel 
in het karakter der hoofdvormen als in de profileeringen 
en de vele plastische ornamentatiën 

Ook Violet-le-duc heeft daarop de aandacht gevestigd 
doch schrijft die overeenkomst toe aan de studie der 
Westersche kunstenaars tijdens de kruistochten naar het 
heilige land en hun daarop volgend verblijf in Syrië ; 
eerst na dien tijd zouden de geplukte vruchten der Sy
rische kunst tot grondstof hebben verstrekt voor de-
kunst der 12e eeuw in Europa. 

Sommige geschiedschrijvers gaan zelfs zoover met deze 
meening mede dat zij dikwijls de algemeene oorkonden 
betreffende de stichting van sommige monumenten trach
ten tc weerleggen om tot dat tijdstip te geraken. Zoo 
zegt b. v Gailhabaud in zijne beschrijving van de kerk 
St. Front te Périgueux tlat — ofschoon men algemeen de 
stichting van dat belangrijk monument vaststelt op de 
helft der 1 ie eeuw — naar zijne meening moet gelezen 
worden na het jaar 1120, alléén omdat er ook eene 
oorkonde is tlie in dat jaar de verwoesting van het 
klooster van St Front vermeldt. Hij zegt ten slotte „wij 
„moeten dat te meer gelooven omdat het ons natuurlijk 
„toeschijnt te denken dat de Oostersche types die men 
„in dien bouw opmerkt hun oorsprong vinden in een 
„kruistocht." Na de inneming van Antiochië in 1098 
door de kruisvaarders, welke stad tevens de zetel werd 
van een Frankisch vorstendom, zouden dus die invloe
den pas hebben kunnen gelden. 

Melchior de Vogué nu ontkent volstrekt niet he 
gewicht dier kruistochten op dc bouwkunst der middel
eeuwen doch alleen in dc tweede plaats; hij beweert, 
op grond van het karakter dat de bouwkunst in het 
Westen reeds droeg vóór de kruistochten en dat vooral 
zoo duidelijk spreekt uit de reeks van monumenten van 
de 9 e tot de I2C eeuw in het Zuiden van Frankrijk door 
Revoil medegedeeld, dat de invloed van Syrië reeds in 
de 8C', 9 C en i o e eeuw moet gezocht worden. Echter niet 
direct maar indirect omdat, zooals we boven reeds zeiden, 
Syrië juist sedert de 7e eeuw door de overstroomingen 
der Muzelmannen, verlaten en tot in de I l e eeuw geheel 
aan de vergetelheid was prijsgegeven. Onmogelijk was 
het toen direct voorbeelden aan het land zelf te ontleenen 
doch wel in indirecten zin, door tic kunst der Byzan

tijnen in het Oosten De altisten uit Byzantium door 
de gekroonde barbaren in het Westen ter hulpe geroe
pen, mogen beschouwd worden tie leerlingen of erfgena
men te zijn geweest dier vruchtbare school tlie in Centraal-
Syrië zulk een groot aantal schoone monumenten heelt 
achtergelaten. 

Aan den vooravond der kruistochten dus had de 
Romaansche kunst reeds haar constructief systeem breed 
ontwikkeld en o o k ten deele met consequente kunstvor
men omkleed. Vooral in den gewelfbouw konden ze 
niets meer van tie Syriers leeren die daarin zelf op 
een betrekkelijk lagen trap waren blijven staan. Ook 
vergete men niet tlat de Romaansche kunst op dat ge
bied, zich juist niet aan den Byzantijnschen centraal- en 
koepelbouw maar wel aan het ton- en kruisgewell der 
Romeinen had aangesloten. 

De Vogué beweert nu vertier tlat de monumenten, 
door tic kruisvaarders met zooveel eenheid van stijl, in 
Centraal-Syrië zelf opgericht, zoozeer overeenstemtien 
met die welke gelijktijdig in Frankrijk werden gesticht 
en zoozeer de karakteristieke kenmerken droegen, eigen 
aan de kunst die omstreeks tie helft der 12e eeuw onder 
den naam van Gothische wortlt gemeld, tlat men onmo
gelijk tie voorbereiding van dien stijl kan zoeken in de 
korte studiejaren tier kruistochten daaraan voorafgaande 
en vooral' niet in tie doode monumenten van centraal-
Syrië. Hij meent dat in het begin tier 12e eeuw de 
methoden reeds genoegzaam waren vastgesteld om tot 
dat resultaat — onafhankelijk van tie kruistochten — te-
geraken. 

De invloed tier Syrische kunst, in dit tweede stadium, 
moet dus veel meer gezocht worden in de decoratie de 
ornamentatie o f beeldhouwkunst dan in tie constructie 

Ziehier het einde mijner mededeeling waardoor i k ge
tracht heb een onbekend tijdperk onzer kunst in te lei
den en daarmee — namens Melchiors de Vogué — een 
verloren schakel te herstellen in tien keten onzer kunst
geschiedenis. 

Dat daarin een groote voldoening ligt, wie zal tlat 
ontkennen, doch o o k kan ik niet ontveinzen, eenig leed 
te gevoelen, telkens als er zulk een duchtige reductie 
noodig is in de geschiedboeken onzer jeugd, tie boeken 
die we met zulk een naief' kinderlijk geloof hebben be
oefend en die thans zoo menigwerf in hunne beginselen 
worden ondermijnd door de onverbiddelijke strengheid 
der moderne wetenschap 

En toch, tlat is de vrucht der 19' eeuw, tie hooge 
waarde der archéologie en tlie der kritiek op elk gebied 
van den mcnschelijkcii werkkring. Tot in de diepste 
schuilhoeken worden de archieven doorwroed, de boeken 
der cultuurgeschiedenis opgedolven en zelfs tie stolïchjkcn 
bodem ontgraven om in schrift en druk, in teekening en 
beeld, ons levend voor oogen te stellen wat vroeger 
slechts tloor mythe en poesie afgebeeld en alleen door 
het geloof tot waarheid kon worden verheven. 

Zoo hebben we b. v. lang voor Grieksche kunst ge
houden wat slechts Romeinsche was. voor Romeinsche 
kunst versleten wat eigentlijk eene verbasterde Grieksche 
was; zoo dwaalden we steeds in den oorsprong en de 
beteekenis van den oud-christelijken bouwstijl, verwarden 
we Romaansch met Byzantijnsch enz. enz. en beoefenden 
eigentlijk al tlie kunsttijdperken meer in den zin eener 
drooge geschiedenis en onsamenhangende chronologie, 
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met een standvastig g e l o o f aan hunne echtheid tot basis, 
dan wel in verband tot de algemeene cultuurgeschiedenis 
der volken. 

Doch h o e diep ook" ons kinderlijk geloof — vooral 
in d e laatste jaren onzer eeuw werd geschokt cn 
hoeveel leed we daarover o o k moeten gevoelen — één 
ding staat gelukkig vast, nl dat de kunst zelf er geen 
schade d o o r lijdt. Integendeel — het wordt ons thans 
hoe langer hoe meer vergund, inzage te nemen van alle 
menschelijke gewrochten op het gebied der kunst — 
zelfs in d e meest verwijderde en vroeger geheel ontoe
gankelijke streken van den aardbodem 

Eere zij dus tie mannen als Violet-le-duc, Henri Revoil 
en Melchior de Vogué die daarvan tegenwoordig de 
eerste en voornaamste tolken zijn. 

's Gravenhage, Juli 1881. II. 1'. VOGEL. 

E E N E N I E U W E E N G E L S C H E 

U I T V I N D I N G . 

Het Berliner Tageblatt (N°. 341) bevat eene zeer 
merkwaardige mededeeling, die wel in ruimer kring be
kend mag worden. Wij laten daarom een uittreksel uit 
dat opstel volgen. 

Al le voorwerpen van ijzer of staal, roesten. 
Maar de menschelijke geest, nimmer rustende, heeft 

zoo menig wapen gevonden tegen die elementen wélke 
zijn werk trachten te vernietigen, dat men ook den ge
weldigen vijand, de roest, eenmaal hoopte onschadelijk 
te maken. En inderdaad, thans is die hoop vervuld 
geworden. 

Op de meeting, dit jaar door het Iron and Steel-institui 
te London gehouden, heeft deengelsche ingenieur Bower 

zijne wijze van behandeling om met geringe kosten ijzer 
en staal tegen roesten te beveiligen, verklaard. De tot 
nu toe bekende middelen om tot hetzelfde doel te ge
raken waren te duur. 

In 1S76 deed Prof. Barff in London de ontdekking 
dat O)) ijzer en staal, blootgesteld aan de werking van 
oververhitten stoom, zich een laag ijzeroxyduloxyde 
vasthecht. Daardoor kwam Bower, die vroeger reeds 
een dergelijk verschijnsel had waargenomen, op de ge
dachte dat hij, hetgeen Prof. Barff met water verkreeg, 
door lucht kon tot stand brengen, niettegenstaande de 
zuurstof in het water chemisch, in de lucht mechanisch 
verbonden voorkomt. Verschillende proeven werden nu 
door hem genomen ; zij mislukten echter. Toch gaf hij 
de zaak niet op, overtuigd dat alleen een geduldige 
werkzaamheid hem als overwinnaar uit den strijd zou 
doen treden. Zonder ontmoedigd te worden werkte hij 
ijverig door, en na twee jaren was hij reeds in de ge
legenheid zijne belangrijke mededeelingen te doen. Deze 
komen in hoofdtrekken op het volgende neder. 

liet voor roesten te beschutten ijzer en staal wordt 
in een kamer of oven, gemetseld van vuurvaste steenen, 
gelegd De kamer staat in verbinding met gasgenera
toren, liet gas wordt geleid door kanalen, waarin het 
zich vermengt met lucht van zeer hooge temperatuur en 
dus verbrandt. I Iet ver randings-product — koolzuur — 

benevens eene kleine hoeveelheid lucht treedt nu in de 
kamer en geeft bij het in aanraking komen met het 

verhitte ijzer gedeeltelijk de zuurstof af, daarna strijkt 
het over een regenerator van vuurvaste steenen, welke 
de lucht, zoowel voor de verbranding als voor de oxy-
datie, verhit. Dc blokken metaal worden, door de op
name van zuurstof uit het koolzuur en de verhitte lucht, 
overtrokken met ijzeroxyduloxyde; op dit laagje vormt 
zich een dunne huid van ijzer oxyde. Zoodra het proces tot 
op deze hoogte is wordt de toevoer van lucht gesloten, 
daarentegen kooloxyde in de kamer geleid welke de 
buitenste huid op het ijzer tot ijzeroxyduloxyde 
reduceert. De bewerking bestaat dus uit oxydatie ge
volgd door een desoxydatie, welke men in dezelfde 
volgorde meermalen kan herhalen. Het aantal der bewer
kingen bepaalt daarbij de dikte van de beschermende 
laag. Voorwerpen welke binnenshuis gebruikt worden 
moeten 3 of 4 uren, die welke aan de open lucht zijn 
blootgesteld 5 tot 6 uren de genoemde bewerking 
ondergaan. 

De gevormde laag beschut nu niet alleen tegen het 
roesten, maar zij heeft aan liet ijzeren of stalen voor
werp een zoo schoone kleur gegeven dat het, uit de 
oven komende, terstond geschikt is voor den verkoop 
Hoe fijn bewerkt het metaal ook is, geen plekje blijft 
onbeschermd 

Daar de eerstgenoemde bewerking van Barff zich beter 
voor gesmeed ijzer eigende dan die van Bower, kocht de 
laatste de door Barff genomen patenten op en heeft 
hij een gecombineerd stelsel voor hetwelk hij nu 
patent gevraagd heeft. Door middel daarvan zal het 
thans eindelijk mogelijk zijn, met geringe kosten, 
alle mogelijke ijzeren voorwerpen tegen roesten te 
beschermen; in 't bizonder zal dit ten goede komen 
aan bruggen, spoorstaven, gaz- en waterbuizen, kappen 
enz. om 't even of die van ijzer of van staal vervaar
digd zijn. 

Niet het minst belangrijk zal de uitvinding zijn voor 
de buizen van water- en van gasleidingen daar de roest 
niet alleen het water een onaangename kleur geeft maar 
soms aanleiding kan geven tot verstoppingen die, bij 
gasleidingen voorkomende, gevaarlijk kunnen worden. 
Verder is het een aanwinst voor alle ijzeren voorwerpen 
tot huiselijk gebruik bestemd, niet 't minst voor keuken
gereedschap. Ook de kunst-industrieel ziet zonder 
twijfel met belangstelling den tijd te gemoet dat hij de 
producten zijner werkplaatsen beschermd kan achten 
tegen de elementen die ook zijn werk schijnen te haten. 

Sir Joseph Whitworth, zeer veel belang stellende in 
de nieuwe uitvinding, zond aan den uitvinder een stuk 
staal met verzoek de bewerking er op toe te passen. 

Door genomen proeven is hij tot de overtuiging ge
komen dat het metaal in 't minst geen veranderingen 
heeft ondergaan, ook niet — en dit is in de eerste 
plaats het belangrijkste — wat betreft toe- of afname 
van de vastheid, buigzaamheid of broosheid. 

Dc nieuwe uitvinding kan men eene schoone toekomst 
voorspellen Zij maakt reeds aanstalten om, met de voor 
onze eeuw kenmerkende vlugheid, van uit het laboratorium 
hare intrede in het praktische leven te doen. In Enge

land en Schotland ten minste worden reeds pogingen 
aangewend om ondernemingen op te richten tlie zich 
ten doel stellen het ijzer en staal volgens de methode van 
Bower te behandelen. f 

Icif, 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 

AMSTERDAM. — Met het inheien der palen voor de fundeering 
van het Centraal-station zijn de aannemers thans gereed. De 
gebruikte nieuwe soort hei-machines, die zeer goed voldaan 
hebben, hebben het werk in hooge mate bespoedigd. Nu zullen 
de aannemers pogingen in het werk stellen om in December 
a. s, het metselwerk der ftindeering op te leveren, in welk geval 
zij aanspraak hebben op de uitgeloofde premie it ƒ 10.000. 

KRALINGEN. — Tot gemeente bouwkundige, belast met het 
toezicht op de gemeente reiniging, is benoemd de heer l i Epker, 
opzichter der Gemeente-werken te 's Hertogenbosch. 

AMERONGEN. — De Gemeente is in overleg getreden met den 
Minister van Waterstaat, voor den bouw van een Postkantoor, 
hetwelk het Rijk in huur wil nemen van de Gemeente. 

— De Minister van Justitie heeft op het adres van de Gebr. 
Avelingh, steenfabrickanten te Velp, c , s., waarvan de strekking 
in het Bouwkundig Weekblad van den 7 < l c n dezer is vermeld, mede
gedeeld dat volgens het rapport van den ingenieur-architect der 
rechtgebouwen en gevangenissen, alleen steenen van groot formaat 
(25 bij I2i bij 6J cM.) kunnen gebruikt worden bij de nieuwe 
door dien ingenieur-architect ontworpen wijze van contructric; 

dat het geheel ten onrechte wordt voorgesteld als zou het 
bouwen met steen van dat formaat minder deugdelijk en duur
zaam zijn. zooals dan ook reeds zeer veel gebouwen hier te lande, 
waaronder het nieuwe Rijksmuseum te Amsterdam, grootendeels 
van dien steen werden opgetrokken; 

dat door de bedoelde wijze van constructie een uitgaaf van 
omtrecks ƒ 15.000 wordt bespaard en 's Rijks belang dus mede
brengt daarvoor geen andere, meer kostbare wijze van constructie 
in de plaats te stellen; dat ook de Nederlandsche nijverheid door 
dien maatregel niet wordt uitgesloten, daar de vereischte steenen 
reeds bij enkele fabriekanten hier te lande (o. a. bij Nijmegen 
cn te Apeldoorn) worden gemaakt, terwijl bij de uitvoering van 
het werk, krachtens art. 54 van het bestek aan inlandsch fabric-
kaat de voorkeur zal worden gegeven. 

GRONINGEN. — De gemeenteraad heeft bestek en teekeningen 
goedgekeurd voor den bouw van den nieuwen schouwburg die 
opgericht zal worden op de plaats die thans door het arsenaal 
wordt ingenomen. 

De aanbesteding van het werk zal plaats hebben op 26 Sep
tember a. s. 

— De onlangs van Alkmaar naar's Bosch overgeplaatste hoofd
ingenieur van den Waterstaat, de heer J. M. F. Wellan, zal met 
i° . October werkzaam gesteld worden te Utrecht, aan dc werken 
tot verbetering van dc Keulsche vaart, terwijl de ingenieur van 
den Waterstaat A. M. K. W. Baron van Ittersum met gelijken 
datum belast zal worden met de diensten van hoofdingenieur in 
Noord-Brabant. (6de district.) 

LEEUWARDEN . De medaljes der Leeuwarder tentoonstelling 
zullen i ° . October a. s. worden uitgereikt. 

Zij vertoonen aan de voorzijde een vrouwenbeeld met de rech
terhand op eene ploeg rustende. De linkerhand houdt een lauwer
krans. Aan hare voeten liggen bloemen, een kamrad, een bijenkorf 
en een schoof korenaren. 

De keerzijde draagt een lauwerkrans met het omschrift «Natio
nale Wedstrijd 1881." 

B U 1 T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

LONDEN. — Van 2 4 October tot 2 6 November zal in South-
Kensington eene internationale tentoonstelling, met daaraan ver
bonden praktische proefnemingen, gehouden worden van rook-

verterende werktuigen. Men zal daar o. a. zien: werktuigen en 
inrichtingen enz. naar dc nieuwste uitvindingen, welke ten doel 
hebben om bij eene betere verwarming de ontwikkelde schadelijke 
dampen te verbranden. Door het in werking brengen der werk
tuigen, zal men cr zich van kunnen overtuigen dat door vele 
inrichtingen belangrijke besparing van brandstoffen ontstaat. 
Alle proeven worden door een comité van deskundigen geleid. 
De bescherming van nieuwe uitvindingen gedurende den tijd dei-
tentoonstelling en de zes volgende maanden wordt gewaarborgd 
dooi de Hoard of Trade. 

Van verschillende openbare instellingen en geleerde genoot
schappen zijn kostbare prijzen en medaljes ter beschikking ge
steld. 

Men wil ook de verschillende venvarmings- cn ventilatic-
stelscls, zooals die op het Continent gebruikelijk zijn, met de in 
Engeland gebezigde, ter vergelijking, tentoonstellen. 

Nadere inlichtingen kan men verkrijgen bij de heeren Gilbert 
R. Redgrave. Esq., Directeur der tentoonstelling, Queen's Gate. 
South-Kensington en W H. E. Coles, Esq., 44 Herners Street, 
Oxford Street, Londen. 

LONDEN. — Het aanwenden van hout als middel om wegen te 
bestraten breidt zich in deze stad al meer en meer uit, daar de 
ervaring van jaren schijnt geleerd te hebben dat het een over 
't geheel genomen gunstig resultaat oplevert. 

— In het laatste nommer van het llaliaansche Weekblad «Rotna 
Artistiea'' wordt het navolgende staatje gegeven van de kosten 
in franken van eenige in den laatsten tijd uitgevoerde, of nog 
onder handen zijnde bouwwerken. 

De groote Italiaansche Schouwburg te Parijs, zal 40,000.000 
franken kosten, het nieuwe Stadhuis aldaar, een gelijk bedrag, 
het nieuwe postkantoor te Parijs 30.000.000 en de uitbreiding 
voor de muziekschool aldaar 8.000.000, een nieuw gebouw voor 
de provinciale afgevaardigden te Brugge 2.000.000, de kavalerie-
Kazcrne te Brussel 4.000.000. de Munt te Brussel 4000.000 
het paleis voor schoone kunsten aldaar, 3.000.000, het nieuwe 
muzcum tc Antwerpen 2.000.000, het paleis van Justitie te Brussel 
40.000.000, dat te London 23.000.000, het paleis van het ministerie 
van Buitenlandsehe zaken te London 14.000.000 en van het Par
lementsgebouw 87.300.000. 

Voor de kosten van het ministerie van Justitie te's Gravenhage, 
door den berichtgever genoemd: di Grazia e Giustizia. wordt 
1.700.000 franken opgegeven. 

M O N T D O R E . — In vele badplaatsen worden om strijd óf nieuwe 
casino's gebouwd óf de oude, bestaande, vergroot. Mont-Dorc, dat 
steeds meer en meer bezoekers trekt, zal in 't volgende jaar een 
geheel nieuw casino hebben, in allen decle ingericht naar de 
eischen van den nieuweren tijd. De werken zijn in vollen gang. 
De projecten zijn vervaardigd door den architect Ledru 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

ARNHEM. — 9 Sept. Het bouwen van een internaat op het 
terrein Duivcndaal, ten behoeve van de rijks Landbouwschool tc 
Wageningen. Raming ƒ 46.000. Minste inschrijver : van Groenendaal 
te Loosduincn. voor / 44.375. 

DEVENTER. — 10 Sept. Het bouwen van eene school voor 400 
kinderen cn 80 kweekelingen der normaalschool. Raming/ 32.050. 
Minste inschrijver: J. Kalt te Ureterp (Friesland), voor / 30.918. 

AMSTERDAM. — 12 Sept. Het vergroeien \ .111 een locomotieven-
loods van den Oosterspoorweg te Zutfen met daarbij behoorende 
werken, bestek n° 240,minste inschrijver B. H . Trooster te Zwolle, 
voor / 15.970. 

Het vergrooten der goederenloods van den Oosterspoorweg te 
Zutfen, niet bijbehoorende werken, bestek 11°. 241. minste inschrij
ver. J. I. Landweert te Zutfen, voor f 7.027 
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A A N B E S T E D I N G 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS van 

Zutphen zullen op Vrijdag 30 Septem
ber 1881, 's namiddags te 2 ure, ten Raad-
huize, A A N B E S T E D E N : 

Het maken eener H A V E N met 
L O S P L A A T S ten Noorden van den 
Spoorweg; het bouwen van K A A I 
M U R E N ; den onderbouw eener 
horizontale DRAAIBRUG en ver
dere bijbehoorende werken. 
Het bestek met gedrukte teekeningen, is 

na 10 September verkrijgbaar ter Gemeente
secretarie, tegen betaling van /' t.—. In
lichtingen zijn te verkrijgen op het bureau 
van den gemeente-architect F. H. VAN ET
TEGER, Aanwijzing in loco op Vrijdag 2 ï 
en Woensdag 28 September tc voren, 's na
middags I ure. 

De Burgemeester, 
11. A. D. COENEN. 

De Secretaris, 
235 J. E. D E VOOGT G.Nz. 

THE S PANCRAS IRON WORK C" PANCRAS R* LONDON 

PATENT STABLE ^ è f c FITTINGS 

Iemand, reeds verscheidene jaren 
bij den Annie" vuil Spoorwegen, als 
ook bij particulieren, op bureau als 
bij uitvoering, werkzaam geweest, 
bekend met het vervaardigen van 
situutie-teckcniiigcii op groote schaal, 
net-teckeninirt'ii, teekeningen ter lito-
(jra*"<•<'li 11 ü'. etc, tevens accuraat en 
vlug Teekenaar-Copiïst , biedt zich aan 
voor teekenwerk of ter uitvoering. 
Adres letter A. '/.. franco aan de Erven 
H . VAN'Mi'.N's I E R & Z O O N , Warmoesgracht, 
N°. 12, Amsterdam. 236 

Agenten voor Nederland: 

STAAL & HAAI.METJER, 
30. Derde Wetez-iiigr<l>vnri3sti*nnt. 

A M S T K R D A M . 

alwaar een complete Engelsche Stal en Box te bezichtigen is. 

COMPLETE TNRICHTTNG 
V A N S T A L L E N , K O E T S H U I Z E N E N T U I G E N K A M E R S . 239 

Op aanvrage worden Geï l lustreerde Catalogussen met prijsopgaven Iranco toegezonden. 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
SS>, 4ventio Uogicr %£t*. LUIK. 

Exploitanten van H A R D S T E E N (Petit granit)en van K E I J K N G R O E V E N 
alsmede van L U X E M B U R G S C H E N S T E E N . 

A T T E N T I E . 
Een jongmensch, een goede bouwkundige 

opleiding genoten hebbende en van de beste 
getuigschriften voorzien, wenschte tegen 
januari a. s. van betrekking te veranderen. 

Adres franco brieven letters X . IJ. Z. aan 
de Erven H. VAN MUNSTER & Z O O N , War-
inoesgracht 12, Amsterdam. 237 

PARKETVLOEREN, § • 
• S Villeroy & Boch, Mettlach fn • 
• T Boch Frères , Maubeuge 238 H J 
m> 3 Minton, Hollins & Co., Stoke H • 

• fl bij d, I 'ertegenwoorttigers en Depothouders [*» I 
• = OE LINT &C". Haringvliet T.Rotterdam y> ? 
^ • • • • • • « • » • • • • • • • • ? 

H A R D S T 1 : I : N G R O E V 1 - : N van O G N É ruim 10 Hectaren groot met Stoom
zagerij ingerigt om alle afmetingen te kunnen zagen. 

L A R O C H E T T E S T E E N , C I L S D O R E E R S T E E N en W I D D E B E R G E R -
K K I J K N , ruim 18 Hectaren in exploitatie in Luxemburg. 

Verder G R A N I E T en G R È S K E I J E N , H Y D R A U L I S C H E en V E T T E 
L U I K S C H E K A L K . 

Aan Ingenieurs en Architecten worden op aanvrage monsters van boven
staande steensoorten toegezonden. 

D R I J F S T E E N E N 
0 1 

U x 18 x 10 cm. 

.111' vu. 

.•nou Ko. 
pr. 1000 St. 

voor Binnenmuren. Groote afmeting, weinig gewicht. 
Bepleistering- /onder be rieten. Afsluiting' van g-elioorig-lieid. 240 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
TUSSCHEN V E L S E N E N I.JMUIDEN. 

Hoofddepöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Bekroond te Arnhem met Diploma I" Graad. 

A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 
M E T S E L S T E E N E N , P R O F I E L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R -
S T E E N E N van af f 1.50 per M r 2 . , RIOLPLN, B U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O B T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in i e qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „STERN" van TOEPFFER, GRAWITZ & Co. te Stettin; 
KNIGHT , BEVAN & STURGK'S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af/' 12.50 enz. 

Wegens plaatsgebrek zijn enkele advertentien niet opgenomen kunnen worden. 

a 11 o.lt • 11 <Mi^gJU*Jl 9>Jj_> 1 L* n e 11 • M »» n » t< • II • tt é li ^1 é ij Q h 5 l> o^ t̂rö"7rS"JÉ ll • li * 11 'é il_o n J»_Ü «JI «^.«LUy..üXID»ilJlil-y-l'IgrT 

1-" J A A R G A N G . 
O R G A A N 

V A N D E M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G 
D E R BOUWKUNST. 

JPvU.K 

N°. 21. 21 SEPTEMBER i8Sr. 

Redactie: 1'. |. II. CUYPERS, Prof. E.GUGEL, f.R. D E K R U Y F F , 
C. MUYSKEN en II. I'. VOGEL. 

Uitgevers: DE ERVEN II. VAX MUNSTER & ZOON, 
W.lrmncsgracht 12, Amsterdam. 

Agenten: HAASENSTEIN & VOGLER, Hamburg; 
AGENCE MITCHELL, Londen; A. N.LEBÈGUE .v ( " . , Brussel. 

S.50 
1.50 

Abonnementsprijs voor Nederland, fr. p. p 
„ ,, X.-Indie (bij vooruitbetaling) fr. p. p. 
,, ., het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr.p. p. ,, 10.— 

I Advert. I—5 regels /' 1. verder 20 Ct. Abonn. 500 regels a Ij, 1000 
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INHOUD. 
Mededeelingen betreffende de maatschappij. — De openbare reiniging 

der Steden. — Hans Makarts atelier. — Ken gedreven schild. — Binnen-
en Buitenlandsehe- berichten. - Afloop van aanbestedingen. 

Pl.AAT : Een gedreven schild. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N I ) E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

44 u Algemeene Vergadering op Woensdag 28 Septem
ber 1881. Heeren leden worden herinnerd aan het verzoek 
in den oproepingsbrief gedaan, om, indien zij aan den 
rijtoer of den maaltijd, na afloop der vergadering, wen
schen deel te nemen, hiervan vóór den 23s'™ a , s tc 
willen kennis geven aan den Heer J . I I . Hollenbach, 
Secretaris der afdeeling Arnhem. 

Bij dit nummer van het Weekblad worden aan heeren 
gewone- en buitengewone leden der Maatschappij de 
verslagen toegezonden van de Algemeen Vergaderingen 
gehouden in Maart en in Mei 1. I. De begrooting voor 
1882, behoorende bij het verslag der Mei-vergadering, 
zal bij dat der September-vergadering gevoegd worden, 
terwijl de reproductiën van de ten volle bekroonde prijs
vraag, een badhotel aan zee, ontwerper de heer Jacob 
F. Klinkhamer, door tusschenkomst van heeren Corres
pondenten aan de leden zullen worden toegezonden. 

D E O P E N B A R E R E I N I G I N G D E R 

S T E D E N . 

Hoewel bovengenoemd onderwerp niet direct tot het 
bouwkundig vak behoort, waaraan dit blad hoofdzakelijk 
gewijd is, wordt toch bij de oprichting van zulk eene 
dienst in eigen beheer, niet zelden het advies van 
bouwkundigen, met name van directeuren of architecten 

van gemeentewerken, ingewonnen, zoodat de mededeeling 
van het een en ander daarover, hier waarschijnlijk niet 
zoo geheel misplaatst geacht kan worden 

De redenen waardoor men er in den laatsten tijd 
hoe langer hoe meer toe kwam om die dienst in 
eigen beheer te nemen, zijn aan de eene zijde de 
moeielijkheid, om, nadat de eischen dienaangaande in 
de laatste jaren hooger gesteld werden, juiste bepalingen 
te maken, waardoor de verplichtingen van een' onder
nemer, bij uitbesteding zoo als vroeger, voldoende om
schreven worden, zoodat eene gewenschte uitvoering 
verzekerd is en ten andere de verwachting om daarmede 
onder eigen beheer winst te behalen, nu dit volgens 
openbaar gemaakte eindcijfers van uitgaven en ontvangst 
uit eenige gemeenten, die zonder nadere toelichting 
prijkten, mogelijk scheen. 

In dat winst behalen is echter menige gemeente 
teleurgesteld, n. 1. waar ruimer opvatting van 't geen 
noodig is, de wijze van uitvoering die men verlangde 
en lokale toestanden meerder uitgaven vorderen, terwijl 
tie waarde der meststoffen, waarvan de inkomsten afhan
gen, feitelijk minder is dan elders, of wel dat de land
bouw in de omgeving zich meer of minder tot het aan
schaffen er van genoopt ziet. 

Het is de bedoeling in dit opstel, zoo beknopt mogelijk 
het een en ander mede te deelen aangaande de dienst der 
openbare reiniging te 's Gravenhage, waartoe de memorie 
van toelichting op de ingediende begrooting daarvoor, 
dienst 1882, aanleiding gaf. 

Voor de uitvoering zijn aanwezig: 

Personeel. 
28 voerlieden voor het ophalen van asch en huisvuil. 
23 hulp „ , 
12 rioolscheppers. 

2 putledigers. 
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2 schuitenvoerders 
10 tonnen wisselaars. 
3 tonnenspoelers. 
2 grachtschuimers. 
9 sproeiers. 

17 staalwerkers, steenenrapers en bij den brandoven. 
2 vodden/.oekers- en droogers. 
3 voddenzoeksters. 
1 stalknecht. 
2 smeden en 1 smidsjongen. 
2 wagenmakers en 1 jongen. 
1 zadelmaker. 
1 kuiper. 

49 vegers 
Paarden : 

41 paarden voor het ophalen van asch en huisvuil en 
voor het rioolscheppen. 

5 paarden voor het tonnenstelsel. 
2 „ „ de nachtdienst en dikwerf nog eenige 

van de bovengenoemde. 
7 paarden voor de sproeidienst, die in het voorjaar 

aangekocht en in het najaar weder verkocht worden. 
De beide paarden van de nachtdienst worden bovendien 
bij de besproeiing gebruikt. 
Materieel. 

30 wagens voor het ophalen van asch en huisvuil. 
14 slijkbakken. 
14 lemoenwagens voor het ophalen van fabrieks-, maga

zijnafval enz. 
2 karren voor het rijden van sintels. 
9 tonnenwagens. 
2 faecaliënwagens voor verwisseling aan de gevangenis. 
5 handwagens voor het ledigen van faecaliënputten. 

26 handveegwagens. 
1 0 steekwagentjes voor het vervoer der aschkisten op 

den staal. 
1 1 sproeiwagens. 
3 schuiten voor het ledigen der faecaliënputten. 

Verder gemiddeld nog 7 schuiten in huur. 
Het ophalen van asch en huisvuil bij de ingezetenen 

geschiedt om den anderen dag. door een voerman en 
hulpvoerman. Gedurende den winter worden in het 
achtergedeelte van de daarvoor bestemde wagens asch
kisten geschoven, die bij aankomst op den staal er uit
genomen en door de staalwerkers gelost worden, terwijl 
voerman en hulpvoerman den overigen inhoud van den 
wagen, n. 1. het huisvuil, op eene andere plaats van 
den staal gaan lossen, waarna genoemde kist weder wordt 
ingenomen en de voerman zich opnieuw naar zijn wijk 
begeeft. 

Over de doelmatigheid van die wagens wordt dikwerf 
zeer ongunstig geoordeeld, doch wilde men zich op de 
hoogte stellen, van 't geen er mede uitgevoerd moet wor
den, dan zou dat oordeel bepaald gunstiger zijn. 

Bovengenoemde slijkbakken worden hoofdzakelijk ge
bruikt bij het scheppen der kolken van de gemeente-
riolen, die allen telkens binnen een bepaalden tijd ge
schept worden, doch niet allen na een zelfde tijdsverloop, 
want bizondere ligging, meerdere of mindere doorsnede 
der riolen, aard en hoeveelheid van hetgeen er bij ver
schillende omgeving op geloosd wordt en wat dies meer 
zij, hebben daarop invloed. 

Verder worden die bakken des nachts gebruikt voor 

het ledigen der faecaliënputten, wanneer de afstand naar 
de grachten te groot wordt om den inhoud dier putten 
met de daarvoor bestemde handwagens naar tic schuiten 
te vervoeren. 

Nog doen zij dienst voor het afhalen van fabrieks-, 
magazijn- en slagtafval, zoodra dit te vloeibaar^ is om 
het met andere wagens te kunnen vervoeren. 

Genoemde lemoenwagens dienen voor het vervoer van 
sintels, zand, niet vloeibaar fabrieks- en magazijnafval 
en des winters als hulpwagens bij het ophalen van asch 
en huisvuil, wanneer sneeuw of gladde straten de dienst 
met groote wagens alleen bemoeielijken. 

Het verwisselen der tonnen van het tonnenstelsel, ge
schiedt in den regel 3 malen per week. De wagens, ingericht 
voor het vervoer van 35 tonnen, werden in den laatsten tijd 
geheel dicht gemaakt, zoodat men ten minste het onaange
name gezicht op die tonnen wegneemt Het tonnenstelsel 
moge als hulpmiddel aangewend worden, nl. in gevan
genissen, fabrieken, kleine gemeenten, waar de menscheti 
der mindere klasse in den regel zuidelijker zijn dan die 
in groote steden, buurten waar de toepassing van eenig 
ander stelsel overwegende bezwaren ontmoet, enz , doch 
wanneer men het gedurende eenigen tijd in eene groote 
stad, al is het ook slechts in een gedeelte, in werking 
ziet, dan valt het zeer te betwijfelen, of men nog den 
moed zoude hebben om het voor zulk eene stad als het 
eenige stelsel in te voeren, zooals wel eens is voorgesteld. 

Voor het ledigen der faecaliën-putten, (in andere steden 
tegen vergoeding, hier kosteloos) gaan in den regel des 
nachts 14 werklieden uit. Dit werk geschiedt hier nog 
op de meest primitieve wijze en van het onhebbelijke 
daarbij kan zeer veel weggenomen worden; doch het 
zoude een tamelijke uitgave vereischen, wanneer men 
die verbetering althans niet in halve maatregelen zoude 
zoeken. 

Het vegen der straten, alwaar op den dag het drukste 
verkeer is, geschiedt des morgens van zes- tot acht uur, 
waarbij de voerlieden der asch-cn vuilniswagens en die der 
slijkbakken behulpzaam zijn, die dan tegelijk het daarbij 
verzamelde veegvuil in hunne wagens opnemen en ver
volgens in hunne wijken de werkzaamheden gaan verrich
ten waarvoor zij bestemd zijn. 

De vegers gaan daarna de overige deelen van hunne 
wijken vegen en nemen het veegvuil op in handwagens, 
wier inhoud later op bepaalde plaatsen door bovenge
noemde voerlieden in hunne wagens overgenomen en 
naar den staal vervoerd wordt. 

Volgens eene verordening (n°. 462) worden het schep
pen van riolen op particulier terrein, het afhalen van 
fabrieks- en magazijnafval en dergelijke werkzaamheden, 
ook van wege de dienst verricht, op verzoek der inge
zetenen, doch tegen vergoeding van kosten en voor zoo 
ver daarvoor personeel en materieel beschikbaar zijn. 

De besproeiing geschiedt van af 15 a 20 Apr i l tot 
15 a 20 September. Daarvoor zijn 9 wagens in dienst 
van des morgens 6 tot 12 ure en van des namiddags 
l i tot 6 ure. Die wagens kunnen pl. m. 1400 liter 
bevatten, zij worden met slangen aan de kranen der 
waterleiding gevuld en wanneer zij gedurende een geheelen 
dag werkzaam zijn, wordt door iederen wagen pl. m. 43 
kub. meter water versproeid. 

Hoefbeslag en herstellingen aan het materieel (dit 
laatste althans zooveel mogelijk) geschieden in de werk-
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plaatsen op den staal, doch het maken van nieuw mate
rieel en van aanmerkelijke vernieuwingen aan het bestaande, 
worden grootendeels door particuliere bazen verricht. 

Voor het herstellen van aschkisten en van zandkisten 
(de laatste worden des winters bij bruggen en hellende 
straten gesteld) wordt gedurende eenigen tijd een tim
merman in dienst gesteld, evenals tweemalen per jaar, 
gedurende eenigen tijd, zes vrouwen voor het wieden 
der straten. 

Op het onderstaand staatje kan men nagaan, hoe de 
verhouding was van uitgaven en inkomsten per inwoner, 
gedurende de tien jaren dat de openbare reiniging te 's Gra
venhage onder eigen beheer kwam, en wel afgescheiden van 
die te Scheveningen, die eerst in 1 875 onder eigen beheer 
kwam, en van tonnen stelsel en besproeiing waarvan ge
durende de eerste jaren geen voldoende gegevens zijn. 

Jaar. 
Aantal 

1 inwoners. 
Jaarlijksche 

uitgaven. 
Jaarlijksche 
inkomsten. 

Citjjave 
per 

inwoner. 

Inkom* 
. sien per 

inwoner. 

I872 82.353 ƒ 7 2 , 8 5 6 / 39.134 / 0,88 / 0,47 
1873 83.323 „ 72,900 .. 44.534 ,. 0,87 .. 0,53 
I874 85,182 „ 70,000 .. 42,655 „ 0,82 „ 0,42 
I875 87,624 „ 70,4> • .. 36,1 17 „ 0,80 „ 0,41 
I876 89,854 „ 83,440 .. 32,771 .. 0,93 „ 0,36 
.877 93.2 19 - 84.759 .. 42,743 „ 0,90 „ 0,46 
I878 96.454 „ 86,096 .. 41.397 „ 0,89 .. 0,43 
I879 99,040 ,. 85.205 „ 32.644 „ 0,86 .. 0,33 
I880 102,588 „ 86,507 .. 41.951 „ 0,84 „ 0,40 
l88l 105,108 „ 90,276 „ 43 ,O0O ., 0,85 „ 0,40 

Uit dat staatje blijkt, dat de verhouding van uitgaven 
per inwoner niet hooger wordt, indien men in rekening 
brengt: 

i°. dat door de veel ruimere wijze van bouwen in het 
nieuwe gedeelte der stad, een zelfde aantal inwoners over 
veel grooter oppervlakte verspreid wordt dan in het oude 
gedeelte, wat natuurlijk voor alle werkzaamheden uitge
breider dienst vordert, b. v. voor het ophalen van asch 
en huisvuil wordt grooter afstand doorreden ; hel geeft 
langer straten, dus meerder rioolkolken te scheppen ; lan
ger straten vorderen meer vegers, sproeiwagens, enz ; 

2° dat de verhouding per inwoner ongunstig moet 
zijn, zoolang de straten niet geheel bewoond worden, 
omdat voor eene gedeeltelijke bewoning toch bijna de
zelfde kosten vereischt worden ; 

3°. dat enkele jaren eene hoogere uitgave per inwo
ner aanwijzen, wanneer voor uitbreiding tier dienst, het 
aanschaffen van materieel en paarden noodig werd be
vonden, waarvoor in volgende jaren alleen het onder
houd in aanmerking komt Dit zal o. a het geval zijn 
met de begrooting voor deze dienst in het volgende jaar ; 

4°. dat het vele materieel jn het begin nieuw zijnde, 
niet alleen weinig onderhoud vereischt, doch later, na her
haalde herstellingen, dikwerf, het één voor het andere 
na, plotseling gedeeltelijk, zoo niet geheel vernieuwing 
vordert; dit is niet te verwonderen, want tie wijze 
waarop er mede gewerkt en wat er mede vervoerd moet 
worden, geven aanleiding tot spoedig verslijten ; 

5 0. dat de buitengewone werkzaamheden, sedert de 
invoering der verordening daarop, hoe langer h o e meer 
gevraagd worden, en toch kan men de uitgaven daarvoor 
geen schadepost voor tie gemeente noemen, want in het 

jaar 1880 bracht tie vergoeding daarvoor ruim f 5000 op, 
en voor het reeds verloopen gedeelte van dat jaar is dat be
drag hooger dan na tien zelfden tijd in 1880. Bovendien 
heeft zulk eene dienst liet zeer te waardceren nut, dat de 
reinheid op particuliere terreinen bevorderd en de veront
reiniging der openbare straten in vele opzichten weerhou
den wordt, waarvoor echter de gemeente alleen zich het 
beste beschikbaar kan stellen, omdat particulieren nietten 
allen tijde zoo velerlei als er voor benootligd is, voorhan
den kunnen hebben. 

Dat de inkomsten in de eerste jaren, in verhouding 
per inwoner, het gunstigst waren, mag men vooral dank 
weten aan de voorstelling die vele afnemers zich gemaakt 
hadden van de compost, zoodat zij niet bevreesd waren 
daarvoor een tamelijken prijs te betalen, die echter spoedig 
verminderde toen men bemerkte tlat de verwachting te 
hoog gespannen was. 

Ook moet men in aanmerking nemen tlat tie gezifte 
asch, die in de eerste drie jaren ƒ 0,35 per hectoliter opbracht, 
hoe langer hoe minder in prijs werd en nu sedert drie 
jaren met moeite afnemers vindt en dan nog wel kosteloos 
en bovendien vrij aan boord geleverd. 

Zoo zijn tie slechte vaart naar deze gemeente en in tie 
gemeente naar den staal, zoowel als de zeldzame aanvoer 
van handelsartikelen door schepen, die meststoffen als 
terugvracht nemen, zooals in Amsterdam, Rotterdam, 
Haarlem en andere groote steden, oorzaken dat de 
meststoffen hier alleen getrokken werden door zuivel-
boeren, die, bij den minsten tegenspoed, door gebrek 
aan kapitaal, op tie bemesting trachten te bezuinigen, 
terwijl bovengenoemde steden, tie graanboeren uit alle 
streken tot afnemers hebben. 

A l laat men nog andere oorzaken buiten rekening, 
dan zullen daarentegen tie uitgaven naar verhouding 
nergens zoo hoog zijn als hier, omdat alles per as ge
schiedt, terwijl in andere steden zeer veel met schuiten 
verricht wordt, hetgeen veel goedkooper is, doch waarvan 
weder niet te ontkennen is. tlat de dienst daarmede vele 
onvermijdelijke onaangenaamheden oplevert en tlat zij bij 
stremming der vaart door een langdurigen winter, op 
kostbare wijze vervangen moet worden. 

Was het misschien niet te verwonderen, dat men vóór 
tie oprichting der dienst in eigen beheer, meende „deze 
of geene statl geeft zooveel winst, dus moet 's Gravenhage 
als aanzienlijker gemeente zooveel meerder winst op
leveren," dan is het na een tien-jarige ervaring gemakkelijk 
aan te toonen, tlat er bij die vergelijking factoren over 
het hoofd gezien waren die het tegenovergestelde moesten 
uitwerken. 

H A N S M A K A R T S A T E L I E R . 

Wie heeft niet, bij tie beschouwing van 1 lans Makarts 
reuzendoeken, de stille wensch voelen opkomen, om eens 
een blik te slaan in zijn atelier, want welke pracht moet 
daar heerschetl 0111 zoo weelderig te kurmen schilderen ! 

Welnu, die pracht is dan o o k overweldigend! 
Geen romein kan zich in grooter weelde gebaad 

hebben dan den Weener kunstenaar, die zijn prachtig 
verblijf, met alle kunstschatten die het bevat, van Keizer 
Frans Joseph ten geschenken ontving 
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Ken atelier heeft steeds eene geheime aantrekkelijk
heid, veroorzaakt door de schilderachtige wanorde die 
daar heerscht en waarin toch ieder voorwerp, hetzij 
groot of gering, met bepaalde kunstenaars voorliefde 
gekozen is. Hoeveel te meer dan dat van een wereld
beroemd schilder, als men bedenkt dat in dat allerheilige, 
die kunststukken geboren werden, welke het publiek 
dag aan dag naar de lokalen deed stroomen waar zij 
waren tentoongesteld. 

Een hooge portiere, geschikt om zijne enorme groote 
schilderijen door te laten, scheidt de voorzaal, op zich
zelf reeds een fraai atelier, van de eigenlijke werkplaats. 
Dit is een langwerpig vertrek, dat aan de korte zijde 
driehoekig is afgesloten. In het noordelijk vak van den 
driehoek is een buitengewoon groot venster aangebracht, 
waardoor het licht tot midden in het vertrek valt, op 
de verschillende stukken die de meester onderhanden 
heeft. Daar het venster hoog geplaatst is, zoo laat het 
toch sommige hoeken in een geheimzinnig, aantrekke
lijk duister, maar werpt het volle licht op het groote 
raamwerk waarop dc reuzen doeken gespannen worden 
en dat door middel van takels, in de grond verzonken, 
of opgeheven kan worden, al naarmate het vereischt 
wordt. Ken met schoon houtsnijwerk versierde trap voert 
naar dit venster en geeft tevens gelegenheid, de schilde
rijen van eene verhevenheid tc zien, zoo ook in een spiegel 
van het zuiverste glas, onder het venster, het spiegel
beeld. Sopha's, waarop de heerlijkste stoffen en weefsels 
achteloos zijn neergeworpen, noodigen tot rusten Kostbare 
vazen, harnassen en wapens omringen u in schilderach
tige wanorde, en komen heerlijk uit tegen de draperiën 
en oude gobelins aan de wanden. Hooge palmbladeren 
en pauwenveeren waaiers, wuiven van uit de hoogte, ter
wijl een pantervel, koper drijfwerk en eenig porselein 
en aardewerk, kleur geven aan een duisteren hoek waar 
een paar bronzen kandelabers staan. Rondom, overal waar 
het oog rust ontmoet het de schoonste kleuren en vor
men. 

Aan de andere, korte zijde voert eene nog veel rijker 
gebeeldhouwde trap dan de voorgaande naar een slaapver
trek, hetwelk door middel van een klein, met beeldhouw
werk versierde loggia uitzicht geeft in het atelier, doch 
een zacht licht ontvangt door gekleurde vensters Ook 
hier heerscht natuurlijk wederom de grootste weelde van 
met koper en ivoor ingelegde meubelen, vazen, drijfwerk, 
een kostbare wapenverzameling, benevens een gebeeld
houwd rustbed, waarvooreen mollig beerenvel ligt waarin 
dc voet verzinkt. 

Denkt men zich nu zulk een atelier nog versierd met 
kostbare schilderstukken, terwijl eenige schoone vrouwen
portretten en andere stukken wachten op de laatste 
hand des meesters, dan heeft men eene voorstelling van 
de omgeving waarin Hans Markart werkt. Geen Rubens 
of Raphael, geen Titiaan of Van Dijk hebben zulk eene 
weelde gekend. 

Behalve vier vrouwenportretten en eene Leda met de 
zwaan, heeft Hans Makart de schets onderhanden van 
de plafonds voor de nieuwe musea's van kunst en natuur
lijke historie. 

Voor het eerste, was het ontwerp gereed van de be
schildering der twaalf stukkappen. Die welke boven de 
venster aangebracht worden stellen voor: Rafael, Rem
brand, Rubbens en aan de andere zijde Leonard da Vinei, 

van Dijk en een mij onbekenden. De andere bevatten in 
het midden eene allegorie, terwijl Buonarotti en Titiaan 
aan tie eene en van Eijck en Dttrer op de andere wand 
zijn voorgesteld. Ofschoon geen namen zulks nader aan
duiden, kan men duidelijk zien tlat deze meesters, of althans 
hunne school, bedoeld worden. 

Voor het museum van natuurlijke historie was het 
middenstuk ontworpen, voorstellende den zonnegod in zijn 
wagen, omringd door dc kinderen des lichts, voor welks 
glans de geesten der duisternis vluchten, terwijl tie dieren
riem en eenige allegoriën, tie wetenschappelijke strekking 
van dit museum nader aanduiden. 

Voor zoover men nu reeds over het ontwerp kan oor-
deelen, belooft het meesterlijk te zullen worden en met 
vertrouwen mag men van Hans Makart verwachten, dat 
hij hierin juist zijne zoo zeldzaam groote decoratieve 
gaven ten volle zal tentoonspreiden, en zijn werk de 
pracht der beide indrukwekkende trappenhuizen ten top 
zal voeren. 

Weenen, 17 September 1881. K . 

EEN GEDREVEN SCHILD. 

De uitvoerige mededeeling in het Bouwkundig Week
blad van 22 Juli 1. 1. over het, in de Utrechtsche fabriek 
van zilverwerk vervaardigde pronkharnas van Matthias 
van Oostenrijk, bracht mij op de gedachte, dat de afbeel
ding van een kunst-nijverheids-product van vroeger dagen 
op dat zelfde gebied, ook in dit blad op hare plaats zou 
zijn. 

De hierbij behoorende af beelding is die van een schild, 
waarvan de reproductie aanwezig is in het Nederlandse!) 
Museum op de Prinsengracht te 's Gravenhage. Het 
origineel indertijd in handen van een Amsterdamsen 
ingezetene, werd verkocht aan Rotschild te Londen om 
eene plaats te vinden in diens verzameling van oude 
kunstvoortbrengselen. 

De naam van hem voor wien het origineel vervaardigd 
werd, is, zoowel als de naam van den vervaardiger, onbe
kend. Het geheel verraadt groote verwantschap met de 
Italiaansche renaissance uit de X V I eeuw, en een ge
dreven schild in het bezit van Rotschild te Weenen, 
vervaardigd door Giovanni Ghisi is in zijn geheel zoo 
gelijk van opvatting met het onderwerpelijke, dat gerus-
telijk de bekendheid van den vervaardiger met dien 
Italiaanschen Kunstenaar, mogelijk wel als leerling, kan 
worden aangenomen. 

Eene beschouwing maakt verdere beschrijving over
bodig. De mythologische voorstellingen in de cartouches, 
de saters, de oorlogs-attributen enz. zijn geheel in over
eenstemming met de bestemming van het schild. 

's Gravenhage, 

Augustus 1881. 

V A N N l E U K E R K E N . 

B I N N K N L A N D S C H K B E R I C H T E N 

's GRAVENHAGE. — In 't laatst van October zal een vergelijkend 
examen worden gehouden voor hen die naar de betrekking 
dingen van adspirant-ingenictir van den Waterstaat hier te lande. 

Oi- i iKRKERK AAN DEN AMSTEL. — De heer H. P. Eskes, 
algemeen oplichter van het Heemraadschap van den Amstel en 
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Nieuwer-Amstel, is overleden. Sinds een lange reeks van jaren 
was de overledene een ijverig Correspondent der Maatschappij 
tot bevordering der Houwkunst. 

In het Algemeen Handelsblad van den i8« n dezer lezen wij het 
volgende: 

KUNSTNIJVERHEID. — Hoewel de vorderingen in den bouw van 
het Rijksmuseum, op de Stadhouderskade, velen onzer stadgenooten 
zullen verrasten, die een groot deel van den zomer elders hebben 
doorgebracht, kan het niettemin bevreemding wekken, dat er 
reeds in den loop van de volgende maand dc voorloopige lokaliteit 
zal in gereedheid gebracht zijn voor twee nieuwe Rijksinstellingen 
van onderwijs. In dc ruimten voor de bibliotheek en een deel 
van het prentenkabinet bestemd, zullen namelijk tijdelijk de 
N o r m a a l s c h o o l voor T e c k e n o n d e i wij zers en de S c h o o l 
voor K u n s t n i j v e r h e i d worden gevestigd, om in den volgenden 
zomer verplaatst te worden naar de beide hoekpaviljoens aan den 
voorgevel van het gebouw. 

In afwachting der nog niet openbaar gemaakte programma's, 
gelooven wij onzen lezers geen ondienst te doen, door nu reeds 
eenige korte mededeelingen omtrent den aard der daar te geven 
lessen te doen voorafgaan. Dit geschiedt hoofdzakelijk met het 
oog op de school voor kunstnijverheid, daar het van algemeene 
bekendheid mag geacht worden, dat de Rijksnormaalschool voor 
teekenonderwijters (directeur de heer W. II. G. Molkenbocr) in 
een driejarigen cursus de opleiding bedoelt van toekomstige 
leeraren, die een der akten van bevoegdheid wenschen tc ver
krijgen tot het geven von teekenondcrwijs aan de Middelbare en 
andere scholen. Hiertoe bestaat tot dusverre hoofdzakelijk ge
legenheid aan de Polytechnische School tc Delft en aan de Haag-
sche Teekenacademie, terwijl vele candidaten voor de examina 
zich door vrije studie of particuliere lessen overal elders moesten 
vormen. De stichting van ccn bizondcre school voor hunne op
leiding voldoet dus in ccn lang gevoelde behoefte. 

Het leerplan van de Rijksschool voor kunstnijverheid (directeur 
dc heer J. R de Kruijff), omvat een driejarigen cursus voor elk 
der drie hoofdafdeelingen van het gebied der kunstnijverheid 
met name: de ambachten verwant aan de bouwkunst, de beeld
houwkunst en de schilderkunst. 

De vakschool voor bouwkunst omvat hoofdzakelijk de stijl- en 
ornamentleer en de toepassing der architectonische beginselen op 
de beoefening dier kunstambachten, welke samenwerken tot de 
ordonnantie en de stoffeering van gebouwen, tot de versiering 
van pleinen, straten, parken, enz., tot de samenstelling van het 
huisraad, tot de vorming van het vaatwerk in steen, metaal, 
aardewerk, enz. 

Dc vakschool voor beeldbouwkunst omvat het modelleeren of 
boetseeren van voorwerpen op ornamenteel en figuraal gebied 
voor ambachten, als van den beeldsnijder voor meubels, van den 
stukadoor, den goud- en zilversmid, den porselein- en aardewerk
vormer, den bronswerker, enz. 

De vakschool voor schilderkunst heeft tot onderwerp het tee
kenen en schilderen van patronen voor geweven en geborduurde 
stoffen, van email en mozaïk, aardewerk cn porselein, voor muur-
en glasschilderwerk, tooneelversicring, enz. 

De eigenaardige opleiding voor elk kunstambacht laat evenwel 
geen streng afgescheiden rangschikken onder een der drie genoemde 
afdeelingen toe. Dus zal de leerling, die hoofdzakelijk voor een 
dier afdeelingen is ingeschreven, mede sommige lessen en oefeningen 
voor een andere moeten bijwonen, terwijl daarenboven vele 
theoretische lessen, als die in stijl- en ornametleer e. a. voor alle
drie afdeelingen gewoon zijn. 

Dus zal b. v. de smid, die hoofdzakelijk onderdeden van een 
gebouw bewerkt, in de vakschool voor bouwkunst treden, doch 
tegelijkertijd zich behooren te oefenen in het modelleeren van 
vormen, voor giet- en smeedwerk, cn derhalve ook lessen en 
oefeningen bijwonen, behoorende tot de vakschool der beeldhouw
kunst. 

Een beoefenaar der decoratieve schilderkunst zal tehuis behooren 
in de vakschool voor schilderkunst, doch niettemin eenige lessen 
der vakschool voor bouwkunst volgen, opdat zijn ontwerpen, be
stemd voor binnenversiering van architectonische ruimten, ook 
daarmee behoorlijk in overeenstemming mogen zijn. 

Wij achten het overbodig, al de kunstambachten op te sommen, 
waarvan de degelijke beoefening een voorbereidende studie aan 

de kunst industrieschool vereischt, doch willen alleen opmerken, 
dat niemand zijn vak daartoe te eenvoudig achtc. Mogen al dc 
vormen, die in onze dagen b. v. door den koperslager of den 
tinnengieter worden bewerkt, schijnbaar niet tot het gebied der 
kunstnijverheid behooren, in waarheid is dit wel degelijk het geval 
en behoeft men zich slechts de vele smaakvol gevormde tinnen 
schotels en kannen "f het koperen drijfwerk van vroegeren tijd 
te herinneren, om demogelijkheid te beseffen van een hernieuwden 
bloei dezer kunstambachten. 

Het onderwijzerspersoneel der school is nog niet voltallig, daal
de beeldhouwer en de schilder, welke in staat zijn om de leiding 
van de vakscholen der beeldhouw- en schilderkunst op zich te 
nemen, nog niet zijn aangesteld. Met het oog op do toepassing 
der nijverheid worden hiertoe kunstenaars vereischt, die een 
bizondcre opleiding hebben genoten, zoodat dit gedeelte van het 
onderwijs zal worden opgedragen aan leeraren, die in het buiten
land gevormd zijn en eerst in het einde dezes jaars of in het 
begin van het volgende worden aangesteld; — tot dat tijdstip 
zal het onderwijs aan ingeschrevenen voor dc beeldhouw- en schil
derscholen een voorbereidend karakter dragen en zich hoofdzakelijk 
tot dc studie van het ornament cn dc theoretische lessen bepalen. 

Ofschoon dienaangaande nog niets is vastgesteld, bestaat er 
grond te verwachten, dat ook de gelegenheid zal worden open-
stcld tot het bijwonen van slechts enkele lessen, hoofdzakelijk of 
uitsluitend in de theoretische vakken, als bijv. de stijl- cn orna
mentleer. 

In afwachting dat wij zoowel hierover, als over de opening 
der beide scholen en de verdeeling der lesuren meer uitvoerig 
kunnen berichten, herinneren wij nogmaals belanghebbenden,dat 
de inschrijving van leerlingen, die den volledigen 3-jarigen cursus 
aan de Normaalschool voor teekenonderwijzers of aan dc Kunst-
lndustneschool wenschen tc volgen, alsnog kan plaats hebben 
door daarvan schriftelijk te doen blijken aan het departement 
van binnenl. zaken, met overlegging van een geboorte-akte en 
van de verklaring, bedoeld bij art. 17 der wet van 4 Dcc. 1872 
(Stbi. N°. 134). Het schoolgeld bedraagt ƒ 3 0 's jaars, terwijl on-
vermogenden, die van bijzonderen aanleg blijk geven, op voorstel 
van den directeur, door den minister van binnenl. zaken van be
taling van schoolgeld kunnen worden vrijgesteld. 

B U I T E N L A N D S C H E BERIC11 T E N . 

Ul .M. — Van de muurschildering 111 de munster te Ulm uitge 
voerd in 1471, cn weder aan 't licht gebracht in 1880, is door den 
photograaf llerrlinger eene photografie genomen, waarnaar licht
drukken zullen vervaardigd worden. Nadat de eerste exemplaren 
aan den duitschen Keizer cn den Kroonprins, die de herstelling 
van deze kerk, even als de voltooiing van den Keulschen Dom, 
als een nationaal werk ter harte namen, zullen aangeboden zijn, 
worden de 26 c.M. breede en 33 c.M. hooge lichtbeelden in den 
handel gebracht. 

—•—•—— 
A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

's H E R T O G E N B O S C H . — De regeering heeft het bouwen van een 
Rijks Archief-gebouw te 's Hertogenbosch gegund aan J. van 
Groenendaal te Loosduinen, voor f 57.000 

H A A R L E M . — Het leveren en leggen der vloeren in het in aan
bouw zijnde Rijks-museum te Amsterdam, van wege het Provin
ciaal bestuur van Nood-Holland te Haarlem, raming / 74.415. 
Minste inschrijver: Johann Odorico te Frankfurt voor /' 70.900 

- Het bouwen van eenige 
muziekschool, aan de Korte 

\ . Stigter, tc 's Gravenhage, 

's GRAVENHAGE 16 September. -
lokalen ten dienste der Koninklijk 
beestenmarkt. Minste inschrijver: 
voor f 27.400. 

D E V E N T E R 16 September. — Door bestuurders van het krank
zinnigen gesticht: 1° het afbreken van eenige daarbij staande 
woonhuizen, en 2° het vergrooten van het gesticht door het bij
bouwen van verschillende lokalen. Begrooting / 12.100. Minste 
inschrijver: l i . van der Worp. te Deventer, voor / 10.387. 

A M S T E R D A M 19 September. — Door den tuin-architect Leonard 

A. Springer, het aanleggen van den tuin voor het Museum »het 
Broekerhuis", Amstelelveensche weg, gemeente Nieuwer-Amstel. 
Ingekomen 6 biljetten. Minste inschrijver Jac. P. K. Galesloot. 
te Amsterdam, voor / 3451.40. 
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A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

gemeente Zeist, maken bekend, dat op 
Maandag 3 October 1881, des namid
dags te 2 uur, in het gemeentehuis zal wor
den aanbesteed: 

Het bouwen eener school, groot 
6 lokalen, met overdekte speel
plaats, aan den Hoogenweg te 
Zeist. 

Gedrukte exemplaren van het bestek en 
de tcekeiiiniteii liggen van af den 22 dezer 
ter inzage in het gemeentehuis en zijn al
daar, tegen betaling van /' 1.25 te verkrij
gen, zoomede bij dc heeren I!. BROUWER, 
in de Schoutensteeg cn A.NlJLAND, archi
tect, beiden te Utrecht, welke laatste be
reid is aan belanghebbenden de vereischte 
inlichtingen te geven. 

De uil nu ijzing der werkzaamheden op 
het bouwterrein zal plaats hebben op Maan
dag 26 dezer maand en op den dag der 
aanbesteding, telkens des morgens te 11 uur. 

Zeist, 16 September l88l. 
Burgemeester en wethouders voorn., 

W. K. I IUYDECOPER, Voorz. 
241 W. A. IIOESCHOTEN. Secr. 

A T T E N T I E . 
Een jongmensch, ccn goede bouwkundige 

opleiding genoten hebber de en van de beste 
getuigschriften voorzien, wenschtc tegen 
Januari a.s. van betrekking te veranderen. 

Adres franco brieven letters X . IJ. Z. aan 
de Erven H. VAN MUNSTER & ZOON, War
moesgracht 12. Amsterdam. 242 
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K a l k - e n T r a s - F a b r i e k a n t 
GROOTHANDELAAR 

VERDERE BOUWMATERIALEN. 
Directe aanvoerder der M A N H E I M E R P O R T L A N D C E M E N T . 

^45 

G. & J. COOL, 
F A B R I K A N T E N V A N M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 

Bekroond: 
AMSTERDAM, PARIJS, ARNHEM, PHILADELPHIA. 2 4 6 

Mii&'smjiii'ii: 
AMSTERDAM, Bloemgracht 77. NIJMEGEN, Snijderstraat 4 2 6 . ROTTERDAM , Nieuwland 1. 

I D A K L E I E N 
Engelsche, Fransche en Duitsche. 

Levering per Schip, Waggon of uit Magazijn, 
A D R E S : ! 

FOLKERS Ofc Co., Amsterdam. 

• ui 
i — PARKETVLOEREN, 

• S Villeroy & Boch, Mettlach m • 
J 1 Boch Frères , Maubeuge 243 —I * 
• 5 Minton, Hollins & Co., Stoke —1 • 
_ I rn 
• I— bij de l rertegemooordigers en Depothouders ^ M • 
• ff DE LINT 4 C". Haringvliet T.Rotterdam F ? 

H . & J ^ S U Y V E R , 

FABRIEK VAN 

STOOM-KETELS 
EN 

W E R K T U I G E N , 
„Hollaiidsche Tuin" en „Zeepaard", 

BICKERSTRAAT, 

248 A M S T E R D A M . 

1876. 
Zilveren Medaille 

Academie te Brus e". 

1881. 
Gouden Medailie 

Nationale Wedstrijd 
Leeuwarden. 

P. H. BOOMGAARD, 
jJcintiT Decorateur. 

ECHANÏILLONS ten bewijze van bekwaam
heid worden vooraf gaarne ter bezich

tiging gesteld. 249 

0, Z. Voorburgwal, 320. 
AMSTERDAM. 

T O T U I T V O E R I N G V A N A L L E R H A N D E 

B E E L D H O U W W E R K E N . 
VOORAL VOOR 

Gebouwen en Kerkwerken, 
beveelt zich beleefdelijk aan 

E. BOURGONJON, 
B E E L D H O U W E R , 244 

iUiiuistntut 1!), te 's llajre 

L O U I S G O F F I N & O I E . 
J3», Avenue Hoflrler «JB, LUIK 

Exploitanten van 1 I A R D S T E E N | Petit granit) en van K E I J E N G R O E V E N 
alsmede van L U X E M B U R G S C H E N S T E E N . 

H A R D S T E E N G R O E V E X van O G N É ruim to Hectaren groot met Stoom
zagerij ingerigt om alle afmetingen te kunnen zagen. 

L A R O C H E T T E S T E E N , G I L S D O R F E R S T E E N en W I D D E B E R G E R -
K E I J E N , ruim 18 Hectaren in exploitatie in Luxemburg. 

Vertier G R A N I E T en G R È S K E I J E N , H Y D R A U L I S C H E en V E T T E 
L U I K S C H E K A L K . 

Aan Ingenieurs en Architecten worden op aanvrage monsters van boven
staande steensoorten toegezonden. 

N E D E R L A N D S C H E KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
TUSSCHEN VELSEJN EN IJMÜIDEN. 

Hoofddepót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Itekroond te Arnhem met Diploma 1» Graad. 

A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 
M E T S E L S T E E N E N , P R O F I E L S T E E X E X in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R 
S T E E N E X van af f 1.511 per M r 2 . , R I O L E N , B U I Z E N enz. 
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Mededeelingen betreffende de maatschappij. — Eenige opmerkingen 
over inrichting en bouw van ziekenhuizen. — Ecu voor menigen gemeen
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M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

Aan de Leden der Maatschappij welke ingeteekend 
hebben op liet B O U W K U N D I G TIJDSCHRIFT , deel 27 der 
Bouwkundige bijdragen, is de eerste aflevering verzonden. 

De tweede aflevering is reeds in bewerking 
Het Bouwkundig Tijdschrift zal verschijnen in 4 afleve

ringen per jaar, minstens bevattende 40 platen in pho-
tolitografie, en 8 vel druks. De grootte is gelijk aan die 
van het Bouwkundig Weekblad. 

De leden der Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst kunnen op dit Tijdschrift inteckenen bij de uit
gevers, de Erven H . van Munster en Zoon, Warmoes
gracht 12 te Amsterdam, tegen den prijs van ƒ 5,00 pet-
jaargang. De prijs voor niet-leden der Maatschappij is 
bepaald op f 10. 

De inteekenaren worden verzocht hunne aanvragen 
onmiddellijk aan de uitgevers te zenden met opgave 
van den boekhandelaar door wiens tusschenkomst men 
de leverantie wenscht. 

Het Bestuur der Maatschappij heeft de eer heeren 
leden mede te deelen dat te Leeuwarden, dank zij de 
ijverige pogingen van den heer J. E . G . Noordendorp, 
Correspondent aldaar, eene Afdeeling der Maatschappij 
is opgericht. 

E E N I G E O P M E R K I N G E N O V E R 

I N R I C H T I N G E N B O U W V A N 

Z I E K E N H U I Z E N . 

Namens de Maatschappij tot bevordering der Houw
kunst heeft het Bestuur, na het overlijden van Z. K . H . 
den prins Frederik der Nederlanden, een brief van rouw
beklag gericht tot Z. M . den Koning, Beschermheer 
der Maatschappij. 

Namens Z. M . ontving het Bestuur daarop een brief 
van dankbetuiging. 

I Iet is eene bekende zaak dat hij, die een gebouw 
ontwei pt, volkomen doordrongen moet zijn, van tie 
eischen en voorwaarden, waaraan het moet voldoen. 
Bij een woonhuis is dit het gemakkelijkst, daar ieder 
in een huis wonend mensch, met dc voor en nadeelen 
daarvan bekend zijnde, allicht wijzigingen in de inrich
ting kan voorstellen om het beter te maken en dus, zij 
die in het bouwvak zijn ingewijd, in de eerste plaats 
Bij publieke gebouwen is tlit echter geheel iets anders 
en de architect zal dan door vergelijking met andere 
gebouwen van dien aard, door eigen onderzoek en in
lichtingen der belanghebbenden tot een zuivere voorstelling 
moeten komen van de te stellen eischen. Soms is tie 
daarover bestaande literatuur zeer rijk, zooals voor 
scholen, kerken en theaters en het kost dan heel wat 
studie voor dat men voldoende is ingelicht omtrent de 
voorwaarden waaraan het gebouw moet voldoen. Bij 
geen gebouw echter vallen die voorwaarden zoo buiten 
de gewone spheer waarin men zich beweegt dan bij 
ziekenhuizen, daar men deze plaatsen van smart en 
ellende liefst zoo spoedig mogelijk voorbij gaat, en 
zij slechts bekend zijn bij hen die er hulp komen bren
gen o f er hulp zoeken. Toch is over geen onderwerp 
meer geschreven, hetgeen zeer zeker aan tie nietischheid tot 
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eer verstrekt, en vooral in de laatste tijden zijn hier in 
groote verbeteringen gekomen De tijden der leprozen, 
pest- en dolhuizen zijn gelukkig voorbij en hebben plaats 
gemaakt voor beschaafde samaritaansche beschouwingen 
waardoor zoowel voor den kranke naar lichaam als 
naar ziel, inrichtingen zijn geschapen, die, gegrond op 
wetenschap en kennis, de lijdende menscheid opnemen 
en verplegen. 

Onderstaande regelen mogen in korte trekken aan
geven hoe ziekenhuizen moeten worden ingericht. Voor 
uitvoeriger inlichtingen wordt verwezen naar de lijst 
van 63 boekwerken die zijn geraadpleegd voor den 
b o u w van het ziekenhuis te Wiesbaden [sic Zcitschrift 

für Bauwesen 1873). 
De eerste vraag bij den bouw van een ziekenhuis 

geldt natuurlijk het aantal zieken dat tegelijk verpleegd 
moet kunnen worden. Dit juist op te geven en in 
verhouding tot het aantal inwoners der stad, is nagenoeg 
onmogelijk, daar het aantal zieken zeer wisselvallig is; 
doch men kan in het algemeen aannemen dat, met het 
o o g op eene goede verpleging en behoorlijke admini
stratie, een grooter aantal dan 300 bedden niet is aan 
te raden. Hierbij is echter geen rekening gehouden, 
met epidemiën, waarbij men in tijdelijke vcrplecglokalcn 
zal moeten voorzien. Voor een groote stad is boven
dien aan te raden, hospitalen in te richten voor ver
schillende ziektevormen en wel voornamelijk etablisse
menten voor ooglijders, besmettelijke ziekten en 
kraamvrouwen. Steeds zal men voor het te bouwen 
ziekenhuis een terrein moeten kiezen aan de uiterste 
grenzen der stad gelegen, groot genoeg voor even-
tueele uitbreiding en voor den aanleg van een park, 
daar zoodoende slechts zuivere lucht kan worden ver
kregen. Als minimum oppervlakte rekent men 160 M g per 
verpleegde zieke, zoodat een hospitaal voor 300 bedden, 
een terrein van circa 100 M . breedte bij 480 M . diepte 
zou behoeven. 

Voor den grondvorm van een klein ziekenhuis beveelt 
zich het corridor-systeem aan, waarbij alle kamers aan een 
ruimen en overvloedig geventileerden corridor zijn gele
gen, z.ooals bij een rechtlijnigen hoefijzer- of T-vormigen 
grondvorm behooren. Om de vrije luchtbeweging niet 
te belemmeren, moeten voorsprongen vermeden worden. 
Dit is niet in het oog gehouden bij het volgens dit 
systeem gebouwde groote ziekenhuis in Rotterdam. De 
ver achterwaarts springende middelbouw, is een nadeel 
van dat gebouw, hetwelk overigens zeer wordt geroemd. 

Reeds in 1786 werd door Armand Husson in de 
academie van wetenschappen te Parijs in zijne Etude 
sur les hospitaux er op gewezen, dat de beste aanleg 
voor een ziekenhuis was: het pavilIon-systeem, d. vv. z. 
afzonderlijke evenwijdig staande gebouwen , van niet 
hoogcr dan twee, of twee en een halve verdieping en 
onderling verbonden door een lage galerij waartusschen 
steeds tuinen voorkomen. Niettegenstaande de uitmun
tende voorschriften hier in gegeven, werden toch de 
meeste hospitalen op de oude wijze gebouwd, tot dat 
voortreffelijkheid er van proefondervindelijk werd bewe
zen in de jaren 1813 en 14. 

De bestaande hospitalen te Parijs konden te dien tijde de 
buitengewoon groote hoeveelheid gewonden niet bergen, 
waarom de in aanbouw zijnde slachthuizen van Roule 
Montmartre Mcnilmontant daartoe werden ingericht. Daar 

lagen de gewonden nagenoeg in de open lucht tusschen 
stapels bouwmaterialen zoodat men hen bitter moest 
beklagen. Tot ieders verbazing echter was de sterfte 
aldaar slechts half zoo groot als in de zoo goed ingerichte 
oude hospitalen. Nu waren de oogen der ongeloovigen 
open gegaan en de meeste hospitalen werden dan ook 
zoo veel doenlijk gewijzigd, terwijl het nieuwe hospitaal 
Lariboisière volgens het pavillon-systeem gebouwd werd, 
waarna andere volgden. Het hierbij in 't oog gehouden 
denkbeeld van isoleering der verschillende zieken en 
ruime toevoer van licht en lucht, wordt nog volmaakter 
verkregen bij het zoogenaamde barakken-systeem, dat 
in den Amerikaanschen oorlog voor het eerst op groote 
schaal is toegepast, en later ook in Duitschland is ge
volgd. Hier zijn het slechts gebouwen van eene ver
dieping die geheel vrij staan of door een open galerij 
zijn verbonden en in een V-vorm of halven cirkel zijn 
aangelegd. In het midden bevinden zich dan de ad
ministratie-gebouwen en die voor de huishouding. 

Voor tijdelijke hospitalen, zooals bij een oorlog of 
epidemie, verdient een dergelijke schikking zeer zeker 
de voorkeur, daar zij juist in overeenstemming kan ge
bracht worden met de behoefte en weinig kost, zooals 
bewezen is door het in drie weken tijds opgerichte 
barakken lazarethaus „Tempelhofes Pelde" bij Berlin. 
Doch ook voor blijvende ziekenhuizen is dit het beste 1); 
maar men kan dan volstaan de barakken voor besmet
telijke ziekten één verdieping hoog te makenen van goede 
dakventilatie te voorzien, terwijl de andere gebouwen 
(pavilions) van 2 a 2\ verdieping kunnen zijn. Daar 
ruime toevoer van frissche lucht en van zonlicht hoofdfac
toren zijn tot herstel, zoo zijn die hospitalen het beste 
welke daarvan ruim voorzien zijn. Dat zijn die, welke 
volgens het pavillon-systeem, of als men veel ruimte heeft, 
volgens het barakken-systeem zijn gebouwd. Hij beide 
systeemen moeten de ziekenzalen met hunne lengte-assen 
van noord naar zuid liggen en aan beide zijden ven
sters hebben. 

Gaat men nu over tot de inrichting der verschillende 
pavilions, dan valt vooreerst op te merken, dat de 
afdeelingen voor vrouwen en mannen volkomen ge
scheiden moeten wezen en in den regel die voor mannen 
het grootste is. Hieromtrent moet echter het oordeel 
der doctoren worden gevolgd, daar dit voor verschil
lende ziektevormen verschilt. Eveneens zal men zich 
hiernaar te voegen hebben voor de verdeeling volgens 
den aard der ziekte. 

De volgende verdeeling van een hospitaal voor 300 
zieken, volgens opgave van geneeskundigen, moge tot 
voorbeeld strekken. 
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1. Inwendige zieken (Pavilion v 2. verd.) 30 
2. Chirurgische ,, (Barak v. 1. ,, ) 18 
3. Syphilitische ., ( p a v i l l o n v 2 w d ) 

4. Huidzieken ' 
5. Typhuslijders (Barak v. 1 verd.) 
6. Kraamvrouwen 
7. Kinderzieken 
8. Choleralijders (Barak v. 1 verd) 18 
9. Pokken „ (Barak v. I verd.) 18 

1 Allgemein Sttdttisches Krankenhaui en Berliner Krankenhaus in Wies 
Imden en anderen. 
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30 60 
6 24 
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12 12 
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12 30 
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10. Krankzinnigen I 

18 

2 

36 

Per transport 234 
) te vereenigen met de I 

andere afdeelingen. ( 
I I . Reserve 18 
I 2. Betalende zieken (in het administratie 

gebouw) 15 15 3° 

Totaal 302 

Voor de onder No. 6 en 7 genoemde bestaan meestal 
afzonderlijke inrichtingen evenals voor die onder No. 10, 
doch het hospitaal moet, als eerste toevluchtsoord, ook hen 
een tijdelijk verblijf kunnen aanbieden. Daar het niet 
te veronderstellen is dat twee epidemiën te gelijk 
uitbreken, zoo kan des noods de barak voor cholera 
gebruikt worden bij een pokken-epemie en omgekeerd. 
Voor de onder No. 12 genoemde betalende zieken, 
moeten steeds afzonderlijke vertrekken beschikbaar zijn, 
waar ongehuwde, op kamers wonende personen, hun 
toevlucht kunnen vinden, of wel zij zich kunnen laten ver
plegen, die door hunne maatschappelijke positie en be
schaving, aanspraak maken op betere verpleging en 
toch de enorme kosten niel kunnen dragen, die zulk 
een ziektegeval tehuis medebrengt. Ook biedt bij som
mige ziekten het hospitaal de meeste kans tot beterschap 
aan, door de daar ter beschikking zijnde hulpmiddelen, die 
men in zijn woning niet vinden kan, zooals de menigvuldige 
baden bij typhus en de krachtige hulp van het manne
lijk personeel, evenals het voortdurend toezicht van 
verpleegsters cn doctoren. Met het oog daarop is het 
hoofdgebouw als een klein ziekenhuis ingericht met afzon
derlijke mannen- en vrouwenafdeeling, op de begane 
grondverdieping na, waar de lokalen voor de administra
tie zich bevinden. 

Bovendien echter zijn in de barakken voor besmette
lijke ziekten, een of twee kleine vertrekken voor betalende 
zieken. In het front van het genoemde hoofdgebouw 
legt men meestal de kapel, waardoor het een monumentaal 
karakter kan verkrijgen. Behalve de vertrekken voor het 
personeel, op de bovenste verdieping, behoort tot het 
hoofdgebouw, de woning van den dirigeerenden docter, 
al of niet met familie, en de kamers voor de onder hem 
staande geneeskundigen, benevens een apotheek, en een 
laboratorium dat zoo ver mogelijk van de ziekenkamers 
verwijderd moet zijn. De trappen en corridors moeten 
ruim, luchtig en direct verlicht wezen. Voor brand
vrijheid dient het materiaal, steen te zijn en moet de trap 
met veel bordessen worden aangelegd, ten gerieve der 
zieken, terwijl bovendien voor de zware kranken nog een 
montoir moet aanwezig zijn Wordt vervolgd. 

E E N V O O R M E N I G E N G E M E E N T E 

R A A D L E Z E N S W A A R D I G R A P P O R T . 

Naar aanleiding van het project van de heeren Bunten 
en Fogerty tot aanleg van een stedelijk verhoogde 
ceintuurbaan hier ter stede, is op den I5 d e September 
in den gemeenteraad het rapport uitgebracht van de 
commissie belast met een grondig onderzoek van locaal-
banen. 

In dit rapport wordt gewezen op de groote voordeden 
die zulk eene inrichting voor publick verkeer heeft, 

doch niet verzwegen dat de gemeente er zich vrij wat 
kosten voor zal moeten getroosten en betwijfeld o f het 
hier toe benoodigd kapitaal wel in het land zelf gevonden 
zal kunnen worden. Hoogst merkwaardig zijn echter 
de woorden aan het slot van dit rapport. „De com
missie verklaart namelijk, dat zulk eene inrichting wel 
ten nutte maar zeker niet tot sieraad van de stad zal 
strekken, waarom zij er bij den gemeenteraad ten sterk
ste o]) aandringt de ondernemers te verplichten, met de 
aesthetische eischen rekening te houden. Vooral dient 
hier op gelet te worden, vervolgd het rapport, bij de 
kruisingen der hoofdverkeer-aderen, tlie de op ijzeren 
jukken rustende viaduct behoeft. Men dient dan tloor 
middel van monumentale poortgebouwen er in te voor
zien, dat de ceintuurbaan het schoone der stad zoo 
min mogelijk benadeelt. Verder wortlt er o p aange
drongen de ondernemers te verplichten, met alle hun 
ten dienste staande nieuwe uitvindingen, de last die r o o k 

en gedruiscli veroorzaken zoo gering mogelijk te doen 
zijn, teneinde tie omwonenden niet te hinderen. 

Dit is iets anders dan te Amsterdam, waar tie karak
tervolle Hoogesluis, ter wille van tie bijpaarden der 
tramway-maatschappij, moet vallen en de onoogelijkste 
houten bruggen naast tie bestaande, de schoone IJkant 
der stad ontsieren. 

WEENEN . K . 

D E U G D E N D U U R V A N H E I P A L E N . 

Slechts zelden is men in staat geweest dit gewichtige 
bouwmateriaal zoo grondig te onderzoeken als kon ge
schieden met tie heipalen van de oude brug t l o o r Karei 
de Groote te Mainz gebouwd, en t l ie nu dus reeds 
meer dan 1000 jaren oud zijn. Toen namelijk het pro
ject van een nieuwe vaste brug zou worden uitgevoerd, 
werden tegelijk de oude stroompijlcrs verwijderd van tic 
in 803 813 gebouwde brug. Deze pijlers, welke bij laag 
water het verkeer zeer bemoeielijkten, konden slechts door 
middel van duikers worden weggeruimd De palen, waar
van bij het uittrekken slechts weinige braken, zijn van 
eikenhout en hebben eene lengte van 4 a 5 Meter ter
wijl zij aan de onderzijde van een ijzeren schoen voorzien 
zijn. Hunne kleur is geelachtig zwart, doch niettegen
staande zij meer dan IOOO jaren onder water waren, zijn 
zij nog uitstekend tot vverkhout te gebruiken. Daarom 
heeft men het plan tie binncnbetinimering van tie raad
huiszaal er mede te vervaardigen. 

V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G D E R 
AFDKKI.INC"> R ( ) T T E R D A M . G E H O U D E N 

16 S E P T E M B E R 1881. 

De Vice-Voor/itter, de lieer II. Cramer, opent deze eerste ver
gadering van het werkseisoen der Afdeeling met een welkom en 
uitnoodiging aan de leden, om met lust en ijver werkzaam te zijn. 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich een brief van den 
Voorzitter, waarin deze mededeelt, tengevolge van bezigheden ver
hinderd te zijn de vergaderingen geregeld bij te wonen, waarom hij 
zijne betrekking nederlegt. Wortlt besloten in de volgende ver
gadering een opvolger te benoemen. 
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Na lezing van run brief van de Afdeeling Arnhem, houdende ver
zoek tot medewerking aan de door haar te houden tentoonstelling 
ter gelegenheid van de, den busten dezer aldaar te houden Alge
meene Vergadering der Maatschappij, noodigt de Voorzitter de 
leden uit, zooveel hen mogelijk is aan dat verzoek gevolg te geven. 

i )p de vraag : ware het niet wenschelijk op het voetspoor der 
groote Italiaansche meesters, dc samenwerking der drie zuster
kunsten. Houwkunst. Schilderkunst en Beeldhouwkunst te bevor
deren, wordt door den heer 1). de Vries ecu antwoord voorgedragen. 

Spreker zegt bij de behandeling van de/e vraag alleen het oog 
te hebben op de schoone bouwkunst en hare werken, die op den 
naam van monumentale aanspraak maken. 

leder die gevoel heeft voor het schoone, zal deze vraag toe
stemmend beantwoorden. 

De tegenwoordige bouwkunst lijdt aan armoede van schoone 
vormen, onoordeelkundige afwisseling van lijnen cn kleuren en 
Onbekendheid van versiering van groote vlakken. 

De oude Italianen waren : of de drie kunsten meester, of had
den genoeg kennis van beeldhouw-cn schilderkunst om ileze dienst
baar te maken tot verhooging van het schoone van architectoni
sche scheppingen. Hierbij moet niet vergeten worden dat de 
schoonste bouwwerken gemaakt zijn door mannen, die in de be
oelening van het vak grijs waren geworden. Zij wisten aan iedere 
kunst hare ware plaats en waarde te geven en offerden de beeld
houw- en schilderkunst niet op aan de architectuur, maar wisten 
de laatste ook, zoo noodig, ondergeschikt te houden aan de eerston. 

De opleiding die de oude bouwmeesters genoten, was geheel 
anders dan de tegenwoordige; zonder het wetenschappelijke te 
verwaarloozen waren zij geheel kunstenaar. Als goudsmid of 
beeldhouwer beginnende, of het onderwijs van deze ontvangende, 
konden zij uitmuntend teekenen en boetseeren, en hadden daarbij 
een aangeboren gevoel voor harmonie en rijkdom van kleur, ter
wijl zij altijd in aanraking met beeldhouwers en schilders waren 
en bleven. 

De tegenwoordige opleiding van architecten is geheel op het 
wetenschappelijke gegrond, de zuivere artistieke opleiding ont
breekt, terwijl bovendien geen gelegenheid bestaat om de bouw
kunst te beoefenen in verband met de andere kunsten. De ver
betering er van wordt gezocht in de kennis der vroegere bouw
kunst, in plaats van in artistieke opleiding, liet figuur tcekenen 
wordt bijna geheel verwaarloosd, als ook de kennis van de har
monie der kleuren. Zoodoende wordt men zeker goed stylist in 
plaatst van vóór alles artist te wezen. 

Het is noodig dat de bouwkunst wordt onderwezen aan dezelfde 
inrichting, of minstens in dezelfde plaats waar de beeldhouw- en 
schilderkunst wordt beoefend, iets dat in ons land niet geschiedt, 
daar de beoefening er van, als behoorden zij niet bij elkander, 
over meerdere plaatsen is verdeeld. 

De invloed van beeldhouw- en schilderkunst op de architectoni
sche waarde' van een gebouw, wordt over het geheel weinig be
grepen; in zeer enkele gevallen ziet men slechts eenige stappen 
doen in de gewenschte richting. Door de eenzijdige opleiding 
welke hij geniet, moet de bouwmeester het ontwerpen van zulke 
versieringen bijna geheel aan een ander overlaten, tlic zelden de 
geest van zijn werk volkomen begrijpt. 

I )e waarde van de bouwkunst wordt meestal overschat tegen
over die van de beeldhouw- en schilderkunst; zonder deze is zij 
slechts in staat indruk te maken door hare massa of zij laat ons 
koud en doet de gedachte aan kunst niet in ons opkomen. Wordt 
de bouwkunst eenzijdig toegepast, dan staat zij verre achter bij dc 
werken van beeldhouw- en schilderkunst, omdat deze alleen om 
zich zelf voortgebracht willen worden. De bouwkunst kan even
min hare beide zusters missen om waarlijk verheven te zijn als 
deze laatsten dc bouwkunst om zich tot de grootste hoogte te 
ontwikkelen. 

Dc voordracht van dit antwoord wordt gevolgd door een korte 
discussie over het artistieke gedeelte van het onderwijs aan dc 
Polytechnische school, waarin de spreker zijne denkbeelden om
trent de opleiding van architecten aldaar nader uiteenzet, als kun
nende niet geheel aan de behoeften van den architect voldoen, 
hoewel overigens de voortreffelijkheid van die inrichting erkennende. 

De Heer G. J. van der (iocs geett eene beschrijving van dc 
heetwater verwarmingstoestellen in de cellulaire gevangenis te 
Gorinchem. 

Na in het kort herinnerd tc hebben aan de vroeger gebruikte 

toestellen, waarbij altijd een lager stand dan de laagstliggende gt>-
leidingsbuis werd gevorderd en die, wilde men voortdurend ver
warmen, ook des nachts moesten bewaakt worden, verklaart spre
ker de bedoelde toestellen, de zoogenoemde cokcskachel, aldus. 

Het voetstuk, waarin de rooster is geplaatst, heeft eene hoogte 
van 0.43 M. In het midden daarop staat de eigenlijke kachel, 
zijnde een buis van 0.34 M. middellijn, hoog 1.13 M., waaromhenen 
ccn mantel is geplaatst, van 0.44 M. middellijn en 0.91 M. hoogte. 
Dc ruimte tusschen kachelbuis en mantel is met water gevuld. 
De afvoerbuis van het verwarmende water ligt aan het boveneinde 
van den mantel, terwijl de terugvoerbuis onder den vloer ligt 
waarop de toestel staat, zoodat die buis 0.65 M. lager ligt dan 
hare uitmonding in den mantel. Alle buizen hebben een middel
lijn van 0.07 M . 

Iedere toestel dient ter verwarming van twee boven elkander 
liggende cellen-rijen, te samen 16 gewone cellen cn 1 van ongeveer 
dubbele inhoud. Dc toestellen staan in den gang langs de onderste 
cellen-rij. De leiding der buizen door de cellen geschiedt op de 
gewone wijze. 

Op dc beide einden der bovenste rondgaande geleiding zijn 
rechtopstaande buizen van 2.5 c.M. middellijn geplaatst, welke 
boven, binnendaks, uitkomen in een daarop bevestigden reservoir, 
door welke inrichting een snelle en gelijkmatige Stroomihg van 
het water door de buizen is verzekerd en alle lucht onverhinderd 
en onophoudelijk kan ontsnappen, waardoor elk gevaar is ver
wijderd. 

De toestel wordt 's morgens met 75 liter cokes gevuld cn brand 
daarmede onafgeDrokcn 11 uren door. Dc aanvoer van lucht voor 
de Verbranding geschiedt door een opening in het onderste ge
deelte van den toestel, welke met een schuif is gesloten. Gedu
rende het stoken behoeft deze schuif niet meer dan 2 m.M, open 
te staan; bij het begin, voor het aantrekken van het vuur, iets meer. 

De gezamenlijke lengte der buizen is 93 M. , gevende een ver
warmingsoppervlakte van 24 J U , waarmede 305 M 3 gelijkmatig 
worden verwarmd tot 6o°. De cellen waarin de opgaande- cn 
ncdergaande buizen zijn geplaatst, verkregen een temperatuur van 
78 0 , waarom deze buizen met een slechte warmte geleidende stof 
omringd moesten worden. 

De kosten aan brandstof zijn in 11 uren / '0.38, zoodat een ver
trek van 70 Ms inhoud, nog geen cent per uur aan verwarming 
zou kosten. 

Brandt de cokes eenmaal in den toestel dan kan hij, tot dat de 
brandstof verteerd is, geheel aan zich zelf worden overgelaten, 
zoodat geen kosten van toezicht gevorderd worden. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

AMSTERDAM. Het bericht omtrent het inheien van palen voor 
het te bouwen Centraal-Station alhier was niet in allen deelen juist. 
Kerst den 25'-'" dezer werd in tegenwoordigheid der met het werk 
belaste ingenieurs de laatste paal ingeheid. 

De aannemers van het werk, de heeren W. Goedkoop Dz. en 
M . Deutekom zijn er alzoo in geslaagd, binnen den tijd van vier 
maanden, het aanzienlijk aantal van bijna negen duizend palen 
te heien. 

De heistellingen waarmede hier voor 't eerst in ons land ge
werkt werd, zijn geleverd door de heeren Gebr. Figee te Haarlem. 

Het werk, dat 1 Juni 18S2 opgeleverd zoude moeten worden, is 
door den spoed waarmede men in staat was te heien, nu reeds 
zoover gevorderd, dat het reeds tegen 1 November van dit jaar 
kan opgeleverd worden. 

's GRAVENHAGE. — De Spectator zegt het volgende van de 
bank, in de Scheveningsche boschjes opgericht ter eere van 
Jhr. 11. C. A. Verheul]; Het is een weldadig gezicht, bij dc 
geringe materialen die men ten onzent gewoonlijk gebruikt eens iets 
van marmer, waarachtig van marmer en dus van monumentale 
stof te zien. 

De malsch witte, blauw geaderde steen voldoet uitstekend in 
het groen. De bank is fraai van vormen, uit den klassieken stijl 
ontleend. Het halfrond der zitbank, op consoles rustende, met 
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eenen uitmuntenden mozalken vloer met spiraal- en palmetver
zieringen, is afgesloten door vierkante met een kroonlijst gedekte 
en met gevleugelde griffioenen als tenanten versierde pedestals. 

Waarom kon men daar niet ophouden, cn moesten daarboven 
nog twee vazen gezet worden en in dezen een aloetje, schoon 
gelukkig niet van de gebruikelijke blikken species geplant': Die-
vazen en aloe's bederven het lijnensysteem der bank cn benadcclen 
in hooge mate het monumentale- karakter. 

— Het nieuwe gebouw van het Departement van Justitie is 
den 23*"-" dezer aan den minister overgedragen en den daaraan-
volgcnden dag voor 't grootste gedeelte in gebruik genomen. 

VEERE . - Bij Koninklijk Besluit, opgenomen in de Staats
courant, is het besluit van den Gemeenteraad van Veere, tot 
verkoop van den prachtigen beker van Maximiliaan van llourgondie, 
als strijdig niet het algemei n belang vernietigd. 

Het vernietigingsbesluit berust op de overweging, dat dc be
doelde beker een gedenkstuk is van groote geschiedkundige 
waarde, aan de gemeente Veere alleen gegeven 0111 hem te 
bewaren tot blijvende gedachtenis aan den Vorst die haar dien 
schonk, terwijl het algemeen belang niet gedoogt, dat zulke voor 
de geschiedenis des Vaderlands belangrijke gedenkstukken door 
openbare besturen, aan welker hoede zij zijn toevertrouwd, worden 
vervreemd. 

Het kunstwerk blijft alzoo voor Nederland In waard. 

A R N H E M . — Tot opzichter der Gemeente-werken is benoemd 
de heer Zijderlaan, tc Zutfen. 

R O T T E R D A M — Sinds eenigen tijd is de Directie van de 
Hollandsche Spoorweg-Maatschappij in onderhandeling met het 
gemeente-bestuur over de plannen tol bebouwing van het voor
malige Stationsterrein en daaraan grenzende gronden. 

Zijn wij wèl onderricht, zoo zegt de Nieuwe Rotterdantsehe 
Courant, dan is aan de Spoorweg-Maatschappij tot voorwaarde 
gesteld, dat er een breede straat zal komen van de Kruiskade-
naar het Stationsplein, wat zeker voor het verkeer naar het 
Centraalstation een groote verbetering zoude wezen. 

ZlERIKZEE. — In de afgeloopen week hebben de heeren Victor 
de Stuers en Cuypers deze gemeente, Brouwershaven en eenige 
andere plaatsen in Schouwen en Duiveland bezocht en zich bezig 
gehouden met 't opnemen van den toestand van den grooten 
toren alhier, die aan het rijk is overgegaan en gerestaureerd zal 
worden, alsmede van de restauratie der kerk van Brouwershaven, 
terwijl zij voorts van de- gelegenheid gebruik gemaakt hebben tot 
het doen van archaeologische nasporingen in eenige openbare cn 
bijzondere gebouwen in deze eilanden. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

L A M A N C H E . — Ken gedeelte van den onderaardschen tunnel 
tusschen Frankrijk cn Kngeland. hetwelk men bij wijze van 
proefstuk wil afwerken, zal binnen korten tijd geheel voltooid zijn. 
Het maken van projecten en het nemen van proeven is geëindigd, 
er wordt gewerkt volgens een regelmatig stelsel. De galerijen 
welke men thans boort, hebben aan de Fransche zijde eene lengte 
van 1800 meters, aan de lCngelsche zijde een lengte van 1600 
meters. Deze arbeid vordert onder de beste omstandigheden. 
Zijn deze beide galerijen voltooid, dan is zoo ongeveer het tiende 
gedeelte van 't geheele werk gereed, want de volle lengte van den 
tunnel zal 29.200 nieters bedragen. Dat is de lengte, genieten op 
den waterspiegel. Rekent men hierbij de tunnels voor het inrijden, 
aan de beide uiteinden, dan wordt die lengte nog 2 kilometers 
grooter. 

De beide eerste sectiën aan de beide uiteinden hoopt men op 
het einde van November of 't begin December dezer jaars reeds 
voltooid tc hebben. 

PARIJS. — Te dezer stede is eene gezondheidscommissie benoemd, 

aan welke opgedragen is ten spoedigste een onderzoek in tc 
stellen naar de woningen welke schadelijk voor dc gezondheid 
moeten geacht worden In de eerste plaats moet hum e aandacht 
gewijd worden aan de armenwijken van Parijs, en dc oude 
woningen. De eigenaars van die woningen welke schadelijk ver
klaard worden, moeten onniiddelijk de voorgeschreven maatregelen 
nemen om ze in alle opzichten bewoonbaar te maken. 

Die eigenaars welke niet in alle deelen de voorschriften 
opvolgen hun door de commissie voorgeschreven, zullen ge-rech
terlijk vervolgd worden, en bovendien zullen de noodige werk
zaamheden worden verricht op kosten van de eigenaars, door 
werklieden waarover de commissie ten allen tijde cn onniiddelijk 
kan beschikken. 

ANTWERPEN, — Dc Gemeenteraad van Antwerpen heeft in 
hare zitting van zaterdag 1. 1. het besluit genomen, dat aan de 
huizen, waarin mannen gewoond hebben, waarop de stad trotsch 
mag zijn, marmeren inschriftplaten zullen aangebracht worden, 
met dc noodige inlichtingen. 

Dit besluit is genomen ingevolge een voorstel van de afdeeling 
voor de plastische kunsten van den Ccrcle artistique. 

FRANKFURT. — Ingevolge besluie der Commissie voor de 
Algemeene Duitsche Paton/ unit Mustersckutt-AstSSteUung te-
Frankfort. zal deze tentoonstelling nog tot 16 October geopend 

blijven. 

M A R S E I L L E . — De rechtbank heeft uitspraak gedaan in het 
proces ter zake van het instorten van de houten stellingen, die 
opgericht waren ter gelegenheid van de voor een paar maanden 
aldaar gehouden stierengevechten, door welk ongeluk, eenige per
sonen gedood en verscheidene gewond zijn. De rechtbank heeft 
den timmerman Lagarde, die de verhevenheid heeft opgericht, 
veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf en 50 fr boete; 
Bayle, den organisateur der wedrennen, tot twee maanden, cn 
Lacreusette, onder-inspecteur der gemeentewerken, tot 1 maand 
gevangenisstraf; voorts alle drie solidair in de kosten van hel 
proces. Paugoy, de stads-archilect, is vrijgesproken. 1 loor de vcr-
OOrdeeling van den onder-inspecteur der gemeentewerken heelt de 
rechtbank indirect beslist, dat er ten deze eene civiele aanspra
kelijkheid voor de stad bestaat, en men voorziet nu ex-ne menigte 
processen tegen de stad tot liet uitkeeren eener schadevergoeding 
aan de slachtoffers of hunne familien. 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

' s G R A V E N H A G E , 24 September. — Aan het Departement van 

Waterstaat enz., het verbouwen van een woonhuis te Maassluis 
tot Post- en Telegraafkantoor, en het onderhoud daarvan gedu
rende de jaren 1882. 1883 en 18S4. Minste inschrijven |. P. 
Wimincrs te Maassluis voor / 5S47. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

M. V. te Amsterdam. IK- deur mag geteekend worden in een 
steenen portique, omlijsting enz. Dit wordt echter niet gevraagd, 

Er wordt één doorsnede gevraagd, men kan dus nemen die 
welke men wil; wil men meerdere doorsneden geven dan kan 
dit niet anders of de duidelijkheid van de teekening zal erdoor 
winnen. 
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1876. 1881. 
Zilveren Medaille Gouden Medaille 

Academie te Brussel. Nationale Wedstrijd 
Leeuwarden. 

P. H . B O O M G A A R D , 

jJrintiT j } i ï ora t*w. 
ECHANTILLONS ten bewijze van bekwaam

heid worden vooraf gaarne ter bezich
tiging gesteld. 256 

0. Z. Voorburgwal, 320. 
AMSTERDAM. 

liii 1'. GOUDA QUINT, te ARNHEM, is verschenen de VIERDE aflevering van: 

GESCHIEDENIS VAN DE BOUWSTIJLEN 
IN DE 

HOOFDTIJDPERKEN DER ARCHITECTUUR 
DOOK 

EÜGEN. GUGEL. 
Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan </<• Polytechnische School te Delft. 

Mei omstreeks 700 in den tekst gedrukte figuren en H staalgravuren. 
tweede, veel vermeerderde en bijgewerkte druk. 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 10 afleveringen a f 1.75. 258 

SCHOOLBANKEN. 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer 
solide en nauwkeurig bewerkt, worden ten 
spoedigste geleverd door het 

Algemeen Schoolmuseum 
te Rotterdam. 

Mode l l en voorhanden; prijsopgaven 
en schetsteekeningen worden op aan v rage 
direct toegezonden. 
=57 B U Y S. 

GRAN1T0-EN TUIl \ ZZ0-H0Z\IUk \ \ \ II \It 11 Kit 
Fraais te on soliedste bevloer ing voor Vest ibules , Entrees, Gangen, 

Keukens , Verandas, Sorres, Magazijnen, Scholen on K e r k e n , 

wordt op de benoodigde plaatsen zelf daargesteld en gelegen door 259 

JOH. 0D0RICG, Frankfort a/M. 
Fabrikant van Kouit'iiisclif en Vent'tiitiinsclie Glas-Hozaiek, li Stuck Marmer. 

Vertegenwoordiger voor Nederland: T H E O D . l ' l ' .RD. l i lERIK )RST, te Haarlem. 

S = 3 « 

C O L P O R T E U R . 
In alle groote steden zoeken wij 

een colporteur voor de advertentien 
in het 

iiiuuiiiundin (lölcehbhul. 1 ^ 
Aanbiedingen met opgave waar 

referentiën te verkrijgen, franco aan 
dc uitgevers. 

\ 

Groote voorraad in alle afmetingen. Lage prijzen. 260 

D E E R V E N II. V A N M U N S T E R cS; Z O O N , zullen I October uitgeven: 

U I T D E V I J F T I G J A A R G A N G E N V A X D E N 

A M S T E K D A M S C H E N S T U D E N T E N - A L M A N A K 

1832—1881. 
Ingenaaid / 3.60. Gebonden / 4 30. 

Deze bundel bevat velen der beste geschriften, zoowel van de mannen van den dag, als van welbekende 

overledenen. 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
TUSSCHEN VELSEN KN IJMUIDEN. 

Hoofddepöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Bekroond tv Arnhem met Diplom» 1" Graad. 

A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 
M E T S E L S T E E N E N , I ' R O E I E L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R 
S T E E N E N van af f 1.50 per Mr- . , R I O L E N , B U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O R T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in i c qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „ S T E R N " van T O E P F F E R , G R A W I Ï Z & Co. te Stettin; 
K N I G H T , BEVAN & STURGE'S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af/' 12.50 enz. 
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IMIi >UT>. 
Mededeelingen betreffende de maatschappij. Eenige opmerkingen 

over inrichting en bouw van ziekenhuizen. — Binnen- en Buitenlandsehe 
berichten. — Afloop van aanbesteedingen. 

Den 3en October overleed te Amsterdam plot
seling, op bijna 66 jarigen leeftijd, de Meer 

J. M . L E M M E R S . 

Vele leilen der Maatschappij tot bevordering der 
Houwkunst kenden den afgestorvene van nabij, en 
zij achtten hem hoog. 

Aan het veertigjarig bestaan der Maatschappij 
in 1 8 8 2 knoopte zich ook voor Lemmers een her
inneringsdag vast; gedurende datzelfde tijdsverloop 
heeft hij haar gediend, wij voegen er bij met 
onkreukbare trouw, met stalen ijver; maar dat 
feest heeft hij niet mogen vieren, zijn taak, zijn 
werkzaam leven eindigde daarvoor te vroeg. Met 
dankbaarheid gedenken wij evenwel zijne gewich
tige diensten. 

Ook de betrekking die de afgestorvene vervulde 
bij het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen, heeft hem niet anders doen ken
nen dan als den nauwgezetten en ijverigen ambte
naar, die men hoogschatte cn wiens heengaan men 
betreurt. 

Zijn huiselijk leven, 't was voor die het van nabij 
hebben gekend, een voorbeeld van toewijding ; hoe 
zorgzaam was hij voor kind en kleinkind niet? Zij 
allen, en niet het minst zijn weduwe, zij treuren 
om den beminden echtgenoot en vader. 

Daar zijn velen die met weemoed staren op zijn 
graf, velen die met eerbied en dankbaarheid hem 
zullen blijven gedenken. 

De Maatschappij tot bevordering der bouw
kunst niet 't minst. 

R e q u i e s c a t in Pace. 

M E D E D E E L I N G E N H E T R E F E E N D E 
M A A T S C H A P P I J . 

Dl". 

De plaat, oorspronkelijk bestemd voor dit nummer 
van het Weekblad, kan met het daarbij behoorende 
opstel eerst in het volgende nommer een plaats vinden. 

De oorzaak hiervan ligt in plaatsgebrek voor de 
opname van het opstel. 

AFDEELING AMSTERDAM . De 422ste Vergadering zal 
gehouden worden op Vrijdag den 7C11 October a. s. 
des avonds ten 8 ure precies, in het lokaal Eensgezind
heid, op het Spui. 

Het onderwerp ter bespreking zal zijn: DE BEBOUWING 
D E K S T A T I O N S E I L A N D E N T E A M S T E R D A M . 

4 4 e A LGEMEENE VERGADERING. Woensdag den 28 Sep
tember werd te Arnhem de 4 4 e Algemeene Vergadering 
der Maatschappij gehouden. Te ongeveer elf ure kwa
men de meeste leden van uit andere plaatsen ter verga
dering, die, met het Bestuur der Maatschappij, door 
35 personen werd bijgewoond. 

Voor een dergelijke bijeenkomst was wel geen zaal 
noodig, maar het groote, en voor vergaderingen als deze 
zoo goede lokaal van 't Nut, was door dc goede zorgen 
van 't Bestuur der Afdeeling Arnhem zóó gezellig inge
richt dat het handje vol leden niet geheel in 't niet ver
loren ging. Aan de beide lange wanden van de zaal 
waren de ontwerpen van vele leden tentoongesteld, en 
van menig koestert men tien wensch, nu ze slechts z o o 
vluchtig in OOgenschouW konden genomen worden, ze 
terug te zien in Mei 1882 te Amsterdam. 

De heer Joh. G. Stem Ier Cz. moet weder dank ge
weten worden voor de verzameling boekwerken op bouw
kundig gebied die door hem waren uitgestald. 'T was 
een keurverzameling, met zorg gekozen; juist tlie goede 

[ 18 



keuze is het bewijs dat de heer Stemler, die zich een 
specialiteit noemt op 't gebied van bouwkundige werken, 
die naam met recht verdient 

Ook bouwmaterialen waren er vertegenwoordigd. He-
halve de uitgebreide verzameling Terra-Cotta werken uit 
de fabriek van den heer Stoeller te Arnhem, waaronder 
een paar groote vazen de bizondcre aandacht tot zich 
trokken, en de inzending uit de fabriek van zinkwerken 
enz. van den heer Hiaat, te Delft, mag de waarlijk keu
rige expositie van den heer J. X . Scheltema niet onbe
sproken blijven. Zooals bekend is heeft dc heer S., in 
de Beerenstraat te Amsterdam een lokaal ingericht als 
monsterzaal van bouwartikelen. En dit met recht. Overal 
in 't buitenland, zelfs in kleinere steden, vindt men die, 
soms o]) zeer uitgebreide schaal. Dagelijks breidt de 
heer S. zijne zaken uit, wel een bewijs hoe ook hier 
te lande de behoefte aan eene dergelijke inrichting 
bestaat. Van al 't geen door den inzender werd 
tentoongesteld noemen wij slechts de keurig afge
werkte deurknoppen, vergulde, in brons en in nikkel, 
deurbeslagen enz. 't Is alles buitenlandsch fabriekaat; 
daarvan kunnen wij iets goeds verwachten omdat daar 
de industrieel voor zijne modellen de hulp inroept van 
architect en kunstindustrieel. Hoe geheel anders is dit 
hier te lande. Verder gaf de heer S. nog modellen van 
espagnoletten van verschillende bewerking, een buiten-
deurpaneel, vervaardigd uit geslagen-, uitgezaagd- en ge
goten zink, modellen van parquet-vloeren, engelsche tegels 
van de allernieuwste soort, sierlijk en voor uitgebreide 
toepassing vatbaar. Men weet hoe zeer de bewerking en 
de artistieke behandeling van die tegels voorwaarts streeft. 
Dankbaar voor 'tgeen de inzender ons wederom te 
zien gaf, kan zijn monsterzaal in dc Heerenstraat aanbe
volen worden niet alleen aan den architect maar ook 
aan den trouwlustige. De keuze voor den bouwheer 
breidt zich daar hoe langer hoe meer uit, de oprich
ter blijkt alzoo goed gezien te hebben toen hij de 
levensvatbaarheid van zijn zaak boven allen twijfel ver
heven achtte. 

Bescheidener was de inzending van den heer T. van 
der Bach & C°. te Arnhem, zij verdiende echter zeer de 
aandacht om de nieuwe engelsche tegels uit de fabriek 
van Wilcock en C u . , vooral die welke in sterk relief 
met glazuur behandeld waren. 

Na dit vluchtige kijkje op de tentoonstelling een enkel 
woord over de belangrijkste zaken welke behandeld wer
den, een herinnering zal 't slechts zijn, want het officieele 
verslag zal binnen kort alles meer in bizonderheden 
mededeelen. 

In hartelijke bewoordingen heette de voorzitter der 
Maatschappij, de heer C. Muysken, de aanwezigen wel
kom, in de eerste plaats de tegenwoordige leden der 
afdeeling Arnhem, die zooveel bijgedragen hebben om 
de leden uit andere plaatsen op waardige wijze te ontvan
gen. Spreker herdacht het aannemen der nieuwe wet, nu 
juist een jaar geleden, en hoewel de tijd van overgang 
waarin men leefde nog niet in alle deelen voorbij was 
kon men toch duidelijk waarnemen hoe de horizon der 
Maatschappij steeds helderder werd. Dat was geen ijdele 
phraze, neen, dat kan met cijfers bewezen worden : na 
de vergadering in Mei I. 1. was het aantal leden weder 
met 25 gewone leden en I kunstlievend lid vermeerderd; 
sinds Januari van dit jaar traden in 't geheel toe 62 

gewone-, 25 buitengewone- en 16 kunstlievende leden, 
in 't geheel dus 103 nieuwe leden. Gedurende de verga
dering werden bovendien nog 3 nieuwe leden aan 't Be
stuur opgegeven, zoodat de Maatschappij thans 906 leden 
telt. Tegenover de enkelen die hun voornemen te 
kennen gaven om tegen 1882 niet meer als lid te wor
den aangemerkt, of die door den dood aan de Maat
schappij ontvallen waren, stond de toezegging van anderen 
dat zij in 't volgende jaar lid wenschten te worden. 

Het Weekblad heeft zijn weg gevonden ook buiten de le
den der Maatschappij, ook daar heeft het een aantal lezers. 
Van het Tijdschrift was de eerste aflevering op de ver
gadering ter inzage aanwezig, en nu men voor oogen had 
al hetgeen men voor den hoogst matigen prijs ontving, 
werd het aantal inteekenaren met velen vermeerderd. 

De lijst der Eereleden was in de laatste jaren vrij wat 
gedund, daarom wilde het Bestuur op deze vergadering 
voorstellen om aan een vijftal verdienstelijke buitenlandsche 
architecten, het eerelidmaatschap aan te bieden. 

Naar aanleiding van een op de Mei-vergadering uit
gesproken wensch der leden had het Bestuur een concept 
programma opgemaakt voor eene eventueel te houden 
tentoonstelling bij gelegenheid van het 4cjarig bestaan 
der Maatschappij. Lang en veel had het over deze zaak-
vooraf gesproken, en al meer en meer kwamen daarbij 
bezwaren opdagen Eenstemmig was het Bestuur van 
oordeel geweest dat, kon geen goede tentoonstelling ge
houden worden, de zaak liever uitgesteld moest worden 
tot de meer eigenaardige viering van een 5cjarig be
staan. Bovendien, de tijd van voorbereiding, nu nog 
overig, was te kort. 

Xadat de heer J. C. Stoeller, voorzitter der afdeeling 
Arnhem nog eenige woorden van welkom tot de leden 
gesproken had, werden de onderwerpen in den oproe
pingsbrief vermeld, besproken. Vooral de voorgestelde 
tentoonstelling was een punt van uitgebreide gedachten-
wisseling, cn nadat alle bezwaren, en in hoofdzaak die 
om de noodige gelden bijeen te zamelen gewikt cn ge
wogen waren, werd van uit den boezem der leden het 
voorstel gedaan om het 4<)jarig bestaan te vieren met 
een huishoudelijke tentoonstelling, die de krachten der 
Maatschappij niet te boven zoude gaan. Voor die ten
toonstelling, welke reeds van zeer veel belang kan zijn 
door de antwoorden op de buitengewone prijsvraag welke 
door dc Maatschappij zal uitgeschreven worden, zullen 
de leden, die voor zich natuurlijk vrije toegang hebben, 
introductiekaarten ontvangen. Een krediet van /' 1000 
werd aan het Bestuur toegestaan om de onvermijdelijke 
kosten te dekken. Daarbij den steun der leden, en de 
tentoonstelling kan leerrijk en belangrijk worden. 

Wat de buitengewone prijsvraag betreft, binnen kort 
zal die aan de leden worden bekend gemaakt in het 
Weekblad. Als onderwerp is gekozen : Een verenigings
gebouw voor beoefenaars der Bouwkunst en aanverwante 
vakken. De bekroningen zullen bestaan in : eerste prijs, 
de gouden medaille der Maatschappij, benevens f 500 
in geld, tweede prijs, de zilveren medaille en ƒ 3 0 0 , en 
derde prijs, de bronzen medaille en / 200 in geld. 

Xadat dit onderwerp afgehandeld was, werd een korte 
pauze gehouden om daarna tot de overige werkzaam
heden over te gaan. Op voorstel van het Bestuur be
sloot de vergadering het Eerelidmaatschappij der Maat
schappij aan te bieden aan de heeren J. J. van Ysendijck, te 
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Brussel, de bekende uitgever van de Documents classes de 
l'art dans les Pays-Bas du X e au XVIIIe Siècle, 
de verdienstelijke bouwmeester van het stadhuis te 
Anderlecht, zooals de voorzitter het uitdrukte, een 
juweeltje van den Vlaamschen stij l ,— Haase, Oberbau-
rath, hoogleeraar aan de Iloogeschool te Hannover, 
de groote voorstander van den baksteenbouw, in dc 
eerste plaats bekend door zijn Christuskirche, en zoo
vele andere gebouwen waarmede hij de stad Hannover 
heeft verrijkt, - - Heinrich von Eerstel, hoogleeraar te Wee
nen, de architect van de Votiv-Kirchc, het Oostenrijks 
muzeum, en een menigte der meest belangrijkste gebou
wen van Weenen, — J. Storck, te Weenen, hoogleeraar aan 
de kunstindustrieschool van het Oostenrijks muzeum, en 
Graf, hoogleeraar en direkteur van de akademie voor 
Kunst-industrie te Dresden, de drie laatsten, mannen van 
groote, erkende bekwaamheden, allen bekend met Hol -
landsche toestanden en waarvan de twee eersten nog 
steeds in betrekking met ons land staan. 

Aan het einde der vergadering verzocht en verkreeg 
tie heer |. II. Leliman het woord om onder anderen op 
het feit te wijzen dat het 250 jaren geleden was dat 
Hendrik- de Keijser overleden was, de man die zich van 
Jakob van Lampen had weten los te maken, en die de 
vertegenwoordiger van de berg- en baksteenbouw hier 
te lande werd. Spreker zoude gaarne zien dat die vorst 
van den baksteenbouw ook voor een wijle herdacht 
werd bij het veertigjarig bestaan der Maatschappij. 1) 

Het voorstel door de afdeeling Rotterdam en door 
die te Utrecht schriftelijk bij het Bestuur ingediend, 
namelijk om ook reeds over het loopende jaar een sub
sidie aan tie afdeelingen uit te keeren werd, nadat het 
door het Bestuur overgenomen was, aangenomen en be
sloten om, indien de geldmiddelen zulks toelieten, over 
1881 eene dergelijke subsidie uit te keeren als voor 1 882 
op de begrooting van dat jaar is uitgetrokken. 

De Voorzitter sloot de vergadering met een woord 
van dank voor de ontvangst die den leden der Maat
schappij tc Arnhem bereid was, en met de goede wen
schen voor tie afdeeling aldaar; mocht haar Voorzitter 
bij den aanvang der vergadering zich bezwaard gevoeld 
hebben over de toekomst, hij ziet die veel te donker in: 
tie wanden tie vergaderzaal, zij getuigen van tie moreele 
krachten die .Arnhem bezit, en waar die zijn, daar kan 
de finantieele kracht niet achter blijven. 

X a afloop der vergadering vereenigden zich ruim 20 
leden tot het doen van den voorgenomen tocht, die door 
het schoonste weder begunstigd werd. De vergadertoon 
was verdwenen, toch werden nu en dan nog belangrijke 
kwesties besproken tusschen de vakgenooten, die een 
nadere, onderlinge kennismaking, onder omstandigheden 
als toen, wel zeer zullen op prijs stellen. 

Ook te Roozendaal aan den maaltijd, in de welbekende 
veranda, voor dit feest keurig versierd, bleef men lang 
bij elkander, ook daarbuiten nog, onder den helderen 
hemel, die zoo vlekkeloos was als men de toekomst hoopt 
te zijn van de Maatschappij tot bevordering tier Bouwkunst 

E E N I G E O P M E R K I N G E N O V E R 

I N R I C H T I N G E N B O U W V A N 

Z I E K E N H U I Z E N . 

(Vervolg van blade II5.) 

1) Verschillende bronnen daartoe geraadpleegd, vermelden: Hendrik 
de Keijzer 1565—1621. In het jaar 1871 had men dus eigenlijk den 
250jarigen sterfdag van dien architect moeten herdenken. 

In 1S81 evenwel is het 250 jaren geleden dat de eerste uitgave ver
scheen van de „Arehiteetura Moderna," bevattende de construction iloor 
II. <le Keijzer vervaardigd 

Beschouwt men nu een pavilion, dan tloet zich het eerste 
de vraag voor, hoeveel zieken in eene zaal ligging mogen 
vinden en dan is het antwoord : van I 2 tot 24, hetgeen het 
maximum is dat door een wachter kan worden bediend. 
De breedte tier zaal moet circa 7 a 8 M . zijn, en aan beide 
zijden moet zij vensters hebben, met penanten er tusschen 
die gelegenheid geven tot het opstellen van twee bedden, 
en dus circa 3 M . De hoogte, afhankelijk van het vereischte 
luchtvolume, waarover echter later gesproken zal wor
den, kan 3,50 a 4 M . zijn, indien de ventilatoren slechts 
per uur het noodige quantum zuivere lucht leveren De 
vensters zijn meestal vierkant, om gemakkelijk met tuimel 
ramen hoog aan den zolder te kunnen luchten, en zijn 
met jalousien en wintervensters voorzien. Voorspringende 
lijsten en alles waarop zich stof en miasmen verzamelen kun
nen moeten worden vermeden en tie muren, die allen van 
steen zijn, met olieverw worden geschilderd evenals het 
plafond, waardoor een gladde oppervlakte verkregen 
wordt waarop geen stof zich hechten kan, want, als voor
beeld hoe miasmen aan de muren blijven hangen, moge 
dienen dat twee werklieden, die de pokkenzaal in het 
hospitaal te München gewit hadden, welke een halfjaar 
had ledig gestaan, door die ziekte werden aangetast. 
Bizondcre voorzorgen moeten eveneens genomen worden 
bij den vloer, die men het beste als parquetvloer behan
delt ; is dit te duur dan neemt men smalle strooken 
eikenhout die zigzagsgewijs op den vloer gespijkerd moe
ten worden, zoodat de naden worden gedekt, waarna men 
alles met lijnolievernis drenkt Dit is niet alleen nood
zakelijk om de bloed en andere vlekken, waardoor een 
onaangename en gevaarlijke hospitaallucht ontstaat, te kun
nen verwijderen, maar ook het eenige middel om het her. 
haalde wasschen der vloerente voorkomen, waardoor eene 
vochtigheidstoestand wordt in het leven geroepen die zeer 
nadeelig is voor de zieken. Een hoofdkwestie voor tie 
deugd van een hospitaal eindelijk is een goede ventilatie 
hetgeen tegenwoordig als algemeen bekend mag worden 
verondersteld; doch in 1750 werd dit het eerst overtui
gend bewezen, toen twee 2 rechters en eenige andere per
sonen aan gevangeniskoorts stierven, omdat hun betrek
king medebracht, tlat zij veel in de gevangenis Old Bailey 
tc Londen verkeerden. Dientengevolge werd tlr. Hales 
met de toepassing van een ventilatie inrichting belast, die 
toen zij in werking kwam, tie sterfte van 6 a 7 in tic-
week tot 1 per maand deed verminderen Daarna is de 
ventilatie questie grondig bestudeerd, hoofdzakelijk door 
de Franschen, en wetenschappelijk bewezen tlat een ge
zond mensch per uur 35 cub. M . frissche lucht noodig 
heeft (1). Geheel antlers is dit echter voor tien zieken 
mensch van wien allerhande schadelijke uitwasemingen 
uitgaan, zoodat voor dezen, weder door de fransche docto
ren, 100 cub. M . als minimum wordt gesteld, en nog boven
dien verlangd wordt, tlat dit volume bij eene epidemie 

(I) l>e frissche, eventueel verwarmde lueht treedt zooals bekend is boven 
mans hoogte in, terwijl de zwaardere onzuivere lucht dicht bij den vloer 
moet worden afgewend. 1 >c* zomers echter moet ook afvoer bij het plafond 
kunnen plaats hebben. 
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of in buitengewone gevallen tot 130 cub. M . per uur 
gebracht kan worden Vooral door deze laatste clausule 
is ventilatie door middel van ingedreven lucht de aan
gewezene, zooals het eerst proefondervindelijk bewezen 
werd in de mannenvleugel van het hospitaal Eariboisière 
en daarna in dc hospitalen Beaujon en Necker. Ook in 
Duitschland is dit systeem goed bevonden en in vele 
inrichtingen door Haag te Augsburg toegepast. Indien 
men in aanmerking neemt, dat de verbruikte stoom van 
de machine, noodig tot het drijven van den ventilator, 
gebruikt kan worden tot het koken van spijsen. het was-
schen van linnengoed en het verwarmen der baden, dan 
zijn de kosten niet hoog. Met dit systeem is ook de 
mogelijkheid verkregen om des zomers de veelal ondra
gelijke hitte te temperen, door de lucht van een hoog 
gelegen plaats in te zuigen en daarna door volkomen 
vochtvrije, onderaardsche kanalen te voeren die steeds 
een zelfde temperatuur bezitten. Door een zoodanige flinke 
indrijving van frissche lucht bleek het in bovengenoemde 
hospitalen mogelijk de temperatuur der zalen 4 a 5 gra
den te doen dalen, gedurende de grootste en drukkenste 
zomerhitte. 

Een eveneens zeer belangrijke vraag is de verwarming, 
deze kan op verschillende wijzen geschieden. Voor groote 
gebouwen zal het warmwater-systeem zijn aan te raden, 
om de aangename en lang aanhoudende warmte 2 ) , doch 
tie kosten zijn tamelijk hoog. Daarom zal men allicht 
overgaan tot verwarming door warme lucht of wel in eene 
combinatie der systemen vervallen, zooals in het Stad-
tische Allgemeinen Krankenhaus in Berlijn, waar de ver
schillende pavilions met het gecombineerde systeem der 
water- en luchtverwarming zijn voorzien. Toch is het raad
zaam bovendien nog open haarden aan te leggen, die 
als zij gestookt worden in de ruwe dagen van het voor
jaar of de lente, wanneer de centrale verwarming niet 
werkt, tevens ventileeren, daar het personeel alsdan zeer 
geneigd is alle ventilatie openingen te sluiten. Hieraan 
schrijft men grootendeels de deugd der engelsche hos
pitalen toe. 

Na de ziekenzalen uitvoerig beschouwd te hebben is 
het noodig een blik te slaan op de onontbeerlijke neven
lokalen, waaronder de badkamer een eerste plaats inneemt. 
Op 30 a 40 zieken behoort er een voor te komen, be
halve de op caoutchoux raderen voor het bed te plaatsen 
kuipen, doch bij een verdeeling in pavilions zullen er 
meerdere noodig zijn. Zeer doelmatig laat zich met de bad
kamer de gelegenheid tot toilet-maken verbinden Tegen
over de badkamer kan men een gelijk groot vertrekje 
tot verbandkeuken inrichten, waarin een kleine kook
plaats en gootsteen zijn aangebracht. Deze laatste moet 
met een volkomen stankvrije waterafsluiting voorzien zijn-
Van twee gelijk groote vertrekjes aan het andere einde der 
lange ziekenzaal in het pavilion dient het eene voor de zie
kenoppassers en ter bewaring van linnengoed, terwijl in het 
andere de privaten zijn geplaatst. Dezc privaten, die 
direct licht moeten ontvangen en bovendien goed geventi
leerd moeten worden, zijn van een zelfwerkende spoelinrich-
ting voorzien, terwijl voor de reinheid de wanden met tegel
tjes bezet zijn. Behalve de privaten voor de verpleegden 
moeten nog de noodige voor het personeel aanwezig 
zijn; deze laatste mogen niet van uit de zaal toegankelijk 

2) Hoogste warmte capaciteit i s 0 reaumur voor dc zalen cn 10° voor 
• !<• corridors. 

zijn. In de nabijheid der privaten zal men spoelbekkens 
dienen aan te brengen, tot het uitgieten van vuil water, 
welke natuurlijk evenals de closets van een volkomen 
stankvrije waterafsluiting moeten voorzien zijn. Ook zal 
men een koker moeten maken, waardoor het gebruikte 
bedden- en linnengoed, dat zoo hoogst gevaarlijk is voor de 
overbrenging van smetstof, onmiddelijk in het sousterrain 
geworpen kan worden, om van daar zoo snel mogelijk 
naar de algemeene waschinrichting te worden gebracht. 
Verder komen nu nog voor, een of twee kleine vertrek
ken voor betalende zieken, kasten, en balcons waarop de 
kranken, te bed liggende, geschoven kunnen worden. De 
overige betalende zieken zijn, ''.ooals gezegd, meestal in 
het hoofdgebouw ondergebracht. Dit, meestal volgens 
het corridor-systeem ingerichte kleine ziekenhuis, bevat 
meerdere gemakken, als kasten en afzonderlijk privaat in 
iedere kamer, terwijl veelal een gemeenschappelijke zaal 
ten dienste der reconvalescenten is aangelegd. 

Eindelijk rest ons nog te bespreken „het lijkenhuis, 
de operatiezaal, de kerk en de lokalen voor de huishou
ding. Het lijkenhuis moet zoodanig gelegen zijn, dat het 
voor het publiek toegankelijk is zonder het hospitaal te 
betreden, en dat de er heen voerende wegen zijn ingegraven 
of zoo zijn aangelegd, dat het transport der lijken van 
uit het hospitaal niet kan worden gezien Er moet een 
lijkenkelder in voorkomen, in de nabijheid van het bij-
zetlokaal, waarbij een kapelachtig ingerichte ontvang
kamer voor de familieleden der afgestorvenen is gevoegd 
en een lokaal voor gerechterlijk onderzoek. Verder een 
vertrek voor het nemen van herlevings proeven, waarin 
een mechanismus dat met de vingertoppen van den ver
moedelijk gestorvene is verbonden en dat bij de minste 
beweging een signaal geeft aan den in het aangrenzende 
vertrek zich bevindenden wachter. Bij een voor 300 zie
ken ingericht hospitaal zal het lijkenhuis 4 a 5 lijken 
tegelijk moeten kunnen bevatten. 

Over het verdere kan men kort zijn. De operatiezaal 
moet zeer rustig zijn gelegen en noorderlicht ontvangen. 
Het is doelmatig deze aan te leggen in de nabijheid der 
algemeene baden en even verre van de mannen- als van de 
vrouwenafdeeling. Dat dit lokaal, evenals het lijkenhuis, 
van een asphaltvloer. goede ventilatie en ruime water-
aanvoer moet zijn voorzien, spreekt van zelf. De kerk 
moet 50 a 75 personen kunnen bevatten. Tot de lokalen 
der huishouding behoort de kook- en waschinrichting, 
beide liefst met dc stoom werkende van de in de nabij
heid geplaatste machine, magazijnen, stalling en ijskelders. 

JACOH F . KLINKHAMER. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 

ROTTERDAM. In de staatsbegrooting voor 1882 is ƒ200000 uit
getrokken voor den bouw van een nieuw Rcchtsgebouw niet eene 
daaraan te verbinden bewaarplaats voor gevangenen. Het zal 
worden gesticht op het terrein, vroeger ingenomen door het station 
van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, waarvan 3600 
M> a /33.50 door den staat is aangekocht; de overige er voor be
noodigde oppervlakte van 500 M a is reeds eigendom van den staat. 
Het tegenwoordige daarvoor in gebruik zijnde gebouw is het eigen
dom van de gemeente Rotterdam en thans aan den staat ver
huurd voor f 8000 in het jaar, doch het is ongeschikt voor het 
doel en onvoldoende door gebrek aan ruimte. Is het nieuwe ge
bouw voltooid, dan kan de tegenwoordige gevangenis aan de Korte 
Hoogstraat, die met het daarachter gelegen terrein eigendom van 
den staat is en op eene waarde van minstens /125000 geschat is, 
worden verkocht. 
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Als het gebouw wordt gesticht met vermijding van alles wat 
aanleiding kan geven tot hoogere uitgaven dan volstrekt noodig 
zijn, is het te voorzien dat geen hooger bedrag dan het boven
genoemde wordt gevorderd. 

— De Gemeenteraad heeft in zijn zitting van 29 September in 
beginsel besloten tot inwilliging van een vroeger, door eene com
missie voor de stichting van eenen nieuwen schouwburg gedaan ver
zoek, tot verkrijging in erfpacht van een stuk grond aan de Aert van 
Nesstraat, om, zoodra de gelden voor den bouw zullen gevonden 
zijn, op eene nadere aanvraag van een dan geconstitueerde ver
eeniging, mits die vóór 1 Mei 1882 is ingekomen, bedoeld terrein 
voor 99 jaren in erfpacht te geven tegen een jaarlijkschen canon 
van f 100.— 

— In de voortgezette Raadszitting op 30 September is na hevige, 
nog al eenzijdige oppositie, vooral in de dagbladen, met 19 tegen 
16 stemmen aangenomen, het plan tot verbreeding van de Kleine 
Draaisteeg, enz., van welk plan in n° 9 van dit Weekblad eene 
beschrijving en afbeelding is opgenomen. 

H O O R N . — Den 3o>--'> September werd hier de eerste steen ge
legd van de nieuwe groote Hervormde Kerk, een belangrijk 
bouwwerk, hetwelk uitgevoerd wordt naar de plannen en onder 
beheer van den architect C. Muysken. De plechtigheid had plaats in 
het bijzijn van vele notabelen der gemeente, en werd verricht 
door Jr. Mr. I). van Akerlaken, lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal. 

VENLOO. — De aanbesteding voor de levering en bewerking 
van Udelfanger steen ten behoeve van de restauratie van het 
Stadhuis alhier, zal binnen kort plaats hebben. 

A R N H E M . — Door de medewerking van hei Gemeente bestuur 
zal de voorgenomen bouw van woningen tegen dc muren der 
Groote Kerk, geen voortgang hebben. 

NIJMEGEN. — Door het Gemeente-bestuur is besloten op den 
hoek van het Stadhuis een madonna beeld te plaatsen, gelijk 
aan dat hetwelk daar vroeger heeft gestaan. 

's GRAVENHAGE. — bij het Ministerie van Binnenlandsche zaken 
is een bouwplan gereed, betreffende de lokalen ten dienste van 
de vergaderingen van Provinciale en Gedeputeerde Staten van 
Drenthe en van de noodige bureaux. De kosten van een en ander 
worden geraamd op ƒ63.000. 

— Door de regeering is f 22.500, dat is \ gedeelte van de ge
heele benoodigde som, aangevraagd voor den bouw van een 
brandvrij archief van de algemeene Reken-Kamer, ten behoeve 
van hare grootboeken. 

— Wij ontlcencn aan de Nieuwe Rotterdamsche courant het 
volgende bericht. 

Door een 70 tal bouwkundigen en ambachtsbazen is den heer 
G. Scholten, afgetreden adjunct Directeur der gemeentewerken 
een sierlijk geschenk aangeboden, zijnde een notenhouten cilinder 
bureau met dito stoel, in een gepaste toespraak deed de woord
voerder der commissie ter aanbieding, het eigenaardig karakter 
van dat huldeblijk uitkomen. Het was niet eene belooning voor 
de uitnemende, aan de gemeente bewezen diensten, die hem ech
ter aanspraak geven op ieders hulde, maar, daar de heer Schol
ten uit den aard zijner betrekking met bouwkundigen en uitvoer
ders van bouwwerken veelvuldig in aanraking kwam, als eene 
waardeering dat hij steeds bereid was, om niettegenstaande de 
bizonder drukke bezigheden aan zijn betrekking verbonden, ieder 
die hem raadpleegde, met de grootste minzaaainheid en welwil
lendheid te woord te staan. Steeds nam hij de stipste onpartijdig 
heid en rechtvaardigheid in acht. waardoor hij aller achting en 
vertrouwen verwierf, terwijl hij daar waar eigenaardige moeielijk-
heden ontstonden door strijd tusschen partikulier- en gemeente
belang, meestal door tact en humane behandeling een gewenschte 
uitkomst te weeg wist tc brengen. Zooals men weet is de heer 
G. Scholten den iste October als fabriek-landmeter van Schieland 
opgetreden. 

A M S T E R D A M . — De heer Leon A. Springer, heeft op de laatste 
internationale tentoonstelling van de «Societé royale d'horticul-
ture et d'agriculture" te Antwerpen, de zilveren medaille behaald 
voor een ontwerp van een park voor een villa te Zeist. Agree 
pour execution (hors concours). 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

WEENEN. — De afdeeling voor de hout-industrie van het museum 
voor handel en nijverheid te Weenen, opent van 1 December 
1881 tot 1 April 1882, een internationalen wedstrijd voor tech
nische nieuwigheden op het gebied van die meubels welke tot zit
plaats dienen moeten. Alle mededingende voorwerpen worden 
gedurende dien tijd in genoemd museum tentoongesteld. De 
Neder-Oostenrijksche Vereeniging voor handel en nijverheid heeft 
als prijzen voor de bekroonde werken uitgeloofd. 10 zilveren en 
20 bronzen medailles. 

— Het slot Aniras. hetwelk door den reiziger die Tirol bezoekt 
nooit vergeten wordt, zoowel om zijn wonderschoone ligging en 
het prachtige daarbij behoorende park, als om de romantische 
herinneringen welke er zich aan vast knoopen door de geschie
denis van den ridderlijken Aartshertog Ferdinand en zijne beeld-
schoone vrouw, Philippine Welser. zal op uitgebreide schaal ge
restaureerd worden. Hiertoe gaven vorst Hohenlohe en den be
kenden kunst-kritikus lig den eersten stoot, zij hebben het slot 
herschapen in een soort van kunst-historisch Museum. 

Het door den dichter zoo vaak bezongen slot. bevond zich in 
allertreurigsten toestand. In 1792 diende het tot hospitaal voor 
de Oostenrijksche en russische gewonden, later werd het kazerne-
en van dien tijd dagteekent de bijna geheele vernieling van dc 
beroemde Spaansche zaal, de schoonste in Duitschland gedurende 
de 16e eeuw. 

Bijna al 't geen het slot aan kunstschatten eenmaal bezat, 
bevindt zich thans in de Amrazer verzameling te Weenen, slechts 
enkele stukken van waarde bevonden zich in het slot, en ook 
enkelen daarvan zijn nog niet lang geleden naar Weenen vervoerd 
geworden. Nu echter, onder leiding van lig, van den direkteur der 
kunstnijverheids- en handelschool, Deininger, en van den kunst
schilder Jobst uit Weenen, is de restauratie reeds voltooid van 
de verschillende zalen van het slot welke boven het sousterrein, 
27 vertrekken telt. 1 >c Spaansche zaal vertoont zich aan den 
beschouwer weder in vroegere pracht. 

Het opgerichte museum bevat een verzameling schilderijen, die-
echter, behalve eenige portretten door oudere Tirolsche kunste
naar geschilderd, weinig belangrijks vertoont, en de sedert korten 
tijd uit het slot Laxemburg overgebrachte wapenverzameling. 
1 >ezc bestaat uit bijna 3000 stuks, en is wetenschappelijk ge 
rangschikt. 

K E U L E N . — Van 24 tot 28 October a: s:, zal le Keulen de-
bekende verzameling oudheden van A. Piekert te Nurnberg ver
kocht worden. 

Bij die gelegenheid verschijnt een katalogus niet 12 lichtdruk
ken, op elk waarvan talrijke belangrijke voorwerpen zijn voor
gesteld, als: oud-duitsche-, italiaansche- en perzische faijencen, 
textile kunst en kostunien, voorwerpen in zilver, goud. brons enz , 
schilderijen en boeken. Zeer belangrijk is de afbeelding van een 
rijk met snijwerk voorziene draaibank uit de 16* eeuw. eveneens 
in de afbeeldingen gegeven. 

Besturen van Musea, verzamelingen enz., en kunstliefhebbers, 
worden op dit interressante werk opmerkzaam gemaakt. 

Keulen 4 October. II. 

— Belangrijke babijlonische inschriften zijn onlangs ontdekt, die-
den geheelen maatschappelijken toestand in Babe] toelichten. 
Tevens heeft men de bouwvallen weergevonden der steden Chutah 
en Sefarvatm. 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

liKlEl.l.E. 2 October. — Het bouwen eener kazerne. Minste in
schrijver, A . de Neef, voor ƒ 63.S00. Raming / 04.000. 



Tentoonstelling van Bouwmaterialen te Brunswijk. 
1 8 8 1 . 

B E K R O O N D W E R D E N O N D E R A N D E R E N : 

Z I L V E R E N M E D A I L L E : A Rasch, Fabriek van gebakken aardewerk) Oeijnbausen, 

C. F. Weber, Houtcement- en dakkarton-werken, Leipzig. Davids & Co., Patent optrek-
jalousionfabriek. Hannover, Gebr Korting, Straalappaiaten en aanleg van centrale verwar
ming, Hannover, Fabric K van gebakken aardewerk der Maagdenburger Bouw
en Crcdietbank, voorheen O. Duvigneau & Co., Maagdenburg, A Rembé, Maim, — 
August Gerber, Etablissement voor decoratieve bouwdetails, Keulen aJA., — R. F . Schro
der, Hof Kaclielfalirickant, Potsdam, C - L . Türcke , Hof-Glasschilder, Zittau. — Heilmann 
& a Brassard, Fabriek van marmeren voorwerpen, Osnabrüek, - Heckner & Co., Voortreffelijk 
uitgevoerde werktuigen voor het bearbeiden van hout, Brunswijk, Fr. HÖlbe, Werktuigkun
dige, Holsminden, Mechanische schrijnwerkerij en houtkooperij, Oeijnhausen, --
Wissmann & Wallegg, Passerdoozen, Frankfurt a M.. A & R. Hahn, Cassel, — 
Gilbers'sche Koninklijke Hof-Boekhandel. (Bleijl & Kaemmerer), Dresden, — Arnold 
& Muller, Versierd (geëtst) glas. Frankfort ajM.. —W. Knust, Hertoglijke hof-meubelfabriek, 
Wolfenbüttel, - E. Rothschild, Zandsteen, gip- en mariner, Stadtoldendorf, (tevens eervolle 
vermelding), — Dommitzscher i arden buizen fabriek. Dommütssek aJE., — Ott & 
Conradi, Mathematische werktuigen. Kempten, Hildesheimer fabriek van zuinigheids 
kachels, (A. Senkmg), Naamlooze Vennootschap ter kachelfabrikatie, voorheen 
Gust. Dankberg, Herlijn, Utzschneider & Co , Eayence en porcelein, Sarrtgnemines, (tevens 
eervolle vermelding), Splauer aardewerken, bij Smiedebirg, (tevens eervolle vermelding). 

B R O N Z E N M E D A I L L E : C. Aug Muss & Jansen, Dubbele vilten dakpannen met 
sneeuw vangers. Lindmghauzen, - C. Hebestreit & Co., Ilfelder parketvloerenfabriek, Ilfetd 
a II., - Gustav Schallehn. Dr. II. Zerener's middel tegen het uitslaan van muren, Maag
denburg. Aug. Schroeder, Slotenfabriekant, Volmarstein, — Le Fils de Maximilien 
Pougnet, Eigenaar van steengroeven. I.nndroff, — C & E. Fein, Telegraaf-bouw-werkplaats. 
Stuttgart, Otto Hiller, Dakbedekkingsmaterialen van mastiek, Berlijn, Gebr. Gund-
lach. ChamOtte-steenenfabriek, Grossalmerode, — C. Kramer, Hofleverancier, fabriek van ver-
lichtingstoestellen, Herlijn, Th. Kauffmann, Optrek-jalousienfabriek, Keulen, Steengoed 
fabriek Witteburg. in Fargeb, Bremen, - Gebr. Bredehorst, Patent daglicht-reflectoren, 
Riemen, Act iën-Tegelbakkerij , Brunswijk, — L . Th. Lange, Zinkgieterij, Berlijn, — 
Carl Ade, Patent sloten- en brandlcastenfabriek, Stuttgart, — Ernst Tillmans, Jalousien-
fabriek, Remsekeid. — Lüreburger Ijzerwerken, Lüneburg, Muller & Co., Asphalt-
mijnen van tobsann bij Soullz s. Forèts, Hüge l , Kot be it ('o Gabbrobergwerkgezelschap, 
Harsburg, J . F . Weule, Toren-uurwerkfabriek, Boèkenem. 

E E R V O L L E V E R M E L D I N G E N : Patent slot- en beslagwerkfabriek, Sekwen-
ningen, A. Seijffert, Hennep, singels en drijfriemen, Wrnten, G. Schantz, Eigenaar 
van steengroeven, Langelsheim a II.. Carl Koemer, Eigenaar van steengroeven. Vólpke bij 
Brunswijk, — Jacob & Wilhelm Arauner, Eigenaars van steengroeven in Solnhofen, -
Ehrenfelder houtenfabriek, Max. Harff, Bischleb & Kleucker, Turfpoederclosets 
en vvatertilters, Brunswijk. 

Verder behaalden : Z I L V E B E N M E D A I L L E S : I>eHertoglijkeBaugewerkschule, 
Holtminden, — De Baugewerkschule, Eekernförde. — B R O N Z E N M E D A I L L E : De 
Baugewerkschule, Treuenbriettm. E E R V O L L E V E R M E L D I N G s I >e Technische 
Vakscholen. Buxtekude, voor pogingen tot hervorming der methoden van, en hulpmiddelen 
voor het onderwijs. 2 6 7 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE FABRIEK 
GEBOGEN GLAS, GEORNAMENTEERD^ EN GESCEDERD GEBRAND GLAS, 

G L A S V E R Z I L V E R I N G , S T O O M - G L A S S L I J P E R I J , 

G L A Z E N D A K P A N N E N , ENZ., 
TE DORDRECHT. 

G E B O G E N R U I T E N in V E N S T E R en S P I E G E L G L A S , voor Gebouwen, Rijtuigen, Meubelen, Oranjerieën, Lantaarns, enz. 
SPECIALITEIT van GLAS V E R Z I L V E R I N G , van G L A Z E N D A K P A N N E N , STOOM-MATSLIJPERIJ van S P I E G E L -
en V E N S T E R G L A S , STOOM-FACETSLIJPERIJ van S P I E G E L R U I T E N , Rijtuigglazen, Lantaarnglazen, Glazen Deurplaten, 
G L A Z E N L E T T E R S , Verguld, Verzilverd en in Kleuren, niet Specie tot aanhechting, enz. 

Bekroond met GOUDEN, Z I L V E R E N en B R O N Z E N M E D A I L L E S , 
op de verschillende TENTOONSTELLINGEN van 1856, '58, '62, '66, '68 en '69 en laatstelijk in 1876 op die te Philadelphia cn te Parijs, 
1878, en HOOGSTE BEKROONING te Melbourne 1881, voor i ° . G L A S B U I G E B I J , 2». MATSLIJPERIJ , 3". F A C E T 8 L I J P E R L J 
4». F O E L I Ë N van SPIEGEL- cn V E N S T E R G L A S . 

J . J . B . J . B O U V Y , 
Handelaar en Fabrikant in Venster- en Spiegelglas. 
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Brandvrije vloeren. — Honorarium voor architecten. — Verslag van dc 

vergadering der afdeeling Utrecht, gehouden 4 October 1881. — Verslag 

van de vergadering der afdeeling Amsterdam, gehouden 7 < Ictober 1881. — 

Binnen- cn Buitenlandsehe berichten. — Technische mededeelingen. 

Afloop van aanbestedingen. — Correspondentie. 

PLAATS Brandvrije vloeren. 

B R A N D V R I J E V L O E R E N . 

Gedurig maken de dagbladen melding van branden, 
waarbij menschenlevens zijn te betreuren of die schatten 
gelds in den vorm van koopwaren, boekwerken of 
andere kostbare zaken hebben verslonden. Wie huivert 
niet bij de gedachte aan brand, in die volkrijke steden, 
waar een groot aantal gezinnen één huis bewoont, of 
bij de wetenschap dat een kostbaar schilderijen museum 
of een belangrijk archief grenst aan een bewaarplaats 
van brandbare stoffen? Zou men niet mogen eischen, 
zoo vraagt men zich af, dat alle gebouwen brandvrij 
moeten ingericht zijn. Moge men al voor onze hol
landsche woonhuizen dezen eisch, in alle gestrengheid 
doorgevoerd, onredelijk vinden, voor bewaarplaatsen van 
archieven, voor musea en pakhuizen kan niemand hem 
onbillijk noemen. 

In de bouwverordeningen van eenige der europesche 
hoofdsteden vindt men reeds hier en daar bepalingen, 
die blijk geven dat men bedacht is geweest op het ge
vaar bij brand, in huizen door vele en talrijke gezinnen 
bewoond. Ken of meer brandvrije trappen worden o. a. 
in Herlijn noodig geoordeeld, waarlangs de bewoners 
met have en goed hun verblijf kunnen verlaten. Maar 
is dit voldoende? We mogen het met reden betwijfelen. 
Is het zonder meer niet zeer waarschijnlijk dat het ver
band met de trappen maar al te vroeg is verbroken en 
blijft er bij de gewone constructie-methoden niet een 
ontzettend gevaar bestaan voor belendende panden? 

Het ligt niet in ons plan hier in alle détails de in
richting voor brandvrije gebouwen aan te geven, wij 
wenschen ons alleen tot de constructie der vloeren te 
bepalen. 

Met brandvrije vloeren en trappen zou ook reeds 
menig brandgevaar denkbeeldig zijn geworden. Hij ons 
te lande worden tic vloeren nog dikwijls brandvrij 
geacht, wanneer ze geconstrueerd zijn met behulp van 
ijzeren balken en trogwulven. Deze constructie dient, 
althans voor dit doel, te worden veroordeeld. We mogen 
ons hierin veilig' aansluiten bij het oordeel van menig 
zaakkundige, een oordcel dat na rijpe ondervinding is 
ontstaan. We lezen toch o. a. in de rapporten der 
engelsche brandweer, hoe moeielijk het is, branden 
meester te worden in gebouwen van dergelijke vloeren 
voorzien, omdat deze te spoedig bezwijken en de hoofd
muren doen kantelen. Hij eenig nadenken kunnen we 
ons de ongunstige resultaten met deze constructie ver
kregen, gemakkelijk verklaren. Hij menigen brand is 
de hitte zoo groot dat het ijzer meer dan rood gloeiend 
wordt. Hij deze temperatuur is het metaal week en 
buigt door, de gewelven missen nu hun steun en stor
ten in. Maar reeds voor dat zulk eene hooge tempe
ratuur is bereikt zijn de balken wellicht reeds zooveel 
in tie lengte uitgezet dat ze de draagmuren hebben 
omgeworpen. Dit alles zou niet zoo gemakkelijk zijn 
geschied indien het ijzer geheel beschut ware geweest 
tegen de inwerking der vlammen. Zijdelings door de 
gewelven, en van boven door aanrasering, zand of beton 
z.ijn ze gedekt, doch aan de onderzijde liggen ze bloot. 
Is nu daarom deze constructie in alle gevallen te ver
werpen ? Wij gelooven het niet. Wanneer tevens brand
vrije trappen aanwezig zijn, is er althans voor menschen 
allicht tijd genoeg zich te redden alvorens de vloeren 
bezwijken. Zoolang het gebouw geene /.eer brandbare 
en moeielijk te vervoeren voorwerpen bevat zijn deze 



vloeren wel als een vooruitgang te beschouwen op tien 
goeden weg, al zijn ze ook geenszins afdoende. Even 

weinig volkomen brandvrij is eene constructie welke in 
frankrijk veel wordt gevolgd en in fig. i is voorgesteld. 
Over tie ijzeren balken hangt een netwerk van dunne 
staven. Tegen en op tlit netwerk is aangebracht een 
dikke gipslaag, waarin aan de bovenzijde gipsstukken 
(gebroken ornamenten enz.) worden gedrukt. De zol
dering wortlt als het ware gegoten en dus is, zooals van 
zelve spreekt, voorloopig eene aaneengesloten plankenrij 
onder het roosterwerk noodig. Volgens tleze inrichting 
heeft men nu wel tie ijzeren balken beschut tegen hitte 
aan tie onderzijde, maar niet aan tie bovenzijde. Der
gelijke constructie biedt bovendien weinig waarborgen 
meer voor de veiligheid indien tie houten vloer is door
gebrand. Wi l men eene onbewoonde en ledige ruimte 
boven het plafond (b. v. de kapruimte in een openbaar 
gebouw) beveiligen, dan verdient de inlichting naar fig. 
2 aanbeveling. Met geringe wijziging zou met dezc con
structie een volkomen brandvrije vloer zijn te maken, 
wanneer men tie ijzeren stroken verving door dubbel 
T-ijzer en eene dekkende bovenlaag van beton aanbracht. 
In fig. 3 is eene constructie voorgesteld, tlie brandvrij 
wordt genoemd, en als voorbeeld wordt aangehaald voor 
het nuttig gebruik van tragerwellblech. Wij meenen 
met recht het doelmatige van tleze inrichting te mogen 
betwijfelen. 

Wanneer we mi nagaan hoe door verschillende' zaak-
kundigen meer doeltreffende vloeren geconstrueerd zijn, 
dan vinden we in hoofdzaak drie constructiewijzen. 

i f . Die met gewelven, en geheele vermijding van ijzer. 
2e Die waarbij het ijzer is behouden; maar geheel 

is beschut. 
3e. Die waarbij ijzer zooveel mogelijk is vermeden en 

vervangen door hout. 
De eerste wijze, zonder twijfel tie eenige afdoende, 

heeft echter in de praktijk zeer groote bezwaren. 
We kunnen in onze vertrekken niet zooveel verdie

pingshoogte verliezen als een gevolg is van gewelfcon-
structiën, bovendien zouden de muren buitengewoon 
verzwaard moeten worden, om bestand te zijn tegen 
zijdelingschen druk. Bij pakhuizen en entrepots voor zeer 
brandbare stoffen verdient deze evenwel alle aanbeveling. 
Het gebouw zou door stevige muren moeten worden 
verdeeld in meerdere kleinere vakken of smalle berg
ruimten die gemakkelijk en eenvoudig zijn te overwel
ven. Elk vak moet een aan- en afvoerkanaal hebben 
voor ventilatie en zoo noodig met gas worden verlicht. 
Op die wijze is brand tot een enkel vak te bepalen en 
tevens spoedig te blusschen. Ken wachthebbende per
soon zou bij het zien van rook, die opstijgt uit de ventila
tiekanalen, tleze van de buitenzijde kunnen afsluiten, zonder 
de dubbele ij/eren toegangsdeuren te moeten openen. 
Spoedig zou de brand uit gebrek aan voedingslucht ein
digen, wanneer tevens de toevoer van gas is afgesneden. 

De beide andere wijzen zijn gemakkelijker toe te pas
sen, ook op woonhuizen. 

Volgens de 2* wijze is het ijzer geheel door onbrand
bare stoffen omgeven, waartoe vooral vuurvaste klei of 
gips dient. Gips verdient vooral aanbeveling omdat deze 
beschutting tevens deel kan uitmaken van het plafond. 
In fig. 4/f zijn kleiblokken toegepast, waarvan de voegen 
met klei zijn dicht gemaakt. Wil men hier een plafond 

aanbrengen dan zou dit gevoegelijk volgens fig. 4/; kun
nen geschieden. 

In fig. 5 is een nieuwer fransch systeem voorgesteld. 
De ruimte tusschen de balken is aangevuld met holle 
steenblokken, ter vervanging van het in andere geval
len gebruikte en veel zwaardere trogwulf. 

De steenopvulling is volgens de breedte in 3 stukken 
verdeeld, zoodat men met behoud der zelfde zijstukken, 
door aanwending van een ander middenstuk het stelsel 
voor verschillende balkafstanden kan toepassen. Door 
deze inrichting is het voor den .steenfabrikant gemak
kelijk aan alle eischen te voldoen. De stukken worden 
eenigszins verbonden door gips en dragen aan hun ge-
ribt ondervlak tie gipslaag die het plafond vormt. 
Onnootlig te zeggen dat op dit systeem nog een dekkende 
bovenlaag van zand of beton, onder de vloerribben, 
mogelijk is. 

Bij een gering eigen gewicht, heeft dit systeem het 
eveneens groote voordeel van weinig kostbaar te zijn. 
Het gewicht wortlt So a yo K G . per M ' . en de prijs 
-f- 4 frs per M 2 . 

Volgens de 3c wijze wordt het ijzer zooveel doenlijk 
vervangen door hout. Het schijnt vreemd, maar het is 
niettemin duidelijk aangetoond tlat hout meer waarbor
gen biedt dan ijzer. 

In Engeland is het bij proefneming gebleken dat een 
greenen balk, gedurende 7 uren aan een hevig vuur 
blootgesteld, nog slechts weinig was verkoold, nog een 
aanzienlijk draagvermogen had, en inwendig bijna vol
komen onveranderd bleef. Hoeveel betere uitkomsten 
zou dan niet een hardere houtsoort geven? Dc weinig 
warmte geleidende houtskool bewijst dus hier belang
rijke diensten. Menigeen heeft het kunnen zien, hoe 
zelfs na een feilen brand de balken en kapspanten ge
heel of zeer langen tijd zijn bestand gebleven. Het springt 
in het oog dat het voordeelig moet zijn, het hout op 
eenvoudige wijze tegen de direkte inwerking der vlam
men te beschermen. In de constructie heeft men dan 
ook steeds van eene beschuttende laag gebruik gemaakt, 
zooals de fig. 6 en 7 doen zien. In fig. 6 is de be
scherming van het hout verkregen tloor beton, rustende 
op ijzeren platen. In fig. 7 aan de bovenzijde even
eens met beton, aan de onderzijde evenwel door pleister, 
hangende aan Z-vormige ijzeren latten. 

In fig. 8. is eene constructie voorgesteld volgens 
patent Evans en Swain. Hier heeft men een balk vloer 
toegepast. De houten balken, tlie volkomen droog 
moeten zijn, worden zuiver en luchtdicht op elkaar ge
streken en door middel van een soort hakkelbouten, 
2 aan 2 verbonden. Aan de onderzijde wordt een 
pleisterlaag aangebracht, hangende in zwaluwstaartvor-
mige groeven der balken, of aan spijkerkoppen. Bij 
proefneming is gebleken dat de laatste wijze de beste is. 

Zoolang de balken evenwel niet aan de bovenzijde 
beschermd zijn, komt ons dezc constructie niet zeker 
genoeg voor. Wel is dc hitte bij brand meer te duch
ten onder den vloer, dan er boven, maar voor bewaar
plaatsen van brandbare stoffen, meenen wij dat men 
zich met een vloer, waarvan de balklaag aan de boven
zijde niet beschut is, niet mag tevreden stellen. Het 
verdient natuurlijk aanbeveling het hout voor de laatste 
soort van construction te bestrijken of te impregneeren 
met stoffen, die het minder brandbaar maken. 
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Naar onze meening is, in tleze 3e wijze van con- ! 
strueeren, het hout in vrij ongunstige omstandigheden 
met betrekking tot de duurzaamheid. Het is toch lan
gen tijd óf met vochtige beton, óf met vochtige pleister 
in aanraking, terwijl voldoende luchtcirculatie dikwijls 
moeielijk tusschen de balken zal zijn te verkrijgen Wij 
gelooven daarom dat de inrichtingen naar fig. 2 en 5 
de meest aanbevelenswaardige zijn, wanneer ook nog 
eene dekkende bovenlaag wordt aangebracht. 

BREDA. W . C. K. 

H O N O R A R I U M V O O R A R C H I T E C T E N . 

De „Société académique d'architecture de Lyon" heeft 
het volgend tarief vastgesteld voor honorarium voor de 
architekten : 

Art . 1. — Werken boven fr. 10.000; ontwerpen, lei
ding der werkzaamheden en revisie tier rekeningen, 5 p. 
100 van de uitgaven. Hierin moeten alle bijkomende 
werkzaamheden begrepen zijn, en alles wat dient om het 
werk te voleindigen, als gas- en water-aanleg; behang-
werk, schellen, enz. Ook moet de waarde van de tloor 
den eigenaar geleverde materialen bij de totale som be
rekend worden. 

Art. 2. — Werken onder fr. 10.000; ontwerpen, lei
ding der werkzaamheden en revisie der rekeningen, 5 p. 
IOO van de uitgaven en eene schadeloosstelling naar 
onderling goedvinden te regelen, voor bizondere be
moeiingen. 

Art . 3. — Uitsluitend dekoratieve kunstwerken ; ameu
blementen, binnen-dekoraties, altaren, preekstoelen, graf
monumenten etc etc, 10 p. 100 van de uitgaven. 

Art. 4. - Herstellingswerken en veranderingen; 10 
]). 100. 

Art 5. — Ontwerpen die niet worden uitgevoerd; 
1 en 2 3 p. 100 van de begrootingskosten. 

Art . 6. Regelen en nazien der rekeningen voor 
werken die niet onder de leiding van den architekt zijn 
uitgevoerd; 2 p. IOO van de uitgaven 

Art . 7. Voor opnemingen, vakatie van 3 uren; 
fr. 8 (ook buiten het departement van de Rhóne). 

Ar t 8. — Voor opnemingen, reis- en verblijfkosten; 
fr 6.— per myriameter, voor de heen- en even zooveel 
voor de terugreis. 

Art. 9 — Tegemoetkoming voor verplaatsing ten ge
rieve van ontwerpen, uitgevoerd of geregeld op grooter 
afstand dan een myriameter (behalve de vastgestelde 
honorariums in Art. 1, 2, 3, 4, 5 en 6): de uitgaven 
voor reis- en verblijfkosten, en bovendien de vakaties 
(als Art. 7) voor den verbruikten tijd. 

LYON, 3 Juni 1880. 

NB. In bovengemelde prijzen zijn niet begrepen de 
kosten voor een of meer opzichters bij het werk, welke 
kosten niet zullen gedragen worden door den architekt, 
maar door den bouwheer. 

V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G DE.R 
A F D E E L I N G U T R E C H T , 

G E H O U D E N 4 O C T O B E R 1881. 

De voorzitter, de heer F. J. Nieuwenhuis opent deze vergade
ring, en deelt mede tlat enkele verslagen zijn ingekomen, en tlat 
de heer 11. Linse de benoeming heeft aangenomen, als lid der 

kommissie tot het verzamelen van stukken geschikt ter opneming 
in het Tijdschrift tier Maatschappij en tot hel opmeten en in tee
kening brengen van oude Nederlandsche gebouwen of fragmenten 
daarvan en oud huisraad, bedoeld bij art. 23 van het Reglement. 

Daarna ontvangt tie heer Nieuwenhuis het woord tot bet hou
den eener voordracht over tie restauratie van de Domkerk 
te Utrecht, en wel voornamelijk over de vraag, hoe de kapellen 
der koor-kapellentrans behoorden te worden afgedekt, eene vraag, 
hier daarom van te meer belang, omdat daarin een groot ver
schil van gevoelen bestaat tusschen de door den minister van 
binnenlandsche zaken benoemde deskundigen en tusschen tien 
lieer Nieuwenhuis, een verschil van gevoelen, dat aanleiding zal 
geven tot het niet uitkeeren der rijks-subsidie en daarmede tot de 
staking der restauratiewerken aan de Domkerk. 

De heer N. behandelde de zaak eerst uit een geschiedkundig 
oogpunt; hij ging terug tot tie overdekking der oud-christelijke 
en Romaansche kerken, en wees er op, hoe vooral eenvoudigheid 
in de konstruktie op den voorgrond stond; hij toonde aan, hoe, 
waar en waarom bij de ontwikkeling van den Gothischc-n kerk
vorm tie eenvoudige overdekking plaats maakte voor eene meer 
ingewikkelde, noodzakelijk geworden om aan verschillende eischen 
te kunnen voldoen; wees er echter op dat overal, waar tleze ei
schen vervielen, ook weer tot den eenvoutligen dakvorm werd 
terug gegaan, zich bij deze beschouwingen op tal van voorbeel
den steunende. 

Nadat hij aldus ontwikkeld had welke dakvorm in hoofdzaak 
gebruikelijk was geworden, besprak hij hetgeen Viollet le Due in 
zijne dictionnaire de l'architeclure francaise omtrent dit onderwerp 
zegt en hoe deze juist omtrent het voor Utrecht kritieke punt met 
zich zelve in tweespraak is. Dit aan te halen achtte hij nood
zakelijk, omdat de rijks-kommissie zich voor het grootste gedeelte 
op het oordeel van Viollet ie Due beroept. Daarna vergeleek hij 
de toestanden van Utrecht, die eene aanzienlijke reduktie van den 
gewonen hoofdvorm vertoonen, met de weinige voorbeelden, die in 
gelijken zin waren gereduceerd, en hoe in geen dezer voorbeelden 
de kapellen tloor afzonderlijke hooge tentdaken waren afgedekt; 
hoe bijv. juist in de kathedraal van Beauvais, waarvan het koor 
als de schoonste Fransche kooroplossing geldt, deze daken niet 
voorkwamen, en hoe Ferstel in zijn Wecner Votivkerk bijna geheel 
deze oplossing van Beauvais had gevolgd en dus ook de hooge 
tentdaken veroordeelde, er op wijzende tlat ook Viollet le Due 
toegaf, tlat hier de hooge daken eene schoone architektuur niet 
mochten bedekken, en zelve in de restauratie van dc- Notre Dame-
te Parijs zulke daken had achterwege gelaten. 

Daarna besprak hij de overeenkomst van de kerken van Door
nik en Utrecht, en ontwikkelde als zijn gevoelen, dat zeer moge
lijk ook voor den bouw der kerk een meester uit Henegouwen 
was geroepen, gelijk 6 0 jaren later een mi- Jan uit Henegouwen 
was gekomen om den toren te bouwen, en hoe ook alle latere 
kerken, in Utrecht's koorvorm gebouwd, in de bedekking der 
koorkapellen de afzonderlijke kapelbedekking hadden laten ver
vallen, zootlat men kon zeggen, dat er geen geschiedkundig voor
beeld bestond, tlat de meening van de rijks-kommissie kon wettigen. 

Hierop ging hij tot tie technische beschouwing over, en hoe er 
in het algemeen 3 verschillende overdekkingen mogelijk waren: 
die met afzonderlijke daken van iedere kapel, tlie met rondgaand 
Lessenaarsdak over alle kapellen, en die waarbij beide gevallen 
werden vereenigd, zoodat de afzonderlijke kappen eigenlijk op Int 
lessenaarsdak stonden. Hij besprak nu de technische mogelijk
heid bij de gevonden vormen van Utrecht, hoe daar de eerste 
oplossing onmiddellijk verviel, hoe de tweede wijze volkomen paste 
aan dc bestaande vormen, konstruktie! eenvoudig was en geschied
kundig strookte met alle voorbeelden, met Utrechts Dom verge
lijkbaar en daarom door hem was aangebracht, cn hoe tie derde-
wijze tloor de rijks-kommissie bij plan van tien heer Cuypers gevraagd, 
als verbindend om rijks-subsidie te bekomen, door geen enkel 
geschiedkundig voorbeeld was gewettigd, onlogisch en onkonstruk-
tief was, de boven architektuur van het hooge koor voor een groot 
deel bedekte, cn daarmede hoogst nadeelig inwerkte op de alge-
heele verhoudingen der architektuur van de Domkerk, die toch 
reeds volgens vergelijking met andere kathedralen, zeer laag in 
verhouding was. Ten slotte deelde hij mede, tlat, terwijl de rijks-
kommissie op grond van de wetten van logika en konstruktie 
verlangde dat de vlakke lessenaars afdekking der koorkapellen 
zou worden verrijkt met daarop geplaatste hooge tentdaken, juist 
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omgekeerd de Keulsche dombouwmeester op dezelfde gronden 
heeft aangevraagd, de bestaande tentdaken, in Keulen te mogen 
doen vervallen, hoewel ze daar geschiedkundig behooren. omdat 
het waterdicht houden daarvan onmogelijk is, cn bij vertrek del 
dombau-htitle deze tweede dom anders evenzeer te gronde zal wor
den gericht als hel met den eersten liet geval is geweest. Per
soonlijke bespreking niet verschillende buitenlandsche deskundi
gen had hem dan ook bevestigd in zijne overtuiging, dat de door 
hem gevolgde oplossing de juiste was, dat het beter was eene 
rijks-subsidie, die onder zulke dwangmiddelen werd aangeboden, 
te laten varen, en de restauratie tc staken, dan tegen beter weten 
in onjuist te restaureeren. Te meer daar ook de minister v. bin
nenlandsche zaken had geweigerd de betwiste vraag door een 
kollege van buitenlandsche deskundigen te doen uitmaken, of 
zelfs de subsidie door te laten gaan, totdat het vraagpunt in open
bare diskussic zoude zijn uitgemaakt, maar onmiddellijke afbraak 
en verandering eischic, of uitkecring der subsidie weigerde. 

Hij een en ander liet hij verschillende afbeeldingen rondgaan, 
die Int opheldering van het besprokene konden dienen. 

V E R G A D E R I N G D E R A F D E E L I N G A M S T E R D A M 
G E H O U D E N 7 O C T O B E R 1881. 

Den 7den October werd de ie vergadering, in het tijdvak 
1881—S2, der afdeeling Amsterdam gehouden, zooals gewoonlijk 
in een der lokalen van het gebouw Eensgezindheid, evenwel niet 
in de gewone zaal, maar in een kleiner, gezelliger lokaaltje 

Wat was van die afwijking de reden ? 
\ oor die vergadering hadden reeds twee bijeenkomsten plaats 

gehad van Bestuursleden van de Maatschappij, die der afdeeling, 
en enkele harer leden en een paar belangstellende leden der Maat
schappij die ook later als lid der afdeeling zijn toegetreden. Men 
kwam met het doel bij elkander om over de belangen der aldee 
ling van gedachten tc wisselen. Die twee vergaderingen, vooral 
in Amsterdam waar voor mannen van zaken haast geen dag zon
der vergaderen voorbij gaat, zijn wel een bewijs hoe zeer men ge
negen was de zaak grondig te behandelen. En dat was wel noodig. 
In de laatste jaren toch waren op zijn zachtst genomen de ver
gaderingen niet zeer talrijk bezocht. 

Was dc belangstelling verflauwd? Was de wijze waarop de 
zaken behandeld werden niet de gewenschte ? Waren de onder
werpen zelve niet belangrijk genoeg? Was Maar al de 
vragen die men stelde op te sommen, en de antwoorden die er 
op volgden tc geven, 't zou voor den verslaggever te omvankrijk 
worden. 

Het zal voldoende zijn alleen te vermelden dat het Bestuurder 
afdeeling er naar streven zal, door belangrijke kwesties op het 
tapijt te brengen, ook de belangstelling der leden gaande te hou
den, en waar die nog niet genoeg bestond, die op tc wekken. 
Moge het daarbij den noodigen steun ondervinden. 

Reeds het eerste behandelde onderwerp was ccn gelukkige greep 
en de opkomst der leden gat een bewijs van de ingenomenheid 
daarover. 

Bij afwezigheid van den voorzitter der afdeeling, leidde de vice-
voorzitter, de heer 11 J. Wolter, de vergadering en opende die-
met een toespraak waarin hij op het hooge gewicht wees van hel 
onderling bespreken van zaken vooral van actueel belang 

Het in den oproepingsbrief vernielde onderwerp, tic bebouwing 
der Stationscilanden te Amsterdam, werd ingeleid door den voor
zitter der Maatschappij, cn vervolgens met een warmte besproken 
geevenredigd aan het gewicht der zaak. 

Vrij uitte een ieder zijn denkbeelden, welke nu en dan weder 
nieuwe gezichtspunten openden en dikwijls aanleiding gaven om, 
op nevensporen geraakt, een belangrijke mededeeling Ie doen. 
Het behandelde is echter om gegronde redenen niet vatbaar voor 
een geheele cn uitgewerkte publicering, Zij die dus in teen ver
slag in het Weekblad," een reden meenden te vinden om ook 
zonder het bijwonen der vergadering op tie hoogte te komen, zij 
hebben ditmaal buiten den waard gerekend. Op een volgende 
vergadering zullen zij uit dc notulen kunnen vernemen hoeveel 
zij gemist hebben. 

Zeker allen die deze eerste vergadering bijwoonden zijn met den 
stillen wenscli huiswaarts gekeerd dat dc besprekingen der zaak, 

waarover men het eens werd, goede vruchten moge dragen; maar 
moge ook menigeen de zaal verlaten hebben niet een goeden 
indruk van die bijeenkomst, niet het vaste voornemen 0111 ook de 
volgenden bij tc wonen, die even belangrijk kunnen zijn, en daar
door te getuigen van hun ernstig streven 0111 mede te werken 
waar hel den bloei geldt van de afdeeling en daardoor dien van 
de Maatschappij. 

Invloed uitoefenen en zich op den voorgrond stellen waar het 
'i lig is, dat moet hel streven zijn 

W N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 

HAARLEM. — Bestuurders van het Museum voor Kunstnijver
heid te Haarlem hebben aan den Minister van Binnenl. Zaken 
de beschikking gevraagd over het aan 't museum grenzende stal-
gebouw, teneinde dat in te richten voor de Teekenschool, cn 
bovendien een subsidie van / 2 0 0 0 verzocht ter tegemoetkoming 
in de kosten. In afwachting eener beschikking, heeft de Com
missie zich ook tol den gemeenteraad gewend om eene gelijke 
bijdrage te mogen ontvangen uit de gemeente kas. 

Er blijft dringend behoefte aan ruimte bestaan 

MIDDELBURG. — Heden wordt de ambachtschool met S leer
lingen geopend. He lessen in timmeren en teekenen, in welke 
vakken voorloopig alleen onderricht zal gegeven worden, zijn op
gedragen aan den heer Ganderheijden van Rotterdam, terwijl voor 
het geven van onderwijs in het smeden, zoo zich leerlingen daar
voor aanbieden, dc heer Koppejan te Vlissingen benoemd is 

Het Gemeentebestuur heeft voor deze zaak, die geheel uit de 
beurs der ingezetenen is opgericht, zijn belangstelling willen too-
ncn door het voorstel aan den Raad te doen, op de begrooting 
een subsidie van f 100 uit te trekken! 

— De heer G. Allevi, Kon. inspecteur der uitgravingen en monu
menten te Offida, van wien de Regeering reeds vroeger een aan
tal vóórhistorische oudheden ontving, heeft andermaal ten behoeve 
van 's Rijks Museum van Oudheden te Leiden een verzameling 
voorwerpen ten geschenke gezonden. 

De conservator, waarnemend dhecteur van gemeld Museum, 
heeft omtrent dit geschenk een verslag uitgebragt. dat is opgeno
men in de St.-Ct. n°. 236, waarin men o. a. leest: 

»Dczc verzameling is belangrijk op zichzelve, omdat zij een vrij 
volledig beeld geeft van den toestand der Oost-ltaliaansche be
schaving, vóór den invloed van dc handelsbetrekkingen met het 
Oosten en de kusten der Middellandsche Zee. Gevoegd bij de 
verzameling, in 1878 door den zelfden G. Allevi toegezonden, is 
zij in het bijzonder een aanwinst voor het Rijks-Museum, daar 
thans van een belangrijk deel van Oud-ltalie de geschiedenis der 
beschaving beoefend kan worden, waarvoor vroeger de gelegen
heid ten eencinale ontbrak. 

••In den omtrek van het oude Asculum, Picenum Colonia, werd 
het thans toegezondene gevonden, en verpakt in een kist, die wel wat 
zwak was om de reis naar Nederland te maken. De kist bevatte 
in stroo verpakt vaatwerk, voor een groot gedeelte gebroken, drie 
mandjes en een kistje. Een der manden bevatte klaarblijkelijk 
een afzonderlijke verzameling. Het waren overblijfselen van be
schaving uit een paalwoning. De paalwoningen, l'fahlbauten, Pa-
latitte, zijn over een groot deel van Italic tc vinden en sinds een 
twintigtal jaren een voorwerp van onderzoek geweest; door de 
resten der op dc terra maren gevonden voorwerpen, heeft men 
thans een goed denkbeeld zich kunnen vormen van den aard der 
beschaving der oudste bewoners van Italië en hun zamenhang 
met naburige volken of stammen. 

•Ofschoon allen overeenkomst vertoonen, zoo zijn er kleine ver
schillen of eigenaardigheden vast te stellen, en spreekt men van 
bcschavings-typen. bv. de Campaansche, de Latijnsche, de Piceen-
sche enz liezat het Rijks-Museum reeds een fraaie, schoon zeer 
kleine, verzameling van oud bruin aardewerk, uit Etrurie van 
Mont-Alcino, zij was de eenige uit Italië waaruit men de kennis 
omtrent de oudste beschaving moest putten. Men noemt dit oudste 
vaatwerk oBrownware", naam daaraan gegeven door dr. Birch, 
in zijn werk getiteld Ancient pottery. Van dit vaatwerk, dat den 
overgang vormt van het ruwe tot het Ilaccheronero, zwart aarde-
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werk, onderscheidt men tweeerlei soort, roodbruin en bruingrijs; 
deze laatste zijn glad gepolijst. Onder tie jongste stukken her
kent men reeds Grickschen invloed, nabootsingen van den Kan-
tliaros of beker met twee ooren, de Hydria ot waterkruik en de 
Oenochoe of wijnkan. 

»De heer Allevi heeft nadere toelichtingen bij zijn bezending 
beloofd; vóór die gegeven zijn is het inocielijk, meer in bijzon
derheden omtrent dc verzameling te treden 

«Twee fraaie voorwerpen van brons, een platte beitel, met 
blauw-groene patinc bedekt, en een lansspits, doen ons zien dat 
de terra mare bewoond was in den overgang van het zooge
naamde steenen tot het bronzen tijdperk. 

»Een ander mandje bevatte, behalve eenige bronzen versier
selen, eenige overblijfselen, volgens opschrift: «dallo palatitta 
d'Offida", uit hetzelfde tijdperk, «epoca di Transizionc fra la pietra 
e il Bronzo". Het zijn scherven van ruwe aarden vaten, brok
ken vuursteen, waaronder pijlspitsen er, drie klompen gesmolten 
brons, waarvan een tegelvormig, als het aes rude of oudst be
kende bronzen ruilmiddel 

»De overige voorwerpen zijn waarschijnlijk gevonden ingraven 
gelijk die der bezending van 1878. 

«Slechts enkele der voorwerpen kunnen als dubbelen der in 
1878 gezonden verzameling beschouwd worden. Vereenigd, vormen 
beide toezendingen een schoon geheel, een werkelijk belangrijke 
aanwinst voor het Rijks-Museum." 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

ATHENE. — Bij dc verdere onderzoekingen van het ontgraven 
theater van Kpidauros is een schoon beeld gevonden van Hygiea, 
dochter van Asklepios. 

Het beeld waaraan ongelukkigerwijze het hoofd ontbreekt, is 
zeer merkwaardig om de prachtige draperie der kleedij, en de 
details der overige kleedingstukken, als b. v. de sandalen. 

Het schijnt een werk te zijn afkomstig uit de 5c eeuw vóór 
Christus cn van de hand van Polyklctos. • 

Het verdiepen van de bank voor de haven tc Boulogne is bij 
aanbesteding toegewezen aan dc heeren Volker en Bos, te Dor
drecht. Aan deze zelfde heeren is ook reeds door de Fransche 
Regering het verdiepen van de bank voor de havens van Calais 
en Duinkerken opgedragen. 

Bij den gedrukten toestand waarin over 't algemeen de vader-
landsche industrie verkeert, hetgeen ook daarin duidelijk uitkomt 
dat maar al te dikwijls buitenlanders de laagste inschrijvers zijn 
bij Nederlandsche aanbestedingen, is het een verblijdend ver
schijnsel, dat ook het omgekeerde eens plaats vindt en Neder
landers toonen, ook met het buitenland tc kunnen concurreeren. 

T E C H N I S C H E M E D E D El ' .LI N G E N . 

GASl 'RlJ /KN. Bij de tc Amsterdam aanhangig zijnde gaskvvestie 
kan het van belang zijn de volgende tabel mede te deelen omtrent 
de zelfkosten van hel gas, aan tie gemeente gasfabriek te Keulen 
(1879—So.) 

Voor loo kubieke meter gas waren de 
Uitgaven: 
Aan steenkool 2.985 R111. 

» stookloon . . . . 0.596 » 
» zuivering 0.008 » 
» onderhoud der gasovens 0.243 " 
» » der stoommachine cn exhausters 0.166 » 
11 verbeteringen 0.302 » 
» onderhoud blusleiding 0.125 « 
» stedelijke verlichting °-33° ' 
» spoorweginatcrieel 0.008 • 
» traktementen 0.455 " 
» onkosten 0.448 • 
>> reparatie der meters 0.125 " 

tc zanien 5.S77 Rm. 
Rente 3.264 1 

Amortisatie 0.885 [ • • • • S.S79 « 
Afschrijving 4.730 ( 

Totale uitgaaf 14756 » 

Inkomsten: 
Voor Gas 10.808 Rm. . 

» Cokes 2-169 » 
» Teer °-52° • 
» Ammoniak 0.842 » 
>. verschillende bijprodukten 0.017 » 
» Aanleg in woningen 0.076 " 

Gasmeterhuur °-3°9 » 
» Pacht 0-009 " 

14.756 R m . 

Trekt men van de bruto-bedrijfs uitgaaf . . . 5.S77 R m . 

de inkomsten af voor nevenproducten e n z . . . . 3-94» * 

zoo zijn dc Bruto-fabrikatiekosten voor 100 M ' gas 1.929 R m . 

zoodat in Keulen 1 M* gas met inbegrip der gratis stadsver
lichting, maar zonder rente en afschrijving, nog niet 1.2 cent aan 
de gemeente kost. De jaarlijksche productie bedraagt aldaar — 
12.000000 M*. 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 
ZEIST 8 Oct. — Het bouwen van een school aan de Hoogeweg 

te Zeist. Minste inschrijver F. Lefering c. s. te Nijmegen voor 
/17,9 6 5 gegund. 

HANSWEERT 5 Oct. — Het bouwen van ccn telegraaf kantoor 
onder beheer van den bouwkundige A. Ie Clercq. Raming, beide 
perceelen, ƒ4974. 

Voor perceel 1, ingekomen 9 biljetten, minste inschrijverJ Lin-
denberg Cz. te Wemcldinge voor ƒ4700. 

Voor'perceel 2. ingek. 4 biljetten, minste inschrijver II. J. van 
Noppen tc Goes, voor / 343. Beiden gegund. 

HotTRAK POLDER 8 Oct. — Het bouwen van een schoolgebouw 
met overdekte speelplaats cn onderwijzerswoning in den Houtrak-
polder, gemeente 1 laarlemmcrlicde en Spaarnwoude; ingekomen 
32 biljetten. Hoogste inschrijver, Brugmans voor / '27000. laagste 
inschrijver Roermcester voor /16700. 

C O R R E S P O N D E N T I E 

Aan ite Redactie van het Bouwkundig 
Weekblad. 

In N \ 23 van Uw geacht blad las ik met genoegen het wel
willend oordeel over de door mij tentoongestelde voorwerpen, 
tijdens de vergadering van de vereeniging tot bevordering van 
Bouwkunst, gehouden tc Arnhem. Onder dankzegging voor de 
vriendelijke waardeering veroorlove ik mij toch daarop even terug 
te komen ten einde ccn mogelijk misverstand weg te nemen. 
Na lezing van uwe beoordeeling zou het toch schijnen of ik alleen 
buitenlandsch fabrikaat tentoonstel met weering, of althans ach
teruitstelling van het binnenlandsche werk. Het zou mij spijten 
indien uwe lezers meenden dat dit het geval is, want integendeel 
tracht ik mijne goederen zooveel mogelijk door de binnenlandsche 
industrie te laten leveren. 

Het door u geroemde gesmeed ijzeren paneel, en de gegoten 
zinkwerken, benevens verschillende kleinere artikelen die ik te 
Arnhem ter bezichtiging stelde, waren b. v. van binnenlandse» 
fabriekaat, en in mijne monsterzaal in de Beeienstri.il heb ik een 
groot deel Nederlandsche kunstproduktcn. De goede voortbreng
selen der nationale nijverheid worden door mij bij voorkeur voor
opgesteld om zoodoende, zij het dan ook nog in geringe mate, 
die nijverheid te helpen bevorderen. 

De buitenlandsche produktcn nemen voorwaar eene belangrijke 
plaats in. en werden b. v. te Arnhem het best door mij vertegen
woordigd. Daar toch wenschte ik een denkbeeld tc geven, van 
hetgeen alzoo bij mij te zien is, en om niet te veel omslag te
maken moest het Nederlandsche werk, dat buitendien als bekend 
verondersteld mag worden bij de leden der Maatschappij, eenig-
zins minder goed vertegenwoordigd blijven. 

Vertrouwende hiermede te hebben duidelijk gemaakt dat de 
binnenlandsche industrie door mij niet wordt miskend, zooals men 
misschien bij oppervlakkige lezing uit uw verslag zou opmaken, 
noem ik mij . onder dankzegging voor de plaatsing. 

Hoogachtend 
Uw Dw. Dienaar 

J. N . SCHELTEMA. 
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B O U W K U N D E . THE ST PANCRAS IRON WORK C° PANCRAS R° LONDON 
Aan de meestbiedenden uit de hand 

a contant te koop: 
Archi tek ton isches Sk izzen-Buch 

1859—1881. 

M i t t o l a l t c r l i c h e Backs te in -Bauwerke 
F . A d l e r , 3 Hefte folio. 

E tudes d 'Arch i t ec tu re c iv ie le ou 
Plans , Elevat ions , Coupes et D é t a i l s , 

par M a n d a r gr. folio. 

Gewerbehal le i n alle Zweigen 
1864—1878. 

S torm B u y s i n g , Wa te rbouwkunde 
1857, 2 deelen met folio atlas. 

J h r . C. M . S to rm van 's Gravesande, 
M i l i t a i r e B o u w k u n d e met atlas 1843. 

W e r k e n der Maatschappij van Bouw
kuns t 1 8 5 4 - 1 8 8 0 . 

M r . G . de V r i e s A z . . Zeeweringen 
en Waterschappen. 

Brieven franco onder Letter E aan D E 
E R V E N H . V A N M U N S T E R & Z O O N , Amster
dam. 268 

F I T T I N G S ' 

lK VOOR Sffl-i \\u\A \A u i r i L 

Agenten voor Nederland: 

STAAL & HAALMEIJER, 
3«. Derde Woterii!t>(I>viirNstrniit 

A M S T E R D A M . 

alwaar een complete Enge l sche Stal en B o x te bezichtigen is. 

COMPLETE INRICHTING 
V A N S T A L L E N , K O E T S H U I Z E N E N T U I G E N K A M E R S . 272 

Op aanvrage worden G e ï l l u s t r e e r d e Catalogussen .net prijsopgaven franco toegezonden. 

K E R K V E N S T E R S , 
E N VOOR P A R T I C U L I E R E G E B O U W E N : 

rose Trapvensters , Boven l i ch ten i n 
Bloemen, Landschappen, Wapens. 

Gouden- en Zilveren Medailles op verschil
lende 'l'enlo, instelling' 'u. 

C . H . L O M M E N , 
K u n s t - en Glas-schi lder . 

26y Roermond. 

• Ë PARKETVLOEREN, i 
• CD ' 
• L L J V i l l e r o y & B o c h , Met t l aeh i 

B o c h Freres , Maubeuge 2 7 0 5 • 
• 5 M i n t o n , H o l l i n s & Co., Stoke H • 
B \— bij de I 'ertegenwoordigers en Depothouders ™ • 
• £f OE LINT & Co., Oostzeedijk 248, Rotterdam. £ • 

V * . • • • • • « , • . 
Pnotolithoerapüie en Pliotozincograpliie. 

Q. .1. 11111 ' i i . tv Arnhem. 
De ondergeteekende heeft de eer zijne 

Photolitho- en Zincographitche Inrichting ten zeer
ste aan te bevelen, in het bijzonder aan 
tl.II. Ingenieurs, Architecten cn Bouwkun
digen voor de reproductie van Plans, Teeke
ningen en andere Afbeeldingen. 

Prospectussen worden op franco aanvrage 
gratis door het geheele land gezonden. 
271 G . J . T H I E M E . 

L O U I S G O F F I N <Sl C I E . 
S S , AvOmiO K n - i r r J * » , L X J I K . 

Exploitanten van I [ A R D S T E E N | Petit granit) en van K E I J E N G R O E V E N 
alsmede van L U X E M B U R G S C H E N S T E E N . 

H A R D S T E E N G R O E V E N van OGNÉ ruim 10 Hectaren groot met Stoom
zagerij ingerigt om alle afmetingen te kunnen zagen. 

L A R O C H E T T E S T E E N , G I L S D O R F E R S T E E N en W I D D E H E R G E R -
K E I J E N , ruim 18 Hectaren in exploitatie in Luxemburg. 

Verder G R A N I E T en G R È S K E I J E N , H Y D R A U L I S C H E en V E T T E . 
L U I K S C H E K A L K . 

Aan Ingenieurs en Architecten worden op aanvrage monsters van boven
staande steensoorten toegezonden. 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
TUSSCHEN VELStëN EN IJMUIDEN. 

Hoofddepöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Kekround te Arnhem met Diploma i<-« (.rand. 

M i r T ^ T C T S f ^ n E ^ S £ E L E ' B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 
c \ ; , X T , T 1 K ( ) ' : I K k s T K K N E X in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R -
S T E E N E N van af f 1.50 per .Mr-./ R I O L E N , H U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen .welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, m K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O R T L A N D - C E M E N T 

Groothandel in i« qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „STERN" van TOEPFFER, GRAWITZ & Co. te Stettin; 
K N " I L L T - B E V A N ^ STURGE'S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af/' i 3 . , o en/. 
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1 N I H U D . 

Groot formaat of Duitsche steen. — TufV-steen als bouwmateriaal. — 

Binnen- en Btutenhuidsche berichten. — Technische mededeelingen. — 

Prijsvraag. — Afloop van aanbesteeilingen. 

G R O O T F O R M A A T O F D U I T S C H E 

S T E E N . 

De beweging, door het voorschrijven van grooi for
maat steen voor den bouw eener cellulaire gevangenis te 
Groningen veroorzaakt, gaf mij aanleiding nog eens te 
herlezen, wat daaromtrent op het congres van Nijverheid 
te Haarlem is besproken (Bouwk. Weekblad No. 12).— 
De heer Gosschalk heeft daar beweerd dat de neder
landsche klei zich uitnemend leende tot het vervaardigen 
van groot formaat steenen, en dat men zeker goede resul
taten zoude verkrijgen wanneer de inheemsche fabrikan
ten zich van ander brandmateriaal en van een ander 
systeem van ovens wilden bedienen. Het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs heeft eene proef laten nemen 
met klei uit verschillende streken en die proef is gelukt. 

In de eerste plaats geloof ik dat de heer G. dwaalt 
wanneer hij de moeielijkheid, om groot formaat steenen 
te fabriceeren, zoekt in het brandmateriaal of in het 
ovensysteem. Het moeiclijkste gedeelte van de fabri-
kage van steenen wordt door hem overgeslagen, nl. het 
droogen of pasklaar maken voor het inzetten in den oven. 
Ik geloof zelfs tlat een fabrikant, die zijn vak verstaat, 
geen onoverkomelijke bezwaren zou ontmoeten in het 
bakken van groot formaat steenen, in welken oven en 
met welke brandstof ook. Wanneer er sprake is van 
nederlandsche klei, dan dient men onderscheid te maken 
tusschen twee grondstoffen die misschien alleen dezc 
overeenkomst hebben, tlat uit beiden metselsteenen worden 
gefabriceerd. Ik bedoel het slib aan onze rivieren, 

waaruit de waal- of in 't algemeen de riviersteen wordt 
gefabriceerd en de klei zooals men die o. a. in 't noor
den der provinciën Groningen en Friesland vindt. 

Ik meen dat het rivierslib zich zeer gemakkelijk laat 
bewerken en door de groote hoeveelheid zand of kiezel 
die er zich in bevindt, ook zonder eenig bezwaar in de 
buitenlucht aan sterke droogte kan worden blootgesteld. 
Ik ben echter met de bewerking dier grondstof niet ge
noeg bekend ; een waalsteenfabrikant zal daarover beter 
kunnen oordeelen. — Wat onze klei betreft, die-
ontstaan is door verweering van rotsblokken in over
oude tijden, hier door de zee aangebracht, de 
moeielijkheid van het bewerken zit juist in hel 
droogen. De klei die hier gevonden wordt kan 
worden onderscheiden eerstens in roode en gele, en 
ten tweede in zachte of vette en wreede of magere 
klei. De verschillende eigenschappen van al deze soor
ten na te gaan zou tlit opstel te uitgebreid maken. 
Wat de bewerking aangaat dient nog op een punt van 
verschil gewezen te worden nl., tlat hetwelk bestaat tus
schen het uit tie hand- en het machinaal vormen der 
steenen. In 't laatste geval zijn tie steenen dichter en this 
moeielijker te drogen dan in het eerste. 

De klei in 't algemeen is eene weinig poreuse grond
stof tlie zeer moeielijk water opneemt en even moeielijk 
het eens opgenomen water weer loslaat. Voor de 
fabrikage van steenen moet tie gegraven klei eerst flink 
dooreengemengd (gemalen) worden om de meestvolko-
mene homogeniteit te verkrijgen. I liertoe en tot het 
vormen tier steenen, zoowel uit tie hand als machinaal, 
is water noodig zoodat tie |).ts gevormde steenen groen 
en kneedbaar zijn. 

De handvormsteen wordt op tien grond (plaatsen ge
legd, met stof (zand) gedekt, en daar aan zon en wind 
blootgesteld ; tie machinale wordt meestal onder dak op lat
ten opgesteld. Onder den invloed tier warmte beginnen 
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nu de oppervlakken randen steen liet water los te laten, doch 
trekken tegelijk weer water aan uit liet binnenste van den 
steen en zoo is voor deze grondstof bij zomerwarmte 
p m. vier weken noodig om volkomen te dro
gen Hij eenigszins sterke droogte laat het binnenste 
der steenen liet water niet zoo spoedig los als de opper
vlakte droogt, men krijgt dan eene ongelijke inkrimping 
en het gevolg is scheuren 

Hij eene langzame doch kortere droogperiode, is de 
steen oogenschijnlijk gaaf, doch daar dan het binnenste 
nog niet droog is, openbaren zich de scheuren in den 
oven. Eene dusgenoemde aarddroge steen, in den 
oven gezet, moet nog gedurende eenige etmalen voor-
gedroogd worden om het chemisch gebonden water uit 
te drijven en dan eerst kan men ze in 't vuur brengen. 
Hoe grooter nu de afmetingen van den steen zijn, zooveel 
te meer tijd tot drogen benoodigd maar vooral zooveel 
te grooter de moeielijkheid om den steen tot in de kern 
droog te krijgen, zonder scheuren of kromtrekken. 

Om nu aan den wenscli van grootformaat steen tege
moet te komen kan men twee methoden toepassen. 

In de eerste plaats kan de klei vermengd worden met 
zand of gemalen steenpoeder, de dus gevormde steen is 
minder dicht en laat veel gemakkelijker het water los. 
Dit maakt echter de fabrikage nog al kostbaar, daar voor 
het homogeen mengen dezer grondstoffen, walswerktui-
gen en morzelmolens noodig zijn. 

Eene dus gefabriceerde steen heeft echter in kwaliteit 
zooveel verloren, dat men hier, na genomen proeven, 
op dien weg niet durfde voortgaan. 

I )e tweede methode is het maken van holle steenen 
voor achterlagen en binnenmuren, en van steenen met 
gaten voor de voorlagen. 

De gaten worden dan door de dikte der steen ge
maakt ; bij beide soorten is dan eene zooveel grootere 
oppervlakte der steen aan de lucht blootgesteld en kan 
dus het water uit het binnenste der steen gemakkelijker 
zijn weg vinden. 

Eenige deskundigen, aan wien de laatstgenoemde 
soort getoond werd, zagen in het aanbrengen der gaten 
volstrekt geen bezwaar, ook niet voor verbruik van specie, 
als de gaten niet grooter dan i i a 2 c M diameter ge
maakt werden. 

De reden waarom men in Duitschland wel — en hier 
minder goed (ten minste uit klei) groot formaat steenen 
kan fabriceeren ligt m. i alleen in de te gebruiken 
grondstof. 

Uit die grondstof in Duitschland, welke met de onze 
overeenkomt, worden meestal steenen met gaten ge
maakt; vooral vindt dit teepassing bij profilsteenen. Ook 
houdt men zich aan het formaat 23—1 1.3 — 5.3 c M . 
omdat die grondstof geen grooter afmeting van steen 
in het drogen toelaat. In Oldenburg wordt boven
genoemd formaat uitsluitend gebezigd, hoewel groot 
formaat steenen voor de rijkswerken zijn voorgeschreven. 

Men weet evenwel die steenen in geheel Duitschlnnd 
als het puikste fabrikaat te waardeeren en schikt zich 
ook van regeeringswege in het onbereikbare Ten bewijze 
hiervan diene het volgende. Toen voor twee jaren eene 
uitbreiding van de havenwerken te Wilhelnishafen noodig 
was, werd van regeeringswege uitsluitend Oldenburger 
fabrikaat gebruikt, en wel een hoeveelheid van ruim ell 
milioen klinkerts. 

Van de hier ingevoerde duitsche steenen zijn mij alleen 
die bekend, welke van den Rijnkant als straatklinkerts wer
den ingevoerd en werkelijk door sommige bouwkundigen 
en zelfs bij rijkswerken zijn gebruikt. De grondstof 
waaruit deze gemaakt zijn bestaat uit klei en kolengruis; 
dit laatste maakt de steen poreus, daardoor gemakkelijk 
in het drogen en nog gemakkelijker in het bakken 
De kwaliteit van deze steenen, voor kenners niet twijfel
achtig, is dan ook gelukkig reeds gebleken, zoodat ze 
voortaan bij rijkswerken als straatklinkerts niet meer 
zullen worden gebruikt. In het algemeen (uitzonderingen 
zijn er echter) kan men aannemen dat die grondstof 
welke 't gemakkelijkst te bewerken is en het maken 
van duitsch normaal formaat (25—12.5—6 cM,) als volle 
steenen toelaat, de slechtste kwaliteit van steenen oplevert 
en dat daarentegen die vette kleisoorten, welke 't meest 
aan krimpen en scheuren onderhevig zijn, een zeer hard 
en deugdzaam materiaal leveren. Ik geloof niet dat 
wij de invoer van duitsche steen behoeven te vreezen, 
tenminste als er overeenstemming bestaat tusschen archi
tekten en fabrikanten, en cerstgenoemden op werkelijk 
praktische bezwaren van de laatsten willen letten. 

Tot aanvulling van mijn schrijven in No. 2 en 6 
van dit Weekblad voeg ik hierbij het resultaat van 
drukproeven, dezer dagen te Berlijn genomen. 

Wanneer men deze cijfers vergelijkt met de vroeger 
aangehaalde, wordt daardoor bevestigd hetgeen ik boven 
omtrent de kwaliteit in verband met de grondstof be
weerde. Deze steenen waren gemaakt uit zuivere vette 
klei. De cijfers wijzen weer die druk per c. M J waarbij 
de steenen verbrijzeld werden. 

Van elke soort zijn tien steenen aan de proef onder
werpen. 

K L I N K E R S O R D I N A I R ROOD 

I 560 K . G. 367.1 K . G 
M 2 540-4 369 3 
M 3 597-1 - 333-4 
,, 4 557-2 „ 3 50.3 
1» 5 604.5 373 5 

6 623.1 „ 3650 

7 554-4 .. 354-5 
•1 8 540.4 358 7 
II 9 610.4 3503 
M 10 590 8 „ 341.8 

dus gemiddeld dus gemiddeld 
578 K . G . per c M 356 K . G . per c M 3 

bij Dockum, September 1881 

ENGBERT H E L D E R . 

T U F F - S T E H N A L S B O U W M A T E R I A A L . 

Bij die soorten van natuurlijken steen welke in den 
laatsten tijd veelvuldig hier te lande zijn ingevoerd, zoo
als Savonnicre, Udelfanger, Gilsdorfcr enz. heeft zich de 
Tuff-stcen gevoegd, waaromtrent wij hier eenige mede
deelingen doen volgen. 
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De Tuff-Steen wordt gevonden in de omstreken van 
de Laacher see, in 't algemeen tusschen het da! van de 
Brohl, die bij het plaatsje van dien naam in den Rijn-
valt, en het dal van de Nette die even beneden Neuwied, 
tegenover die plaats, in den Rijn stroomt. Tusschen 
die dalen liggen de hoogvlakten van Laach, Bell en 
Weibern: de Tuflf-steenlagen hebben daar een dikte van 5 
tot 18 M . en een hoogte of lengte van somwijlen 50 M . ; 
onder den voet van de lagen die onder een helling statui 
komen somwijlen nog andere voor van bijna 10 M . dikte. 

Deze Tuff-steen moet wel onderscheiden worden van 
hetgeen men in Duitschland onder Tuff-kalk verstaat. 
Deze laatste is een sedimentair gesteente, van dezelfde 
bestanddeelen als de Italiaansche Travertin, hetgeen in 
twee verschillende soorten voorkomt. De eerste is wit 
van kleur, zij wordt bij Geislingen, Uracil, Sigmaringen-
dorf cn Beurenthal gevonden en is zoo week, dat zij 
met zaag en bijl kan bewerkt worden, zij wordt echter 
aan de lucht harder en is dan een werkelijk goede 
bouwsteen; de tweede soort is geel van kleur en harder, 
zij wordt gevonden in de omgeving' van Caiinstadt. 

Even als de Bazalt-lava van Niedermendig is de 
Tuff-steen een gesteente van vulkanische vorming, waar
van de onderste lagen, tengevolge van de drukking der 
bovenliggende, zeer vast en hard geworden zijn, terwijl 
deze laatste weker zijn en spoedig tot een stof verwee-
ren welke op asch gelijkt. In 't algemeen onderscheidt 
men alzoo zeer poreusc en weinig harde soorten, welke 
tot poeder gemalen de tras leveren, en de minder poreuse 
en hardere soort waaruit de bouwsteenen gebroken 
worden. De eerste worden meestendeels bij Tönnisstein 
en Burgbrohl in het Brohlthal gevonden, gedeeltelijk 
ook in het Nettethal; zij bevatten veel en groote stuk
ken puimsteen en zijn ook daarom niet geschikt om 
als bouwmateriaal gebruikt te worden. De hardere 
soorten, voor laatstgenoemd doel zoo bizonder geschikt, 
komen het meest bij Rieden en Weibern voor, en van 
deze beide soorten is de Weibernsteen de hardste. 

Voor gewoon werk, als lijsten, plinten, enz. is deze 
steen uitnemend geschikt, de zwarte Leueit korrels 
welke er in voorkomen zijn geenszins hinderlijk, noch 
voorde bewerking, noch voor het oog ; zij geven werke
lijk een zekere teekening aan het materiaal Voor meer 
fijnere beeldhouwerken is de steen echter niet gewenscht, 
en hoewel men voor dat doel zoodanige stukken kan 
uitzoeken welke slechts zeer weinig zwarte korrels be
vatten, doet men beter een materiaal van meer fijn 
korreligen aard te nemen, vooral voor zulke beeldhouw
werken welke meer van nabij beschouwd moeten worden. 
De Tuff-steen is door zijne struktuur meer geschikt 
om bij monumentale gebouwen gebruikt te worden, 
daar waar krachtige profileeringen, rustiek bewerkte 
blokken, of bekronende beeldengroepen noodig zijn, of 
bij zware monumentale gedenkteekenen. Om de grootte 
der gewenschte stukken behoeft men zich niet te storen 
daar de lagen der steengroeven toelaten bijna elke ge
vraagde afmeting te leveren. 

De steen laat zich gemakkelijk bewerken, dit is vooral 
in onzen tijd van snel bouwen een niet te verwerpen 
voordeel. Door zijn betrekkelijk gering specifiek ge
wicht is hij als materiaal voor den gewelfbouw, bij clen 
bouw van erkers en andere voorspringende bouwdeelen 
niet voordeel toetepasscn. 

De levendige, geelachtig grijze kleur, over't algemeen 
zeer regelmatig, wordt onder den invloed van een afwis
selend klimaat slechts weinig donkerder en daarbij war
mer van toon, hetgeen gepaard gaat met een toename 
der hardheid van het materiaal tengevolge van de bloot
stelling aan de lucht. 

Omtrent weerstand van den steen tegen druk zijn 
door liet proefstation voor bouwmaterialen te Berlijn 
de volgende uitkomsten verkregen. In platen behakt 
brak de steen bij een drukking van [85 tot 113 K Gr. 
per c .M-, in den vorm van een kubus, bij 105 tot 
102 K .Gr . en in de ongunstigste gevallen tot 50 K.Gr . 
drukking per c . M 2 . De geheele struktuur verbrak bij 
een druk van 212 tot 65 K .Gr . per c . M 2 . 

De poreusheid van den steen is oorzaak dat hij veel 
water opzuigt, namelijk ongeveer 19,4 pCt. van zijn ge
wicht; dit heeft echter op zijne struktuur geen nadeeligen 
invloed, getuige de sinds een tiental eeuwen aan lucht, 
regen en vorst blootgestelde bouwwerken, die betrekke
lijk weinig kenmerken van verweering dragen. Boven
dien is de volgende proef genomen, plaatjes, ter dikte 
van 4 a 5 m.M. werden gedurende 12 uren in kokend 
water gelegd; na dien tijd was noch het water gekleurd, 
noch tie steen aangetast. 

Bij chemische analyse van den Weiberner-Tuffsteen 
werden de volgende (in percenten aangegeven) bestand
deelen gevonden door: 

D E B E K G A K A D E M t E . D E l ; E W E R 11 E - A K A D E M I E . 

Kiezelzitur 
Kleiaarde . 
Kal i 
Water . . . . 
Natron . . . . 
Vzeroxyde 
Kalkaarde. 
Magnesia 
Yzeroxydule . 
benevens sporen van T i 
taan-, Zwavel-, phosphor-
en Koolzuur. 

In vroeger jaren leverden de steengroeven uit de hoog
vlakten bij Laach slechts kleine hoeveelheden, en naar 
het buitenland werd weinig uitgevoerd; alleen langs den 
Rijn, van af Brohl stroomafwaarts, bestaan verscheidene 
bouwwerken, vooral kerken, waaraan de Tuff-steen is 
verwerkt; de gemakkelijke wijze van vervoer liet dit 
gebruik toe. 

Waarschijnlijk- hebben tie Romeinen reeds bouwsteenen 
uit de Tuff-steengroeven getrokken A l treft men van 
hen geen bouwwerken aan die getuigenis kunnen afleg
gen van de duurzaamheid van het materiaal, dan doen 
het toch zeker vele kerken in de Rijnstreek, waarvan de 
stichting opklimt tot het Karolingische en het Romaan-
sehe tijdperk en de overgangsperiode naar het Gothische-, 
werken uit tie 8* tot de 13« eeuw. Enkele dezer ge
bouwen bestaan geheel, andere gedeeltelijk uit Tuff-steen. 

De munster van Aken, wat het gedeelte (octogoon) 
afkomstig uit 8' eeuw, betreft, die van Bonn en die van 
Reuss, de abtei te I.aaeh, waarvan tie oudste gedeelten 
tot het laatst der I I* eeuw behooren, tie kerken van 
Andemach (het koor dateert uit 't begin der I J " eeuw) 
en van Sinzig (begin 13" eeuw), verschillende kerken 
te Keulen, en het portaal van het raadhuis (uit het 

53,98 Kiezelzitur • • 57.37 
18,09 Kleiaarde . • • 20,47 
7,20 Ka l i . . . . • • 5,64 
6,52 
5.25 Natron 8,00 

3.37 Yzeroxyde . . 6,26 
1,86 Kalk . . . Sporen. 
1,21 Magnesia . • • 2,38 
1,03 
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midden der l 6 e eeuw) aldaar, zijn even zoovele beu'ij-
zcn voor de deugdelijkheid van tien steen. Het verdient 
nog vermelding dat men aan de domkerk te Utrecht 
een neuslijst heeft gevonden, waarschijnlijk afkomstig 
uit de 13 e eeuw, waarop zelfs nog volkomen goed de 
frijnslag k o n waargenomen worden 

Een der eerste bouwwerken welke in den laatsten tijd 
weder van deze steensoort is vervaardigd, is de bekende 
Apollinaris-kirche bij Remagen, welkt; op last van graaf 
Fürstenberg Stammheim, onder de leiding van den la
teren bouwmeester van den Keulschen dom, Zwirner, 
goticht is. In 1^39 werd met den bouw aangevangen. 

Van dien tijtl af dagteekent de langzame maar zekere 
uitbreiding van de toepassing van den Tuff-steen. 

l l i j werd onder anderen aangewend bij den bouw van 
het Wallraf-Richartz muzeum en den nieuwen Schouw
burg te Keulen, bij het l'olytechnicum te .Aken, bij tal 
van gebouwen te Andernach en te Bonn, bij de Berg-
akademie, het gebouw voor de vereeniging van den 
landbouw, enz. te Herlijn, en in den laatsten tijd, te 
Düsseldorf, bij het Rheinische Provincial Standehaus, de 
Kunsthalle, en de Neue Evangelische Kirche. 

Verder is te Frankfurt, aan het nieuwe beursgebouw 
bijna uitsluitend gebruik gemaakt van dien steen. 

Bij een der groote gebouwen die thans hier te lande 
in aanbouw zijn, het Panopticum te Amsterdam, zal 
ongeveer 200 M3 van denzelfden Weiberner Tuff-steen 
gebruikt worden. Een gedeelte er van is reeds gesteld, 
en men zal zich daarbij kunnen overtuigen van de goede 
bewerking die deze steensoort toelaat, van de kolossale 
afmetingen waarin de stukken geleverd kunnen worden, 
en van de aangename kleur die zij heeft. 

H I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 

ROTTERDAM. — De uitslag van de in April j . 1. door de 
vereeniging voor geschiedenis cn kunst uitgeschreven prijsvraag 
is dezer dagen bekend gemaakt. 

Met eenparige stemmen werd tloor de bestuurders dier vereeni
ging de eenig uitgeloofde premie toegewezen aan den inzender 
van het werkstuk, onder het motto: »Ars et Historia." 

De vervaardiger van deze lijst bleek te zijn de heer Leo 
P. Strackc, beeldhouwer en kunstdrijver te Rotterdam. 

Dc bekroonde lijst omsluit een cirkelvormig spiegelglas, zij 
heeft een hoogte van 45 c. M. en is 39 c.M. breed; zij is eenvoudig 
maar sierlijk, ontworpen in den renaissance stijl en gedreven 
in rood koper. De twee kinderfiguurtjes stellen de Geschiedenis 
en de Kunst voor. 

De uitvoering mag smaakvol heeten en getuigt van handigheid. 

s GRAVENHAGE - Naar het schijnt neemt het Gemeentebestuur 
maatregelen om door middel van een ijzeren gordijn, een brand
vrije afsluiting daar te stellen tusschen liet tooneel en de toeschou-
wersruimtc van den Ilaagscl-.cn Schouwburg. 

BOLSWARD. — De Gemeenteraad heeft besloten aan het Rijk 
kosteloos af te staan een gedeelte Stadsgrond, om daarop een 
gebouw te stichten voor het kantongerecht met een gebouw voor 
het bewaren van veroordeelden. 

TILBURG. — De Gemeenteraad heeft den directeur der gasfa
briek, den heer H. II Herborth benoemd tot gemeente-architect. 

— Uit Parijs wordt gemeld dat de zilvcrei. medaille der ten
toonstelling op het gebied der electriciteit is toegekend aan den 
Inn Olland te Utrecht en aan de heeren van Wetteren te Haarlem. 
Het Teylers Genootschap zou schriftelijk door de Fransche regee
ring bedankt worden voor zijne inzendingen. 

'sGRAVENHAGE — In de jongste Raadzitting kwam de verbou
wing van het raadhuis weder ter sprake bij de behandeling van 
een voorstel tot verbouwing van tie beide daarnaast gelegen hui
zen, hetgeen voornamelijk ten doel heeft, goedkeuring van een 
plan tot aanhechting van de beide gebouwen ten oosten van het 
Raadhuis gelegen, waaraan dringend behoefte gevoeld wordt. 

Uit de beraadslaging bleek, dat de tegenwoordige gevel van 
het raadhuis, ook ingevolge een vroeger genomen besluit zal be
houden blijven en tlat de beide gebouwen op de Groenmarkt in 
denzelfden stijl gebracht zullen worden als het gedeelte tlat uitzicht 
heelt op het Kerkplein. Daarvoor zal nu eene uilgaaf noodig zijn 
van /"8j,ooo, of 25,000 meer dan bij de begrooting voor 1882 
werd aangevraagd en toegestaan. 

DELFT. — De uitslag van het aan de polytechnische school tc 
Delft gehouden examen middelbaar onderwijs, acte-exaniina M 1 

(handteekenen) en O (boetseeren), is als volgt. M l aangegeven 
33, waaronder 6 dames; niet opgekomen 5, teruggetrokken 12, 
afgewezen 2, geslaagd M ' de heeren J. N. T. Huining, Groningen, 
L. H. Dinn. 'sHage; J. J. Garieanne, Delft; J. H . Geerlings.Kep-
pel, A. F. Gips. Schiedam; F. Th. Grabijn en W. Honig, Am
sterdam ; Th. Koch, Arnhem, en J. C. H . Legner, Schiedam; en 
de dames C. 1'. Crans, H . Giltay, C. M . Heijermans, H . van Uil-
driks, 'sHage cn L. J. Metzelaar, Schevcningen. Boetseeren O, nog 
niet beslist, daarvoor waren in deze week één candidaat, nog twee 
anderen volgen tleze week; na afloop uitspraak. 

LEIDEN. — Behalve de reeds genoemde bekroningen is op de 
tentoonstelling te Parijs, de gouden Medaille toegekend aan l)r. 
Kaiser. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

PARIJS. — Zaterdag heeft men een proef genomen met electrisch 
licht, die beslissen zal over zijne naaste toekomst. In den groo
ten schouwburg heeft de Minister Cochery een voorstelling gege
ven welke tevens dienen moest om over de verschillende stelsels 
van electrisch licht te doen oordeelen. Dc trap en portalen, dc 
zaal, het tooneel en de foyer werden op groote schaal elk met een 
verschillend stelsel verlicht. De machines welke daartoe noodig 
zijn, waren in de sousterreins geplaatst, alleen de lampen van 
lirush zullen door draden van uit het tentoonstellingsgebouw wor
den bediend. 

Bij een tweede voorstelling bepaald op den i8en tloor den 
directeur der Opera aan geleerden, geabonneerden cn de pers 
aangeboden, zouden ook deze over de verschillende stelsels kun
nen oordeelen 

Indien deze proef ten gunste van het electrisch licht uitvalt dan 
zal dit in de plaats van het gas treden — zoo niet. dan zal geen 
verandering worden gebracht in de wijze van verlichting. 

De foyer zal nu gedurende den tijd van een maand tloor een 
paar honderd electrische lampen worden verlicht zoodat ook het 
groote pubiiek een oordeel zal kunnen vellen. 

— llij de Fransche regeering schijnen plannen te bestaan 0111 
te Parijs een muzeum te stichten zooals liet South-Kensington-
muzeum te Londen; zij zal daartoe zich trachten te verstaan 
met liet bestuur van het Muse'e ties arts decoratifs, hetgeen eenige 
jaren geleden uit partikuliere fondsen is gesticht geworden. 

Te MEI o-, alwaar in het begin van tleze eeuw het schoone 
beeld der Venus gevonden werd, is onlangs een zeer fraaie mar-
mergroep gevonden, een jongeling en een maagd voorstellende. 

Volgens berichten dienaangaande is deze groep afkomstig uit 
den bloeitijd der Grieksche kunst. 

DRESDEN — In de plaats van Prof. H. Nicolai is als hooglce-
raar voor de bouwkunst aan de K. Kunst-Akatlemie benoemd dc 
K. liaurath Constantin Lipsius te Leipzig. 
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T E C H N I S C H E M E D E D E E L I N G E N ' . 

TELEPHOON HIJ ONWEER. — De boven de huizen aangebrachte 
telcphoonleidingen zijn volgens X . Kirchhoff" een groot gevaar bij 
onweer. Dat het gevaar bij dezc leidingen grooter is dan bij de 
telegraaf ligt voor de hand, aangezien zij gewoonlijk 18 .\ 20 
meter hooger, dus dichter bij dc geladen wolken, geplaatst zijn 
dan deze Het aantal tloor bliksem beschadigde telegraafpalen 
nu telt bij duizenden, en de gevaren van een onweer zouden daar 
nog veel grooter zijn als niet elke geleidingsdraad in de telegraaf
stations van een bliksemafleider voorzien ware, en als niet 
juist door de telegraafpalen die beschermend voor toestellen en 
beambten werken, menige bliksemslag naar den grond werd alge-
leid. De isolators van de telephoonleiding zullen op dezelfde wijze 
als telegraafpalen werken, op kosten en gevaar echter van de 
eigenaars der huizen. Het ware dan ook wel wenschelijk dat de 
telephoonmaatschappijen, door geleidende verbindingen van de 
isolators inet den bodem of met de buizen van dc waterleiding, 
deze gevaren zooveel mogelijk trachten te voorkomen. 

KOSTEN VAN HEI' VERVOER MEI' nLlFTS." — Neemt men een 
huis van vier verdiepingen aan. met een gemiddelde opvoerhoogte 
van 15 M. , en dagelijks 100 op- cn neergangen, dan kost een 
op- en neergang volgens den civiel-ingenieur A. Freissler, die 
omtrent tlit onderwerp proeven genomen heeft, bij eene inrichting 
tloor een gaz-motor gedreven 1.5 Kr. ö. W., bij een hydraulische 
lift met hijsch trommel 3.6 Kr. cn bij een hydraulische piston 
inrichting 8.7 Kr.—, dus de verhouding als 1: 2, 4 : 5, 8. Neemt 
men nog in aanmerking dat het aantal mede te nemen personen 
resp. 4, 3 en 6 was zoo verkrijgt men de verhouding 1: 3: 4. 
De kosten van aanleg bedragen daarbij voor de hydraulische 
hyschinrichting het dubbelde, bij de hydraulische pistoninrichting 
het drievoudige, van die van een lift met een gazmachine gedre
ven. Hieruit laat het zich volgens Freissler verklaren waarom in 
Amerika, waar de lilts algemeen zijn toegepast, de hydraulische 
inrichting, afgezien van haar verdere voordeelen, slechts zelden 
wortlt aangetroffen. 

BOUWMATERIALEN. — Over den weerstand tegen druk van 
(Duitsche) oaksteenen en ander bouwmateriaal in verband met 
natuurlijken steen geeft prof Böhme, directeur van het proefsta
tion voor ouwinaterialen te Herlijn, de volgende cijfers. 

Gemiddelde Gemiddelde 
weerstand weerstand 

KUNSTSTEEN. tegen druk in 
Kilo's per ku
biek eeniim. 

NATUURLIJKE STEEN tegen druk in 
Kilo's per Ku 
biek centiin. 

Ordinaire baksteen. 150 a 206 (iraniet. 900 a 1107 
< ioede baksteen. 247 a 252 Zandsteen. 247 a 460 

(Mittelbrand.) 
Klinkers. 354 * 379 Zandsteenkwarts. '533 

(Hartbrand.) 
Zwemsteen. 29 Belg. Kalksteen. 600 

Dakpannen. 106 liane- Koyal. 73 
Holsteen. 194 Basalt. 1382 

De vereeniging neemt geen andere verplichtingen op zich, tegen
over de inzenders, dan de navolgende. 

i° . De bekroonde plannen worden steeds in hare bureaux ten
toongesteld, opdat de koopers voor de door hen gekochte terrei
nen de beste plannen kunnen uitzoeken en zij de uitvoering aan dc 
inzenders daarvan kunnen opdragen. 

2°. De vereeniging heeft niet het recht zich eenig plan toe te 
' eigenen, zonder den inzender een vergoeding van 1 % van de kos

ten der uitvoering daarvan te geven. 
3°. De bekroonde architekten behouden het eigendomsrecht op 

hunne plannen, die zij echter op geen andere plaats in Parijs 
mogen uitvoeren dan op de terreinen van tie vereeniging, zoolang 
deze dergelijke terreinen nog ten verkoop kan aanbieden of ge
bouwen voor hare rekening te bouwen beeft. 

4 ° . In het aannemen van een vergoeding voor de geheele of 
gedeeltelijke uitvoerig van eenig projekt ligt opgesloten, de afstand 
van het eigendomsrecht van dat projekt aan de vereening. 

Behalve deze voordeelig gestelde voorwaarden worden 3 prijzen 
uitgeloofd: 

dc ie groot 5000 Frcs. 
» 3e » 3000 •» 

» 3e » 2000 " 

Bovendien kunnen Eere-diplomata worden toegekend. 
De jury van beoordeeling zal bestaan uit 7 leden, 3 daarvan 

worden gekozen door de akademie van schoone kunsten, afdeeling ar
chitektuur, 3 door de mededingers; de 7e wordt benoemd door de 
vereeniging welke de prijsvraag uitschrijft. 

De plannen moeten uiterlijk op tien le December 18S1 op het 
bureau der vereeniging, 40, Rue Laffitte, aanwezig zijn. 

Tot mededinging worden opgeroepen, alle architekten, zoowel 
fransche als die uil andere staten. 

De ingezonden plannen mogen niet ondcrtcckcnd worden, zij 
moeten van een motto voorzien zijn waarmede ook een verzegeld 
couvert gemerkt moet worden hetwelk naam en woonplaats van 
den vervaardiger bevat. 

De prijzen worden slechts verdeeld in't geval dat de inzendingen 
aan de eischen voldoen en de oplossingen werkelijk der bekro
ning waardig zijn. 

Indien minder dan 10 verschillende antwoorden worden inge
zonden, wordt het uitschrijven van tie prijsvraag beschouwd als 
niet te zijn geschied. 

Elk deelnemer kan bij het inzenden van zijne projekten 5 leden 
der jury van beoordeeling opgeven; tic drie personen welke het 
meeste stemmen op zich vereenigen vormen met dc drie personen, 
gekozen door de akademie der schoone kunsten en het lid door 
de vereeniging aan te wijzen, de jury van bcoordeeling. 

A L L O O I ' V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

P R I J S V R A A G . 

De «Société des immeubles du Boulevard Males herbes. 40, rue 
Laffitte, Paris," eigenares van de bouwterreinen welker situatie 
plannen op aanvrage worden toegezonden, is voornemens op die 
terreinen dc schoonste hotels en winkelhuizen te laten bouwen 
welke van goeden stijl en comfort, billijke prijzen en goede uit
voering getuigen; zij schrijft een prijsvraag uit voor projekten van 
gebouwen, welke op deze, in het gezondste gedeelte der stad, gun
stig gelegen terreinen kunnen opgericht worden. Het terrein 
heeft een oppervlakte van 9000 M ; en een frontlengte van 533 M, 

De plannen moeten op 1 100 der ware grootte geteekend wor
den, op dezelfde schaal moet de hoogte aangegeven worden. 

HAARLEM, 13 October. Door l i . en \V. van Haarlem. 
1 5. het bouwen van een opleidingschool voor meisjes, benevens 
woning voor den concierge, aan de Prins Hendrikstraat op den hoek 
van de Wilhelminastraat; raming / 55.000, minste inschrijver 
H. H. Hoekstra te Leeuwarden, voor ƒ53,695, toewijzing over 
8 dagen. 

2°. het doen van bestrating, rioleering en leggen van trottoirban
den in de Frans Halsstraat, het Frans Halsplein en den Schoterweg; 
raming /lo.Soo, minste inschrijver G. L. van der Drift en K. Haas
noot te Katwijk voor ƒ 9,999,80. Gegund. 

B E R I C H T . 

De \eri raiiiiiir in de rondzonding van dit nommer is 

ontstaan, doordien een belangrijk artikel, op het oogon-

blik van het ter perse gaan van dat nommer door den 

inzender werd teruggevraagd. 
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KABEL 1. SCHUTTE. 
Iv a lk - ei 1 T r a s - F a b r i e k a n t. 

GROOTHANDELAAR 

V E R D E R E B O U W M A T E R I A L E N . 
Directe aanvoerder der M A N H E I M E f i P O R T L A N D C E M E N T . 

G. & J. COOL, 
F A B R I K A N T E N V A N M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 

Bekroond: 
AMSTERDAM, PAKIJS, ARNHEM, PHILADELPHIA. 275 

magazijnen: 
AMSTERDAM,. Bloemgracht 77. NIJMEGEN, Snijderstraat 426. ROTTERDAM, Nieuwland 1. 

DRIJ F 8 TEE NE N 
FOM ï F. 

•n * 13 x 10 cm. 

H . & J . S U Y V E R , 

FABRIEK VAN 

4 S T O O M - K E T E L S 

W E R K T U I G E N , 
„Holliiiidselie Tuin" en „Zeepaard", 

BICKERSTRAAT, 

278 . A M S T E R D A M . 

f| PARKETVLOEREN, | i 
• S Villeroy & Boch, Mettlach m • 
J Boch Frères , Maubeuge 279 5 2 
• 5 Minton, Hollins & Co., Stoke —I • 
_ 1— m 
• t— bij de I ertegemooordigi n , 111 depothouders f& m 

DC LINT & Co., Oostzeedijk 248, Rotterdam. So * 

iWM Ko. 
pr. 10110 St. Ii 

voor Binnenmuren. Groote afmeting, weinig gewicht. 
Itepleistfiiii» zonder berleten. Wsluitiiiü van jrclioorijrlieiil. 276 

K E R K V E N S T E R S . 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
«8, Avonae Kojfi.-i- «8, LUIK. 

Exploitanten van H A R D S T E E N (Petit granit) en van K E I J E N G R O E V E N 
alsmede van L U X E M B U R G S C H E N S T E E N . 

H A R D S T E E N G R O E V E N van O G N É ruim 10 Hectaren groot met Stoom
zagerij ingerigt om alle afmetingen te kunnen zagen. 

L A R O C H E T T E S T E E N , G I L S D O R F E R S T E E N en W I D D E B E R G E R -
K E I J E N , ruim 18 Hectaren in exploitatie in Luxemburg. 

Verder G R A N I E T en G R È S K E I J E N , H Y D R A U L I S C H E en V E T T E 
L U I K S C H E K A L K . 

Aan Ingenieurs en Architecten worden op aanvrage monsters van boven
staande steensoorten toegezonden. 

19 ü ! r-i u i r- i w M «sy X" 

M E T ' E N ZONDER VOETSTUK, IN ZINK EN PORTLAND CEMENT, 

ENGELSCHE EN DUITSCHE PARKETVLOEREN 
V O O R P L A A T S E N , V E R A N D A ' S E N S E R R E S , 

EN 
V E R S C H I L L E N D E F I J N E B O U W - A R T I K E L E N 277 

( B I N N E N - E N B U I T E N L A N D S C H F A B R I K A A T ) 

zijn ter bezichtiging in de Permanente Tontoonstelling, Beerenstraat 20, 
A M S T E R D A M . 

J. N . S C H E L T E M A . 

VOOR l'AKTICUI II'.KK. OKIlOlWIiN: 
rose Trapvensters, Bovenlichten in 

Bloemen, Landschappen, Wapens. 
Gouden- en Zilveren Medailles op verschil-

lt ttdi • 'I 'entoonsteUingen. 

C . H . L O M M E N , 
Kunst- en Glas-schilder. 

2S0 Roermond, 

JyanHnlstteHarlingen 
bericht aan II11. Bouwkundigen, dat hij op 
nieuw voorraad heeft van 

MACHINALE GEELE STEEN 
voor Gevelversiering en keurig nette bestra
ting, zoowel in 

W a a l - en D r i e l i n g s v o r m , 

als in kleinen Frieschen vorm. 
Hij is tevens zoo vrij zijne andere fabric-

katen in attentie aan te bevelen, nl. zijne 
Friesche Geele Handvorrnsteenen, 
Gegolfde, Platgeribde en Gewone 
Dakpannen, Verglaasde Vloertegels 
en de bekende Geschilderde en Witte 
Muurtegeltjes. 2S, 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
TUSSCHEN V ELS EN EN IJMUIDEN. 

Hoolddepöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Bekroond te Arnhem met Diploma 1" (iraad. 

A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N 11OUD E N D E 
M E T S E L S T E E N E X , PROIT E L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R 
S T E E N E N van af f 1.50 per M r 2 . , R I O L E N , B U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O R T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in i« qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „ S T E R N " van T O K P F F E R , GRAWITZ & Co. te Stettin; 
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l-'riedrich llitzig. Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — 
lirief en rapporten Cuypers-Gugel.— Kamerbehangsels. — Iets over Tuff-
steen. — Binnen- en Buitenlandsche berichten. — Afloop van aanbeste
dingen. 

PLATEN : Kamerbehangsel. 

Wederom is een Ecre-lid aan de Maatschappij ont
vallen. 

Den 11 en October 11. overleed op 70-jarigcn leeftijd, 

E RIED RICH HITZIG, 
Voorzitter der , , K . Akademie der Künste" en Vice Voor
zitter der „Akademie des Bauwescns," Geh. Kegierungs-
en Baurath, te Berlijn. Met hem is een der laatste navol
gers van Schinkel aan dc zuiver klassieke school ont
vallen. 

Hitzig, Knoblauch en den ouderen Tietz waren de 
eersten wien het gegeven werd om ook den huishouw 
in Berlijn uit zijn schromelijk verval te mogen opbeuren ; 
zij hebben het eerst, en met goed gevolg, den meer 
bemiddelden bouwheer aangespoord den ouden sleur vaar
wel te zeggen, te breken met de oude en nuchtere ver-
franschte vormen, en iets ten offer te brengen aan de 
kunst, door Schinkel gepredikt, en die in Persius, Struck 
en anderen reeds beleiders had gevonden. Vooral 
Hitzig met zijn bescheiden karakter en zijn vastberaden
heid, alle middelen aangrijpende om op den weldadigen 
invloed der bouwkunst te wijzen zag zijne pogingen met 
den besten uitslag bekroond. 

Hij was begaafd met een groot en ontwikkeld voor
stellingsvermogen en een hekier inzicht, en in zijn geest 
zag en beoordeelde hij zijn ontwerpen niet als teekening, 
maar als uitgevoerd bouwwerk ; als ontwerp voldoen zij 
daarom aan menigeen niet. Maar velen die een afkeu
rend oordeel daarover uitspraken zijn tot geheel andere 

gedachten gekomen bij de aanschouwing van de werke
lijkheid. Juist het omgekeerde had plaats met zijn leer
meester Strack, wiens ontwerpen beter waren dan zijn 
uitgevoerde werken. 

Hitzig was tevens de man die de groote verdienste 
bezat, steeds te wijzen op de noodzakelijkheid om de 
indeeling van een gebouw zoo praktisch en beredeneerd 
mogelijk te maken, en daarbij zijne stellingen ook met 
de meeste gestrengheid toe te passen. 

Zijne vormen zocht hij bij de antieken, slechts bij een 
tweetal groote villa's heeft hij zich gewaagd aan een 
modernen burchten-stijl ; voor 't overige toonde hij zich 
afkeerig van alle gothische vormen, van den baksteen
bouw en zelfs van de laat-renaissance. 

Zelf heeft Hitzig weinig geteekend ; hij dacht, en liet 
het aan de medewerking van goede krachten over, die 
gedachten in lijnen weer te geven ; dan volgden de ver
beteringen geheel alleen naar zijne aanwijzingen; aan 
détails op ware grootte wijdde hij bizondere oplettendheid 
cn die verbeterde hij veelal eigenhandig. Ook het pen. 
seel nam hij zelden of nooit ter hand, en waar het een 
dekoratie in kleuren gold, daar zocht hij ter plaatse zoo 
lang, totdat hij gevonden had hetgeen hij zich had voor
gesteld 

De stad Berlijn dankt hem vele en schoone gebouwen ; 
van diegene welke minder uit plaatwerken reeds bekend 
zijn noemen wij hier, uit den laatsten tijd, slechts de 
Duitsche Rijksbank, de verbouwing van het Berlijnsche 
Tuighuis tot een .,Rulimeshalle" en eene nieuwe Tech
nische Hoogeschool. Beide bouwwerken heeft hij even
wel niet voltooid mogen aanschouwen. 

Ook zij zullen medewerken om zijn naam in cere bij 
het nageslacht te bewaren. 
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M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E 

M A A T S C H A P P I J . 

D E 

Onderstaand adres, in zake het dempen van den N . Z. 
Voorburgwal te Amsterdam, aan de Gemeenteraad aldaar 
aangeboden, is ook namens de Maatschappij door het 
Bestuur onderteekend. 

Aan dm Gemeenteraad 
van Amsterdam. 

De ondergeteekenden geven met verschuldigden eer
bied tc kennen, dat zij met leedwezen kennis genomen 
hebben van het voorstel van B. en \ Y . tot het dempen 
van den N . Z. Voorburgwal en het Spui. 

Diep doordrongen van de meening, dat de zoo hoog 
door vreemdeling en landgenoot geroemde schoonheid 
en schilderachtigheid der hoofdstad, voornamelijk te 
danken is aan hare karakteristieke grachten, doen de 
ondergeteekenden een beroep op uwe vergadering om 
te voorkomen dat Amsterdam door overijlde besluiten 
van een zijner sieraden worde beroofd. 

Geen man van smaak kan straten, die tot dezelfde soort 
zullen behooren als de Spuistraat, stellen boven grachten 
als de Groenburgwal en de beide Voorburgwallen. 

Het is niet slechts gehechtheid aan het Amsterdam 
uit het glorie-tijdvak onzer geschiedenis, maar ook de 
vrees, dat binnen korten tijd de voorgenomen dempin
gen door een opkomend en op kunstgebied meer ont
wikkeld geslacht, algemeen als wandalisme zullen worden 
gequalificeerd, die hen aanspoort om met den meesten 
ernst bij uwe vergadering aan te dringen op verwerping 
van een voorstel, dat, tot besluit bekrachtigd, de regee
ring van Amsterdam van heden in kunstsmaak gelijk 
zou doen zijn aan die regeering, die indertijd besloot 
de oude beurs door de tegenwoordige en de Haarlem
merpoort door de Willemspoort te vervangen. 

Adressanten meenen, dat wanneer wijzigingen, voor 
het verkeer noodzakelijk, in het uiterlijk der hoofdstad 
moeten worden gebracht, toch voorzeker naar een middel 
kon worden gezocht, om aan de eischen van het ver
keer te voldoen, zonder die der schoonheid te miskennen. 

Wat de Nieuwczijds Voorburgwal en het Spui betreft, 
is het hun overtuiging, dat noch de eischen van het 
verkeer, noch eenige andere eisch de voorgenomen dem
ping vordert. 

De toegang tot het centraal station is voldoende ge
waarborgd door de verbreeding van het Damrak en 
door dc Spuistraat, welke laatste, niet alleen tot de 
meest smakelooze, maar ook tot de minst bezochte straten 
van Amsterdam behoort. Mocht na nauwgezet onder
zoek blijken, dat de toegang tot de Spuistraat verbete
ring behoeft, dan kan de kade langs de Martelaarsgracht 
worden verbreed, maar blijft het onnoodig die gracht te 
dempen. 

Wanneer men den toegang van het Spui naar het 
Rokin wenscht te verbeteren, schijnt het evenzeer raad
zamer de Taksteeg en de Rozeboomsteeg te verbreeden, 
door de huizen aan de zuidzijde dier straten te ont
eigenen en weg te nemen, dan door het dempen van 
het Spui en het verwijderen van de Osjessluis, een mis
stand in het leven te roepen, die toch binnen korten 
tijd de onteigening der genoemde huizen ten gevolge 
zal moeten hebben. 

Dc eenige beweegreden die voor de demping zou 
pleiten en die dan ook de eenige is di'; in de voor
dracht wordt vermeld, is de overweging dat de toestand 
der wallen en der bruggen van den N . Z. Voorburgwal, 
die men sedert eenige jaren verzuimd heeft te herstellen, 
te wenschen overlaat Deze reden dunkt den onder
geteekenden er geene te zijn. Een gemeenteraad (hetzij 
met allen eerbied opgemerkt) die deze overweging geldig 
verklaarde, zou gelijk zijn aan den man die een kostbaar 
schilderstuk vernietigde, omdat hij, wien het ter bewaring 
was toevertrouwd, niet gezorgd had de lijst te onder
houden. 

Nog worden hier en daar als argumenten voor de 
demping aangevoerd. 

i°. de noodzakelijkheid om den toegang tot het Post
kantoor te verbeteren; 

2°. de waterverversching; 
Wat het eerste punt betreft, meenen de ondergetee

kenden dat wanneer werkelijk de wensch bestaat om 
den N . Z. Voorburgwal te sparen, het middel om aan 
dit bezwaar te gemoet te komen, gemakkelijk zal worden 
gevonden, hetzij door te bewerken dat de hoofdingang 
van het Postkantoor naar de Spuistraat wordt over
gebracht, hetzij door het overdekte gedeelte van den 
N . Z. Voorburgwal te verlengen voorbij het Postkantoor. 

Wat de waterverversching betreft, vestigen de onder-
geteekanden de aandacht op het feit, dat de klachten 
daarover sedert eenige jaren schier niet meer worden 
gehoord, en dat dc vraag of dc voorgenomen dempingen 
en het aanbrengen van groote riolen, als dat in de Spui
straat, voor de waterverversching al dan niet dienstig 
zullen zijn, door deskundigen niet genoegzaam schijnt 
onderzocht, althans niet voldoende is beslist. 

Bovenstaande overwegingen doen de ondergeteekenden 
besluiten zich met den grootsten aandrang eerbiedig tot 
uwe vergadering te wenden en haar te verzoeken, de 
voordracht N . 446 niet in een besluit te veranderen. 

A M S T E R D A M , (was o. a. geteekend door:) 
21 October 1 8 8 1 . 

J. Backer Jr., C. Schoner, Mr. A. I). de Vries Az., 
Prof. de Hoop Scheffer, Mr. H. 1'. G. Quack, P. N -
Muller, Prof J. P. Moltzer, Mr. .1. N. van Hall, 
Mr. N . de Roever Az., Mr. J. A. Levy, Mr. J. Domela 
Nieuwenhuis, Mr. A. J. Katscboom, D. C. Meijer Jr., 
C. Springer, J. C. Greive Jr., J. G. Sillem. 

A M S T E R D A M , 0 C T O B Ü R I 8 8 ] 

D E L F T . 

Met twee Rapporten. 
Aan 

de Redaetie van het Bouwkundig Weekblad 

Alhier. 

Naar aanleiding van het in uw blad overgenomen, 
door de Couranten medegedeelde verslag van de ver
gadering der afdeeling Utrecht van de Maatsch. tot 
Bevordering der Bouwkunst, en ten einde uwe lezers in 
staat te stellen de kwestie der bedaking van de kapellen 
van den koortrans aan den Utrechtschen Dom, met 
meerdere juistheid te kunnen beoordeelen, hebben wij de 
eer, met machtiging, ons daartoe verleend doorZ.Exell . 
den Minister van Binnenlandsche zaken, dd. 22 October 
iS81 N°. 2555 Afd. K . W . u te doen geworden onze 
ter zake aan de Regeering ingediende rapporten, met 
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verzoek tot plaatsing daarvan in het Bouwkundig Weekblad. 
Uit eene aandachtige lezing dezer rapporten zal het 

een ieder duidelijk worden dat de heer Nieuwenhuis, in 
zijne voordracht tot verdediging der naar zijne zienswijze 
(doch verkeerd) uitgevoerde herstelling, de verkeerde voor
stelling maakt, dat wij ons op Viollet-le-Duc, die zich zei
ven tegenspreekt, beriepen, terwijl de heer Nieuwenhuis 
zelf, Viollet-le-Duc onvolledig en onjuist aanhaalde 

Bij onze rapporten waren gevoegd de noodige teeke
ningen, ter opheldering of verduidelijking der aange
wezen construktien, welke teekeningen ons thans evenwel 
niet ter beschikking staan. 

P. J. H . C U Y P E R S . 
E . G U G E L . 

R A P P O R T I 

N°. 987. 
BERICHT op schrijven van: 

21 Juli 1880L». K. Afd. K . W . 
BETREFFENDE : 

Herstelling van de Dom
kerk te Utrecht. 

2 6 November 1 8 8 0 . 
Ingevolge ons bij de in margine vermelde missive 

verleende opdracht, hebben wij op Dinsdag den 16 Novem
ber j l . een plaatselijk onderzoek ingesteld naar de in dit 
jaar aan de Domkerk te Utrecht, uitgevoerde herstel
lingswerken. 

Blijkens dat onderzoek werd in het Ioopende jaar de 
2de kapel geheel gereed gemaakt, het ontbrekende van 
het vlechtwerk der ramen, der versierde boogsluitingcn en 
der georneerde frieslijsten afgewerkt en, behalve de reeds 
in 1879 gereed zijnde sokkelbekleeding en voorkanten 
der beeren tot de 3de verdieping, werden alle verdere 
deelen gesteld en ook de kleine vensterspuwers afgewerkt. 

Eveneens werd de geheele pinakel en borstwering 
bovenbouw bewerkt en gesteld. 

Aanzienlijke herstelling vorderde de bekluizing dezer 
kapel; twee der schinkels moesten geheel nieuw worden 
aangebracht, (ter vervanging van later aangebrachte 
houten schinkels) en het vroeger nngezakte gedeelte 
der bekluizing weggebroken en op nieuw aangemetseld 
worden, terwijl de overige welfvakken, ook die der eerste 
kapel werden afgehakt, de scheuren opgewigd en met 
portland-cementspecie volgezet en daarna het geheel op 
nieuw afgepleisterd. 

De oude bekapping der twee gereed zijnde kapellen 
werd afgebroken en vernieuwd. 

In verband met de vernieuwing der bekapping moest 
de oude breede gaanderij tevens goot, boven het triforium 
langs de bovenvensters geheel worden vernieuwd en van 
nieuwe uitloopen worden voorzien. Deze goot, zoowel 
als de benedengoot der 2de kapel werd met lood bekleed. 

M K T AFWIJKING VAN HET GOEDGEKEURD PLAN heeft de 
Architekt tic bekapping der twee kapellen in denzelfden 
gebrekkigen -vorm hersteld als dc daken vóór de herstelling 
waren, in plaats van boven elke kapel eene bekapping 
te maken, bestaande uit zes schilden waarvan tie dwars
doorsnede een' gelijkzijdigen driehoek vormt, zooals 
bij de kapellen van een koortrans gebruikelijk is en 
terecht door den .Architekt zelf in zijne ontwerp-tecke-
ning is voorgesteld. 

De thans gemaakte bekapping bestaat, in afwijking 

van het grondplan der kapellen voor een gedeelte uit 
een lessenaarsdak en een gedeelte plat dak. Het eerste 
gedeelte overdekt de oppervlakte tusschen het triforium 
en de muurpijlers van den koortrans, in rechte lijn a b 
c d, terwijl het overblijvende te bekappen trapezium 
c d e f met een plat dak in lood is afgedekt. Behalve 
dat deze construktie geheel en al in strijd is met den 
uit het grondplan tc ontwikkelen vorm, mist men aan 
de buitenzijde van het gebouw tic zoo noodige vertikale 
daklijnen, welke bij de Gothischc kerken der X H I e en 
X I V c eeuw van ons land nooit mogen ontbreken. 

Aangenaam is het ons, allen lof te kunnen brengen 
aan de deugdelijke uitvoering in de archcologisch-ar-
tistieke behandeling van de herstellingswerken in het 
algemeen, doch met den meesten klem meenen wij even
wel er op aan te moeten dringen, dat de daken der 
beide kapellen zoo spoedig doenlijk opgenomen worden 
en vervangen door eene bekapping overeenkomstig den 
stijl van het gebouw. Daarbij zal tevens moeten zorg 
gedragen worden voor eene juiste helling tier dakschil
den en eene doelmatige en sierlijke bekrooning in lood 
van nok- en priemstijlen. 

In het jaar 1881 zoutle men overgaan tot geheele 
herstelling van tie 3de kapel, ter hoogte bovenkant 
kroonlijst, alsmede het gereed maken van het grootste 
gedeelte van de kroonende pinakels en borstweringen ; 
voorts de nieuwe goot in te richten en het plat voor-
loopig af te dekken, terwijl tie kapvcrandcring later 
beter en gevoegelijker met tlie tier 4e kapel kan worden 
ondernomen. 

(geteekend) P. J. H . C U Y P E R S . 
E G U G E L 

R A P P O R T II. 

N \ 1093. 
BERICHT op schrijven van 

I Kebr. 1881 N°. 57, Afd. K. \V. 
BETREFFENDE: 

De Herstelling van de Dom
kerk te Utrecht. 

5 Bijlagen. 

3 0 Apri l [ 8 8 l . 

Naar aanleiding van de in margine aangehaalde mis
sive, hebben wij tie eer aan Uwe Excellentie mede te 
deelen: dat, ook na kennisneming van de wijdloopige 
„beschouwingen" van den Architekt, met de restauratie
werken van tie Domkerk te Utrecht belast, wij geen
zins eene andere meening zijn toegedaan, dan die, welke 
wij in ons rapport van 26 November j l . N°. 9 8 7 heb
ben uitgesproken. 

Deze „beschouwingen" toch kunnen grootendeels niet 
van invloed zijn op tie oplossing tier vraag : 

1 loc moet eene absidale kapel, op polygoon plan, van tic 
XIII, eeuw, overdekt worden.' 

Wanneer men zich deze vraag gesteld had en vervol
gens tie werken gelezen, tlie tie schrijver tier: „Beschou
wingen omtrent tie dakafdekking van tie zijschepen in 
grootere en gereduceerde (sic) Kathedralen, met speciale 
toepassing daarvan o p tie toestanden v.m den D o m te 
Utrecht," heeft geraadpleegd, tl.111 z o u men stellig tot 
een geheel ander resultaat zijn gekomen, dan hij 

Maar het is klaarblijkelijk, tlat hij met inspanning 
alles bij elkander heelt gezocht om te bewijzen, dat de 



afdekking, zooals die thans gemaakt is op twee der her
stelde kapellen aan den Dom te Utrecht, historisch ge
rechtvaardigd is. Ware dit niet het geval geweest, dan 
zou hij immers in de volgende zinsneden die zoo dui
delijk mogelijk zijn, de veroordeeling zijner redeneering 
gevonden hebben. 

Viollet le Due. Chapelles absidales (Rheims) page 
473: „Elles sont couvertes par des charpentes, formant 
pavilions pyramidaux isolés, revètues de plomb. Entre 
ces pavilions et l'appente recouvrant le bas cóté est 
un beau chêneau de pierre etc." 

Page 477, sprekende van de Cathédrale van Amiens 
en Keulen, zegt Viollet le Due: 

„Dans l'une comme dans l'autre de ces deux Cathé-
drales, les Chapelles absidales sont couvertes par des 
pavilions charpentes isolés et pyramidaux. A Beauvais 
les couvertures des chapelles étaient en dalles, mais il 
ne faut pas oublier, que dans cc dernier monument , il 
y a un double triforium et que l'architecte avait voulu 
laisser a cette belle disposition toute son importance a 
Vextérieur et 11e point la masquer par des combles. 

„A Clermont en Auvergne, a Limoges ctaNarbonne 
et plus tard a Evreux, les Chapelles absidales furent 
protegees par un dallage, formant une seule et mème 
pente, trés faible, avec celui établi sur le bas cóté, mais 
nous ne pouvons considérer cc mode de couverture com nu 
dcfuütif, il nous sera facile de le démontrer. 

„Pag. 478, qu'au XlIIe siècle on ne songeait pas a 
élever des chapelles absidales polygonales sans combles 
pyramidaux et que ces dallages (alias platte daken) 
n'étaient que des couvertures provisoires etc., jusqu'au 
moment oü on aurait pu, l'eeuvre achevée, établir des 
combles définitifs." 

En verder: 
„La forme polygonale des chapelles de Chevet, adoptée 

depuis le XlIIe siècle, jusqu'au XVIe , demande une 
couverture pyramidale, et les architectes de ces temps 
avaient un sentiment tro/> juste de i'effet des masses ar-
chitectoniques, pour ne pas être choqués par l'absence 
de cc couronnement indispensable; car c'est un principe 
general, dans 1'architecture ogivale que toute partie d'un 
monument doit porter sa couverture propre, lorsqu'elle 
se détache tant soit pen de ia masse." 

Het is vreemd, dat de Architekt al deze citaten heeft 
over het hoofd gezien, of meent hij dat de kapellen-
krans ne se détache pas tant soit peu de ia masse/ 

De kleine uitsprong is hier nagenoeg 3 meter buiten 
de binnenlijn, zonder de beren te rekenen, die hier ook 
buiten de ,,masse" uitspringen. 

Daargelaten elk beroep op schrijvers aangaande andere 
kerken en op die andere kerken geeft de toestand te 
Utrecht gevonden duidelijk den weg aan die gevolgd 
moet worden. Men moet zich namelijk bij gebouwen 
uit de Xl I Ie eeuw steeds de waarheid voor oogen houden 
dat de wetten der logica en der construktie den bouw
meester leidden. Hij dien regel is het gemakkelijk na 
te gaan hoe de oorspronkelijke Architekt bedoeld heeft 
de kapellen te bedekken. 

Daar hij een veelhoek te bedekken had zou hij dien 
vorm in zijne bedekking niet ignoreeren maar de oplos
sing zoeken met behoud van den grondvorm. Deze is 
tic door ons ook gewenschte. 

De gootsteenen op de hoeken der konterforten van 

de hooge lichtbeuken wijzen op eene goot te dier plaatse. 
Ware de bedekking der kapellen niet pyramidaal dan 

kon er op dat punt geene goot bestaan en het water 
zou beter over de geheele breedte van het dak afge
voerd zijn geworden, maar bij de pyramidale bekapping 
was eene goot noodzakelijk en daarvan dan ook hier 
die gootsteenen. 

Hij de uitgevoerde bedekking heeft de bouwmeester 
de gewaande moeielijkheid ontweken en daardoor in de 
bedekking den grondvorm miskend, en eene tweeledige 
bekapping gekozen die het bouwkunstig karakter van 
den tijd verloochent waarin het monument gesticht 
werd. Wat de construktievc moeielijkheid betreft voor 
de uitvoering van de door ons gewenschte bekap
ping, nemen wij de vrijheid hierbij de noodige schet
sen te voegen waardoor het duidelijk wordt, dat de 
oplossing niet is zooals fig. 21 blad 16 en fig 22 
blad 17 der „Beschouwingen" aangeeft, dat er geen 
klein gootje maar eene breede cn ruime waterafvoering 
bij deze wijze van afdekking gemaakt kan worden. Er 
bestaan geene reden om de eigenaardige vorm, die dooi
de platte grond der kapel gevorderd wordt, niet te-
handhaven in hare bedekking. 

Ten overvioede voegen wij hierbij eene photografie 
van de herstelde kapellen, zooals zij zich thans vertoonen, 
met de platte bekapping benevens eene teekening van 
hetzelfde gezichtpunt genomen waarop de pyramidale 
bedakingen voorkomen, zooals door ons in het vorig 
rapport bedoeld werden. Het springt duidelijk in het 
oog, dat in het geheel door den pyramidalen vorm 
der daken meerdere harmonie wordt verkregen tusschen 
dc kapellen en den hoofdvorm der choorafsluiting die 
in tien pyramidalen vorm ontworpen en uitgevoerd is. 

Daarentegen zijn de kapellen met onzichtbare be
daking hiermede zeer in strijd. 

(geteekend) P J. H . C U Y P E R S . 
E . G U G E L . 

TUFF-STEEN. 

Naar aanleiding van het opstel „Tuff-steen als bouw
materiaal" in Nommer 25 van het Bouwkundig Week
blad, kan ik daaromtrent nog het volgende mededeelen. 
Ook in vorige eeuwen is de Tuff-steen hier te lande een 
zeer gezocht bouwmateriaal geweest en niet ten onrechte. 
In de meeste kerkgebouwen vond zij toepassing, en wan
neer er ook voorbeelden zijn van slechte Tuff-steen, als 
bijv. de bekleeding van dc Janskerk, voor een deel van 
de Domkerk te Utrecht en anderen, zoo is toch daar 
waar een goed materiaal gebruikt is, de uitkomst altijd 
eene zeer bevredigende geweest. Tal van blokken uit 
het zamenstellend gedeelte van de Utrechtsche domkerk 
bestaan uit Tuffstcen en hebben zich daar beter dan 
bijna eenige andere steensoort gehouden. Zelfs water
lijsten op de Z.-VVestzijde zijn nog zoo volkomen gaaf 
gebleven, dat iedere frijnslag daarop stond, alsof voor 
slechts enkele jaren gemaakt. Van de geomeerde hol-
lijsten, onder de kroonlijst, was een groot aantal van Tuff-
steen en juist deze waren het best bewaard gebleven, 
zoo zelf, dat nu verschillende stukken, nog volkomen 
gaaf, na p. m. 600 jaar dienst gedaan te hebben wederom 
zijn geplaatst bij de restauratie der koorkapellen. Ook 
het bovenste gedeelte van de Domtoren te Utrecht, p. m. 
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500 jaar oud, is voor een groot deel uit Tuff-steen opge
trokken en heeft toch zeer weinig geleden, en dat ook 
nog andere gedenkteekenen van Tuff-steen zich goed 
hebben gehouden, daarvan kunnen de Romaansche toren te 
Werkhoven, de kerk te Doorn en Nicolaaskerk te Utrecht 
getuigen allen minstens p. m. 700 jaar oud. Alleen de 
laatste heeft geleden, doordien de gevel met klimop be
groeid, niet onderhouden is en de voegen dusdoende zijn 
uitgevreten, doch de steen zelve is nog goed. Bij de 
restauratie der Domkerk wordt dit materiaal dan ook 
weder gebruikt voor het bekleeden der volle wandvlakten. 

Ook in ons land heeft deze steen in enkele plaatsen 
weder gebruik gevonden, bijv. aan de kerken met torens 
te Suideras, Driel en Zevenaar, en enkele pastoriën en 
scholen in Overijssel. 

E. J. N I E U W E N H U I S . 

KAMFRBEHANGSELS. 

II. 
De drie patroonen der vorige: plaat zijn elk op ver

schillende wijze ineengezet: het eerste met een ruitvormig 
motief bestaande uit vier gelijke, in vierderlei richting 
gekeerde, stukken, het tweede met een- onregelmatig 
motief steeds in denzelfden stand en dezelfde richting 
herhaald, en het derde met motieven die naar weers
zijden gelijk zijn en in lagen boven elkaar verspringen. 

Het hierbijgaand vierde behangselontwerp voor goud
leer, gelijkt in wijze van zamenstelling eenigermate de 
drie vorigen : zijn motief, onregelmatig als geheel, nadert 
van boven den ruitvorm, en keert hier en daar naar 
weerszijden gelijk terug. Het heeft vier kleuren: rood 
metaal (vuurkleur), zalmkleurig rose, blauwachtig zee
groen en groen goud, hier in teekening achtereenvolgens 
weergegeven door: spikkeling, kruisjes, wit en zwart. 
Hoofdzakelijk de eerste en de laatste komen er in voor> 
vereenigd, grootendeels als distelplant, tot een schitterend 
doch vlak veld waartegen zachtblauwe kapellen en ge
deeltelijk zachtblauw en zalmrose gekleurde rozen spaar
zaam zijn aangebragt. 

Rozen en distels verschillen in de volle teedere vor
men der eerste, en de dunne metaalvormen der laatste, 
maar komen overeen in het scherpe hunner omtrekken 
van stengels en loof, en in doornen en stekels; zij bie
den daardoor, in teekening vereenigd, „tegenstelling en 
zamenwerking" gelijk de theorie der compositie eischt. 

Niet echter de theorie kan eene schepping te voor
schijn roepen, schepping gaat vooraf, theorie wordt uit 
schepping afgeleid. 

Het is onze phantaisie die scheppingsgave bezit wan
neer zij door haar gloed overdenking en berekening 
vluchtig maakt en in zich opneemt. Dan beschikt zij, 
evenals de natuur over hare stoffen, over onze indruk
ken, verbindend of scheidend naar eisch van haar 
voortbrengsel. 

III. 
Behang in een vertrek is gezichtseinder; het oog moet 

er belangstellend op kunnen rusten en er de voorwerpen 
in een vertrek onderling door verbonden zien. Schitte
rende kleuren, effen tint, regelmatige figuren, grillige 

teekening kunnen alle in een behang doel treffen; juiste 
keus is hier een greep der idealiseerende phantaisie. 

Kamerbchangsel in gewone opvatting bekleedt de eerste 
plaats der stoffeering; het deelt zijn tint aan een geheel 
vertrek meè en heeft groot aandeel in den indruk die-
een vertrek op den beschouwer maakt. 

Behangsel uit den handel moet algemeen toepasselijk 
zijn, dus indrukken geven van algemeenen aard als: 
stemmigheid, deftigheid, weelde, eenvoud, enz.; een be
hangsel daarentegen, ontworpen voor een bepaald ver
trek, moet de daarin behoorende handeling eigenaardig 
omlijsten. Het karakter dezer handeling, gewijzigd dool
aard en levenswijze der bewoners, zal toongevend zijn 
voor de compositie van het hier vereischte behang. 

De stijl der compositie ontspruit uit juiste waardeering 
van den ouderlingen invloed der te verwerken gegevens. 

Hl N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

— Op dc electriciteits-tentoonstelling te Parijs zijn nog bekroond: 
prof. Bossetia, Directeur der Polytechnische school te Delft, met 
een brief van dankbetuiging der Fransche Regeering, en verder 
de heeren Wisse l'iccaluga en O te's Gravenhage, Jacobs te Haar
lem, Croon en Mills, beiden te Amsterdam, en Mirardolle te Rot
terdam, niet bronzen medailles. 

MIDDEI.HURO. Blijkens een schrijven vsn den Minister van Bin-
nenlandsche Zaken, aan den gemeenteraad van Middelburg, wor
den de kosten van de restauratie van den Stadhuistoren aldaar 
geraamd op ƒ 30.000 — 

De Regeering schijnt bereid te zijn twee derde gedeelte van 
die som voor hare rekening te nemen, indien de gemeente de 
overige kosten wil dragen. 

BUITENLANDSCHE BERICHTEN. 

F R A N K F U R T a MAIN. — De groote tentoonstelling, welke gedu
rende den geheelen zomer geopend was en eerst den dezer 
werd gesloten heeft ook weder met dc slechtste nnancieele resul
taten te kampen; het deficit bedraagt 450.000 R . M. Om dezc 
schade te dekken zal men de voornaamste gebouwen laten staan, 
ten einde ze te doen verhuren voor nieuwe tentoonstellingen. 

Men heeft er reeds twee op het oog, een landbouwtentoonstelling, 
en eene van beeldende kunsten. Het staat echter in den tcgen-
woordigen tijd zeer te betwijfelen of het aangegrepen middel het 
deficit zal dekken, waarschijnlijke • is het, dat dit al grooter en 
grooter zal worden. 

MUNSTER. — De oude cn vermaarde Lamberti-toren, die sedert 
jaren zijn loodrechten stand heeft verloren, is langzamerhand, al 
meer en meer gaan hellen; dc regeering heeft noch getracht 
maatregelen te beramen om. indien dit mogelijk ware, het ver
zakken verder tegen te gaan, noch een verzoek tot slooping 
ingewilligd. 

In de laatste dagen van September dezes jaars is de toren even
wel derwijze uit het lood geraakt, dat eindelijk de regcering toe
gestemd heeft om den eeuwenouden reus te koopen. Het zware 
steigerhout, gebruikt bij den bouw van de domtorens te Keulen, 
zal daarbij zijne diensten bewijzen. 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

ROTTERDAM, 19 Oct. — Het bouwen van een blok woningen, 
ten dienste van de exploitatie van het Droogdok aan den linker 
Maasoever; ingekomen 14 biljetten. Hoogste inschrijver G. Beijder-
wellen te Rotterdam, voor ƒ 4 0 1 8 2 ; laagste inschrijver P. Hoek
te Alblasserdam. voor ƒ35384. 
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BABEL I. SCHÜTML 
Kalk- eri Traö-Fabriekant 

G R O O T H A N D E L A A R 
I N 

V E R D E R E B O U W M A T E R I A L E N . 
Directe aanvoerder der M A N H E I M E R P O R T L A N D C E M E N T . 
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G R A M T Ö - E \ TERAZZÜ-MOZAIEK \ A\ MARMER 
Fraaiste en soliedste bevloering voor Vestibules, Entrees, Gangen, 

Keukens, Verandas, Serres, Magazijnen, Scholen en Kerken, 
wordt op de benoodigde plaatsen zelf daargesteld en gelegen door 290 

JOH. 0D0RIC0, Frankfort a M. 
Fabrikant van Konit'iiisclie en Veiietianiisclie (>lus-Mozsiick, en stuck Mariner. 

Vertegenwoordiger voor Nederland: T H E O D . FERI) . BIERHORST, te Haarlem. 

C O L P O R T E U R . 
In alle groote steden zoeken wij 

een colporteur voor de advertentien 
in het 

Bouiuhunrtiri Mlwhblad. 
Aanbiedingen met opgave waar 

referentiën te verkrijgen, franco aan 
dc uitgevers 

Groote voorraad in alle afmetingen. Lage prijzen 291 

J. van Hulst, te Harlingen 
bericht aan 1111. Bouwkundigen, dat hij op 
nieuw voorraad heeft van 

MACHINALE GEELE STEEN 
voor Gevelversiering en keurig nette bestra
ting, zoowel in 

W a a l - en D r i e l i n g s v o r m . 

als in kleinen Fneschen vorm. 
Hij is tevens zoo vrij zijne andere fabrie-

katen in attentie aan te bevelen, nl. zijne 
Friesche Geele Handvormsteenen, 
Gegolfde, Platgeribde en Gewone 
Dakpannen, Verglaasde Vloertegels 
on de bekende Geschilderde en Witte 
Muurtegeltjes. 202 

— ATTENTIE. — 
De prijs der advertentien in den 

AnstBrdaauchen Almanak 
voor Koophandel ra lesvaart 

I 882, 
welke in dc eerste dagen van het volgende 

t jaar aan meer dan 2100 leden van het 
Collegie Z E E M A N S H O O P — over de geheele 
wereld verspreid — gratis en franco wordt 

j rondgezonden, is 
geheele bladzijde / 10.— 
halve „ „ 6.— 
derde „ „ 4.— 

: Eene advertentie plaatsende, kan men 
desverkiezende een ex. van den Almanak 
f 5 0 Cts. ontbieden. Dc handelsprijs is 
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N E D E R L A N D S C H E KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
TUISSCHEJN VELSEN EJN I.JMULDEN. 

Hoofddepöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Itekrounil te Arnhem met Diploma i (iraitri. 

A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 
M E T S E L S T E E N E N , P R O F I E L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R -
S T E E N E N van af / 1.50 j)ef . M r . , R I O L E N , BUI Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O R T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in i e qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „STERN" van TOEPFFER, GRAWITZ 6i Co. te Stettin; 
KNIGHT, BEVAN & STURGE'S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af/' 12.50 enz. 
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I s t | : J A A R G A N G . 
O R G A A N 

V A N D E M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G 
D E R BOUWKUNST. 

N°. 27. 2 NOVEMBER 1881. 

Redactie: P. I. II. CUYPERS, Prof. E. GUGEL, f. R. DE KRUYFF, 
C. MUVSKEN en II. I'. VOGEL. 

Uitgevers: DE ERVEN II. VAN MUNSTER ,\ ZOON, 
Warmoesgracht 12, Amsterdam. 

Agenten: HAASENSTEIN & VOGLER, Hamburg; 
AGENCE MITCHELL, Londen; A. N . I.F.BK.CVE & <".. Brussel. 

Abonnementsprijs voor Nederland, fr. p. p /' 8.50 
., ., N.-Indië (bij vooruitbetaling fr. p. p. . ., 11.50 

het Buitenland (bij vooruitbetaling) rr .p.p. ., 10. 
Advert. I — 5 regels /' 1. verder 20 Ct. Abonn. 500 regels a 15, 1000 
a 12, 2000 a 10 Ct. bij vooruitbetaling. Bewijsnummers per plaatsing 10 Ct. 
Buitenlandsche Advertentien 25 <"t. per regel. Abonnement 2'100 regels 

a 15 Ut. bij vooruitbetaling. Bewijsnummer voor elke plaatsing 10 Ut. 

INHOUD. 

Mededeelingen betreffende de Maatschappij. Ceramiek. Aan de 
Redactie. Verslag van de Vergadering «let afdeeling Rotterdam, 
gehouden 21 October 1881. — Verslag van de vergadering der afdeeling 
's Gravenhage, gehouden 27 October 1881. — Binnen- en Buitenlandsche 
berichten. Afloop van aanbestedingen. 

M KI) E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

B U IT E N G E W O N K P RIJS V R A A G . 
Het Bestuur van de MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING 

DER BOUWKUNST te .Amsterdam, noodigt alle Archi
tekten uit tot beantwoording van de volgende prijsvraag: 

H E T I.KAKKEN VAN PLANNEN VOOR EEN VEREENIGINGS-
GEBOL'W VOOR DE BEOEI'KNA A RS DER BOL WKINST. 

i i - Meerdere trappen voor de communicatie met de 
bovenverdiepingen. 

12. De vereischte stookkamers met bergplaatsen voor 
brandstoffen, voor de verwarming der bovenverdie
pingen van het gebouw met calorifères. 

Verder, de vereischte gemakken. 

Het gebouw moet ontworpen worden op een vrij 
terrein, en kan groot zijn 45 M . bij 35 M . 

Het moet opgetrokken worden in hoofdzaak uit bak
steen, met gebruikmaking van bergsteen. 

Een fundeeringplan wordt niet gevraagd. 
Het gebouw moet bevatten : 
A. In een onderverdieping of sousterrein : 

1. Een inrit of doorrit. 
2. Een woning voor den Concierge, bevattende 3 a 4 

kamers. 
Een keuken. 
Een spoelkeuken. 
Een service-kamer met montoir. 

6. Twee bergplaatsen, ten behoeve van den Concierge. 
7. Drie kelders, voor bier, wijn en provisie. 
8. Een ruim lokaal of een binnenplaats, voor het uit

pakken van voorwerpen. 
9. Een bergplaats voor kisten. 

10. Montoirs voor het opheischen van tentoonstellings-
voorwerpen. 

/>'. In tic eerste verdieping: 
1. Vestibule. 
2. Garderobe. 
3. Spreekkamer. 
4. Een groote tentoonstellingszaal voor teekeningen en 

kunstvoorwerpen. 
5. Meerdere kleine tentoonstellingslokalen voor gelijke 

bestemming. 
6. Een groote zaal of overdekte binnenplaats voor 

tentoonstelling van bouw-artikelen en bouwstoffen. 
7. Meerdere kleine lokalen van gelijke bestemming. 
8. Een bureau, met bergplaats of magazijn daarnaast. 
9. Een ruime hoofdtrap, leidende naar de bovenver

dieping. 
10. Minstens twee kleinere trappen leidende naar de 

boven verd i epin g. 
Verdere vereischte gemakken, 

3-
4-
5-

C. In de tweede verdieping 
1. Een of meerdere vestibulen. 
2. Groote zaal voor vergaderingen, tevens geschikt 

voor feest- en danszaal, groot pl. m 300 M- . 
3. Een aangrenzende ruime conversatie-kamer. 
4. Een aangrenzende koffiekamer. 
5. Service-kamer met montoir. 
6. Verschillende kleinere zalen of kamers, voor tijdelijke 

of permanente verhuring aan gezelschappen of ge
nootschappen. 

7. Bestuurskamer. 
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8. Een kamer voor den Secretaris. 
9 Bibliotheek. 

IO. Leeskamer. 
11 Teekenkamer. 
12. Meerdere garderobes 
13. Eèn groote trap en een looptrap naar de boven

verdieping. 
Verdere vereischte gemakken. 

/> In de derde verdieping. 
1 Een lokaal, geschikt voor uitbreiding der bibliotheek. 
2. Een groote teekenkamer. 
3. Verschillende kleinere teekenkamers. 
4. Een ruime zolderruimte, tot bergplaats geschikt. 
5. Meerdere beschikbare kleinere vertrekken. 

/:. russch en-verdieping. 
In eene tusschen-vcrdicping moet een woning voor 

den Secretaris worden ingericht, bestaande uit 4 kamers, 
keuken en provisie, en van een afzonderlijken toegang 
voorzien 

Het is bovendien facultatief gelaten, o o k de voor de 
derde verdieping, onder 1, 2, en 3 gevraagde lokalen 
in eene tusschen-vcrdicping te plaatsen. 

Men verlangt Je volgende teekeningen: 
4 platte gronden, op de schaal van 1 a 2 0 0 , 
2 opstanden 1 ;\ 100, 
2 doorsneden „ ,, 
een onderdeel van den hoofdgevel 

en ,, ,, ,, de vergaderzaal; 
voor elk van beide laatsten ten minste één travee, op 
de schaal van 1 a 10. 

De ontwerpen moeten vóór den i e n Mei 1 8 8 2 , franco 
ingeleverd zijn aan het Bureau der Maatschappij tot 
bevordering der Houwkunst, Wijde Kapelsteeg N°. 2, 
tc Amsterdam: zij zullen nog aangenomen worden indien 
bewezen kan worden, dat zij vóór genoemden datum 
door <len vervaardiger afgezonden zijn. 

De teekeningen mogen niet opgerold worden 
Bij elk ontwerp moet een verzegeld couvert overge

legd worden waarin een briefje, met den naam en de 
woonplaats van den vervaardiger. De buitenzijde van 
het couvert moet hetzelfde motto vernielden, waarmede 
al de teekeningen van een zelfde project gemerkt moeten 
zijn, benevens een adres, waaraan de niet bekroonde 
teekeningen kunnen teruggezonden worden, of dienende 
om met de ontwerpers te kunnen corresponderen, zonder 
den naambrief te openen. 

Aan het in de eerste plaats als het best erkende 
ontwerp worth toegekend, de gouden medaille der Maat
schappij, benevens /' 5 0 0 in geld, 
aan het in de tweede plaats als het best erkende ont
werp wordt toegekend, de zilveren medaille der Maat
schappij, benevens ƒ 3 0 0 in geld, 
aan het in de derde plaats als het best erkende ont
werp wordt toegekend, de bronzen medaille der Maat
schappij, benevens ƒ 2 0 0 in geld. 

De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 

De beoordeeling der ingekomen antwoorden zal ge
schieden door een Commissie, bestaande uit drie buiten

landsehe Architekten, en vier Nederlanders, Architekten 
in Nederland woonachtig, leden der Maarschappij tot 
bevordering der Bouwkunst. 

Namens het Bestuur der Maatschappij voornoemd, 

C. M U Y S K E N , Voorzitter. 
<-'. T. J. LOUIS RIEBER, .Secretaris. 

G E W O N E P R I J S V R A G E N U I T G E S C H R E V E N IN 
H E T J A A R 1881. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
stelt de navolgende prijsvragen voor: 

i ° . EEN TITELBLAD VOOR HET BOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT 

UITGEGEVEN DOOK DE MAATSCHAPPIJ, 

Het formaat of de afmetingen van het blad moeten 
i i M . , zijn gelijk aan die van het tijdschrift, d i. hoog 

breed 0 . 2 5 M . 
Men verlangt van het geheel eene artistieke opvat

ting en uitvoering: het ter bekroning waardig gekeurd 
ontwerp zal worden bestemd tot titelblad of omslag 
van bovenvermeld tijdschrift, zoodat er gelegenheid 
moet zijn tot plaatsing van het opschrift, de namen 
van redactie, Bestuur enz. 

De behandeling der teekening moet zoodanig zijn, 
dat de reproductie daarvan door middel der photoli-
tographie mogelijk is, en dus in lijnen of arceringen. 

Vt >or het dei bekroning waardig gekeurd ontwerp 
wordt uitgeloofd tic zilveren medaille, benevens het ge
tuigschrift der Maatschappij. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle bouw
kundigen, geboren o f wonende in het Koningrijk der 
Nederlanden. 

2 ° . E E N SCHOORSTEEN MET BETIMMERDEN HOE/KM. 

Men verlangt een schoorsteen, voor een gewoon 
woonvertrek waarvan de hoogte van bovenkant vloer 
tot onderkant plafond, 4 M . bedraagt. 

De schoorsteen mag ontworpen worden voor een 
materiaal, ter keuze van den ontwerper. 

De kosten, waarvoor de schoorsteen kan uitgevoerd 
worden, mogen tic som van / 5 0 0 niet te boven gaan. 

Voor het der bekroning waardig gekeurd ontwerp 
wordt uitgeloofd de bronzen medaille, benevens het 
getuigschrift der Maatschappij. 

Ter mededinging worden uitsluitend uitgenoodigd 
de leden der Maatschappij tot bevordering der Houw
kunst. 

Vlo KM EENE BEPALINGEN. 

Art. 1. Alle stukken, ter beantwoording van deze 
prijsvragen, worden vrachtvrij ingewacht vóór of op 
primo November 1882, aan het archief der Maatschappij, 
te Amstetdam, vergezeld van een adres, oir. zoo noodig 
met den inzender te kunnen correspondeeren, zonder den 
naambrief te openen. 

Art. 2. De in te zenden stukken moeten zijn ge
merkt met een spreuk of motto, en voorzien van een 
naambrief, waarop van buiten dat motto is herhaald, 
benevens een geheim teeken ter terugvordering, en van 
binnen vermeldende den naam, voornaam, de betrekking 
en woonplaats van den inzender. 
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Art . 3. Dc teekeningen mogen niet op houten ramen 
gespannen zijn. 

Het schrift der memoriën, alsmede het letterschrift 
op de teekeningen, moeten door eene andere hand dan 
die des vervaardigers geschreven zijn. 

Bij niet behoorlijke nakoming dezer bepaling, of bij
aldien de vervaardiger zich op deze of gene wijze ken
baar maakt, blijft zijn ontwerp — al mocht dit ter 
bekroning zijn voorgedragen — buiten aanmerking voor 
eenige onderscheiding. 

Art . 4. De ingezonden ontwerpen worden in handen 
gesteld eener commissie van beoordeeling, bestaande 
uit vijf deskundigen. 

Art 5. De bekroonde ontwerpen blijven ingevolge art. 
3 2 der wet het eigendom der Maatschappij. 

Het Bestuur heeft het recht, van de vervaardigers 
aan wie volle bekroningen zijn toegekend, de verklei
ning hunner ontwerpen te vorderen, op zoodanige schaal 
en wijze als voor de uitgaven blijken zal noodig te zijn. 

Art . 6. Na de Algemeene Vergadering wortlt de 
uitslag der beoordeeling bekend gemaakt in verschillende 
dag- en weekbladen. 

De niet bekroonde ontwerpen moeten binnen drie 
weken na die bekendmaking worden afgehaald aan het 
gebouw der Maatschappij te Amsterdam, op vertoon van 
het in art. 2 vermelde geheime teeken Aan de inzen
ders buiten Amsterdam woonachtig, worden hunne stuk
ken binnen genoemd tijdsbestek, op franco opgave van 
een adres, en tegen overlegging van het geheime teeken, 
teruggezonden. 

Altlus opgemaakt door tie Commissie 
uit het Bestuur, belast met het op
stellen van het programma. 

Namens het Bestuur: 
AMSTERDAM, <•'. M U Y S K E N , Voorzitter. 

October 1 8 S 1 C. T. J. LOUIS RIEBER Secretaris. 

C E R A M I E K . 

In weinig vakken van industrie komt bij de benamin
gen van de produkten zulk een babylonische spraakver
warring voor als in de ceramiek, dit is gedeeltelijk een 
gevolg van het groot aantal verschillende produkten, 
gedeeltelijk echter wordt ook de verwarring met opzet 
door de fabrikanten in de hand gewerkt om door beter 
klinkende namen tc vergoeden, wat hun waar aan kwali
teit, hardheid en onsmeltbaarheid ontbreekt. 

Het kan daarom zijn nut hebben om enkele der 
meest bekende produkten eens naar hunne fabrikatie te 
klassificeeren. 

De grondstof waaruit een ceramiek: fabrikaat bestaat 
kan gebrand zijn zoo, 

1 ° . dat het slechts verhardt, zonder tic inwendige 
struktuur daarbij te veranderen — aardewerk —, of 
zoo, 

2". dat de grondstoffen een zekeren graad van smelting 
ondergaan, die ze te samen doet sinteren — por
selein, steenwaren. 

Deze beide soorten wijzigen zich nu weder alnaar-
rnate zij met klei overtrokken (engobe) of met een 

glasmassa (glasuur) verglaasd worden, welk glasuur óf 
doorzichtig is, en de grondmassa in haar eigenaardige 
kleur laat doorschijnen, óf ondoorzichtig, slechts tie kleur 
van het glasuur zelf vertoont 

Hieruit verkrijgen wij het volgende overzicht: 
1°. AARDEWERK. 

A. Onverglaasd : gewone baksteen (behalve klinkers), 
vuurvaste steen, terra cotta, bloempotten, draineerbui-
zen, goudsche pijpen, smeltkroezen, gas retorten, en 
verlakte en geverfde waren. 

A'. Verglaasd : 
a. met doorzichtige gekleurde of ongekleurde 

glas uur. 
a. op roodachtigen of geelachtigen ondergrond: 

gewone pottebakkerswaar, waterleidingsbuizen, 
aartien buizen, secreet trechters. 

(3. op witten ondergrond, ook als deze door 
overtrekken met witte pijpaarde (engobe) ver
kregen is: steengoed, Wedgewoodware, half-
porselein, fijne Fayence, nieuw Delftsch, Opaque, 
Earthenwar, Flintware, Ironstone, Creamcolour, 
Porcelaine opaque, China, Graniet, Henri II. 

b. met ondoorzichtige (meest tin) glasuur. 
z. met witte glasutir: eigentlijke Fayence, Majo

lica, Palissy, witte porceleinen kachels oud 
Delftsch. 

(3. met gekleurd glasuur: bruine Fayence — ge
kleurde porceleinen kachels 

2 ° . STEENWAREN, PORSELEIN. 

A. Onverglaasd: 
a wit : Biscuit. Parian, Ivory. 
/'. gekleurd : Chromolith, mosaik platen en tegels 

von Mettlach en Minton, klinkers, trottoir 
en kunstmatige straatstecnen. 

B. Verglaasd: 
a. met gekleurde kleiglasuur: Engclsch - ijzer

aarden buizen, sommig Keulsch aardewerk, 
kruiken en gedeeltelijk Lambeth ware 

b. met een glasuur tlat zich in den oven ver
vluchtigt en op de voorwerpen neerslaat (keu
kenzout) Keulsche potten, kruiken en kannen 
17 eeuw, Lambeth en Stoneware, Gres cérame. 

c. met doorzichtig glasuur: porselein, zoowel het 
harde fransche, duitsche enjapansche, als het 
zachte cngelsche (frittporcelan). 

de Redactie 

Aan 

van liet Bouwkundig Weekblad 

In het nommer van tien 26e» October 11. werden in 
uw blad opgenomen tie rapporten van tie 11.11. L uy-
en Gugel, uitgebracht aan tien Minister van Binnenland-
schc zaken, over de restauratie der Domkerk te Utrecht, 
zooals bij inleidend woord wortlt vermeld; ten einde de 
kwestie met meerdere juistheid te kunnen beoordeelen. 

Wi l men echter, tie kwestie volkomen juist beoortlee-
1 len, dan is toch ook noodig tic ontwikkeling mijner in

zichten en het antwoord óp het 2 rapport daarbij te 
vergelijken. 

Gaarne zoude ik echter eenige punten direct releve-
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ren In rapport \ ° . I komt onder anderen voor, groot 
en cursief gedrukt : 

„Met afwijking van het goedgekeurde plan heeft de 
architect tie bekapping tier twee kapellen in denzelfdcn 

gebrekkigen vorm hersteld als de daken voor de her
stelling waren 

liet laatste gedeelte van dezen zin is onjuist, of meenen 
de 1 leeren werkelijk, dat een hoog /.adel dak met zak-
goot, dat •+" A van de hoogte van het bovenschip be
dekte dezelfde vorm is als een vlak lessenaarsdak, dat 
beneden tie triforium goot lijst blijft liggen en het geheele 
bovenschip vrij laat? Hij het eerste gedeelte dezer zin 
had tie toelichting behoord, tlat het goedgekeurde plan 
reeds door beide partijen terzijde was gelegd, ook de 
commissie de uitvoering daarvoor niet wenschte, daar 
bij de atbraak tier oude bekapping bleek, tlat tie gege
vens waarop dit plan baseerde van een latere verande
ring afkomstig waren, iets wat eerst bij de afbraak en 
verwijdering van het later aangebrachte metselwerk kon 
worden geconstateerd. 

Z o o gelezen is de afwijking van een goedgekeurd plan 
t o c h niet zoo heel erg. 

Wat het 2 E rapport betreft, z o o wordt daarin gezegd. 
„Deze beschouwingen (van den ondergeteekende) toch 

kunnen grootendeels niet van invloed zijn op tie oplos
sing der vraag: Hoe moet eene absidale kapel op po
lygoon plan van tie XIII eeuw overdekt worden", waarbij 
tal van aanhalingen uit Viollet le Due voorkomen om 
te bewijzen tlat tie afdekking daarvan pyramidaal moet 
zijn, iets wat door mij nooit ontkend is, o o k in mijne 
beschouwingen voorkomt, doch blijf ik bij mijn beweren, 
door geschiedkundige gronden gestaafd, tlat alles 
wat Viollet le Due hieromtrent zegt alleen van 

toepassing is bij tien vol ontwikkelde k -vorm, waar de 
kapellen afzonderlijke aanhangsels zijn, en niet voor ge
reduceerde koorvormingen als in Utrecht. Voor mijn 
betoog heb ik alleen die citaten uit Viollet le Due aan
gehaald, die beteekenis kontien hebben voor Utrechtsche 
toestanden; wil' men dit onvolledig noemen, mij wel, 
doch onjuist waren tleze citaten zeker niet, en o f ze ver
keerd waren aangebracht, daarover laat ik het oordeel 
gaarne aan tien lezer over, wanneer hij ze in het verband 
mijner beschouwingen beziet. Nu moge de commissie 
mijne oplossing verkeerd noemen, daarmede is niet be
wezen tlat ze verkeerd is, tenzij men autoriteit voor een 
argument laat gelden. Nog altijd bleef de commissie 
het antwoord schuldig op de vraag o m slechts één enkel 
monument aan tc wijzen waar eene bekapping bestaat, 
zooals door haar nu voor Utrecht gevraagd wordt, mij is 
alleen bekend de in dezen zin onder leiding van den 
heer Cuypers gebouwde kerk te Eindhoven, anders geene. 

Het eenige argument tlat op technische gronden steunt, 
uit dit jv rapport, namelijk dat de gootsteenen op tic-
hoeken tier conterforten van de hooge lichtbeuken wijzen 
op eene goot te dier plaatse, waaruit door de commissie 
eene pyramidale bekapping wortlt afgeleid, is gemak
kelijk te weerleggen. 

Waren toch daar ter plaatse dwarsgooten geweest dan 
zoude onherroepelijk tie spuwers in tic groote conter
forten het water daaruit hebben moeten afvoeren. Deze-
spuwers nu zijn gesloten en daarmede vervalt iedere 
mogelijkheid van een daarachter gelegen goot, en ook 
dan nog, diezelfde gootsteentjes komen voor over de ge

heele lengte van het langkoor ; tiaar voerden ze dan toch 
wel het water (alleen van tie omloop zclvet af op de 
bedekking, tenzij men ook tiaar pyramidale kappen met 
dwarsgooten mocht vragen, terwijl het bouwwerk zelve 
hier duidelijk een vlak lessenaars dak aangeeft. 

Mijne grootste bez.varen tegen de oplossing der com
missie zijn echter niet zoozeer technisch als wel, dat 
daarmede op ongehoorde wijze de onderbouw wordt ge
releveerd ten koste van den bovenbouw, die voor een 
deel zelf wortlt bedekt en daarmede de verhoudingen 
van Utrechts dom geheel verkeerd worden begrepen, 
tlat tleze oplossing is geheel éénig, en bij geen Mitltlen-
eeuwsch gebouw uitgevoerd, terwijl men bij restauratie 
toch rekening dient te houden met tie geschiedkundige 
gegevens. 

In deze opvatting sta ik volstrekt niet alleen ; een drie
tal buitenlandsche autoriteiten, door mij in deze zaak ge
raadpleegd, deelen mijne zienswijze volkomen, 

Dooi- het Bestuur der Afdeeling Amsterdam daartoe 
uitgenoodigd, hoop ik deze zienswijze in de eerstvolgende 
bijeenkomst dezer afdeeling nader te ontwikkelen. 

Daar tic commissie tie wijdloopigkeid mijner beschou
wing steetls op den voorgrond plaatst moet ik daarom
trent opmerken, tlat deze tevens bestemd waren voor 
11.11. Kerkvoogden, dus voor niet-deskundigen, tlat ik 
daardoor genoodzaakt was, vele punten die men in tech
nische kringen als bekend mag veronderstellen, uitvoe
riger te behandelen. Ik heb daarom gemeend de inhoud 
daarvan wat zaakrijker verkort te moeten bewerken, in 
de hoop daarvan alsnu ook in uw blad plaatsruimte te 
moge vinden. 

F . J . NlEUWENHUIS. 

V E R S L A G V A N D M V E R G A D E R I N G D E R A F 

D E E L I N G R O T T E R D A M G E H O U D E N D U X 

21 O C T O B E R i S S , . 

De vergadering verkiest tien Heer II. Cramer lot Voorzitter 
tier afdeeling. 

De Voorzitter deelt mede tlat de lieer \V. C. van Goor van 
den secretaris heeft overgenomen, de werkzaamheden verbonden 
aan bet correspondentschap tier Maatschappij. 

De volgende vraag wordt in tie vragenbus gevonden, 
oZou de afdeeling Rotterdam bet niet wenschelijk achten, dat 

de bepaling voorkomende in de Kotterdamsche bouw-verordemng 
welke het uitbouwen van balkons ol' erkers verbiedt, daaruit 
wordt verwijderd of eenigszins gewijzigd, en daartoe pogingen 
aan te wenden"-

Na eenige voorloopige bespreking werd besloten deze vraag 
ter beantwoording in handen eener commissie van drie leden 
te stellen. 

Van wege de Yieille Montague te Luik zijn een tweetal schoon 
bewerkte modellen van zinken dakdedekking ingekomen, doch 
wegens gemis aan daarbij toegezegde bescheiden wortlt besloten, 
hierop in tie volgende vergadering terug te komen. 

De Heer D. de Vries bespreekt het onderwerp "Officieele 
bouwkunst" Vooraf deelt spreker mede wat hij onder officieele 
Kunst verstaal, dit namelijk, dat de staat in tie kunst een be
paalde richting verbindend stelt, gepaard met het vasthouden 
aan traditie op kunstgebied. 

Dit kan niet tien goeden weg zijn om de kunst waarlijk te 
verheffen en vooruit te brengen. Tot staving hiervan beroept 
spreker zich op de geschiedenis, «elke vele bewijzen oplevert dat 
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het ingrijpen van regeeringen of andere machten in de richting 
der kunst van eenig volk, steeds tot verval der kunst bij dat volk 
heeft geleid. Aanvankelijk moge deze handelwijze goede vruchten 
schijnen voort te brengen, het blijkt weldra dat het niets meer 
dan schijn is! na korter of langer tijd treedt een zekere malaise 
O]) den voorgrond en dit kan niet anders, omdat tie ware vrije 
inspiratie bij d n kunstbeoefenaar wordt onderdrukt zonder welke 
toch geen levende, bloeiende kunst denkbaar is. 

Door dat ingrijpen tier regeering in een bepaalde richting en 
Int vasthouden aan typen uit vroegere dagen, wordt ook een 
conflict geboren niet den dan heerschenden tijdgeest en de 
daaruit voortvloeiende nieuwe behoeften. Door dit vasthouden 
aan de uitingen der geestesrichting uit vroegere dagen, wordt 
de kunst binnen enge grenzen opgesloten en is er geen plaats 
meer voor de individuele opvatting van den Kunstenaar die zich 
ten doe! stelde aan dit- veranderde geest voedsel te ontleenen 
en daardoor aan de veranderde behoeften tc voldoen Elke 
individualiteit is dan ten doode gedoemd. De geschiedenis leert 
bet ook niet minder duidelijk, tlat de kunst alleen dan in 
waarheid kan bloeien, als zij zich geheel vrij dus ontdaan van 
eiken, hetzij rechtstreekschen, hetzij zijdelingschen dwang, kan 
bewegen. Geniet zij die vrijheid, dan gaat zij voort zich te ont
wikkelen en te volmaken, door in harmonie te blijven met den 
steeds vooruitstrevenden menschelijken geest en diens, zich steeds 
uitbreidende, behoeften. 

Daar de kunst een machtige factor is voor de verheffing en ; 
de vereedcling van hel volk. blijft het altijd een verblijdend ' 
verschijnsel wanneer de kunst de bescherming van de Regeering | 
genietL maar die uitkomst kan alleen dan verkregen worden, als I 
die bescherming niets anders bedoeld dan een vrijzinnige bevor
dering. Gaan daarmede echter pogingen gepaard om der kunst 
eenen weg voor te schrijven die zij heeft te volgen, dan worden 
door dit verkeerde middel, tot zelfs dc beste bedoelingen ver
ijdeld en geeft zulk cent- regeering blijken, de waarachtige be
langen van het volk in betrekking tot de kunst, niet le begrijpen. 

liet kan niet genoeg herhaald worden dat de kunstvormen, 
/uilen /ij gevoeld en begrepen worden, de uitvloeiselen moeten 
zijn van den geest des lijds in welken zij worden voortgebracht 
Daar nu maatschappelijke toestanden onmogelijk lot stilstaan 
zijn te dwingen, is bet evenmin voor tien geest des tijds mogelijk 
/ich in een achterwaartsche richting te bewegen. Ook op bet 
gebied der kunst, ontwikkeld zich bet heden uit-, en door het 
verleden; ook daarop wordt gewijzigd of verworpen wat niet 
met dc eischen van het tegenwoordige in overeenstemming is. 
Alleen door met den geest des tijds mede te gaan, tracht de 
kunst aan nieuwe gezichtspunten te voldoen en tot volmaking 
te komen. (I) 

Hiermede verlaat spreker het algemeen kunstgebied en gaal 
bü tot dat der bouwkunst over. 

Het abstract volgen van de bouwkunst on/er voorvaderen, past 
evenmin in de lijst van ons beden, als hunne maatschappelijke 
toestanden, waarvan die knnst een uitvloeisel was; cn toch zien 
wij dat alle pogingen onzer regeering daarhenen gericht zijn om 
die kunst weder in te voeren. Spreker wil thans niet wijzen op 
bet groote verschil dat tusschen tie middeleeuwschc bouwvormen 
en die der 17e eeuw bestaat, omdat hij dit voor zijn doe! niet 
noodig acht. Wel wijst hij er op tlat de regeerings vasthoudend
heid aan bet v crlcdcne. baar den blik zoover achteruit doet 
slaan, dat die over bet schoone tijdvak onzer hollantlsche kunst 
henenspringt, om eerst op de middeleeuwsche vormen te blijven 
ritsten, dus op vormen die waarlijk niet tot onze kunst behooren 
maar slechts bet aanvangspunt on/er latere nationale bouwkunst 
zijn. 

m 

(I) Het is geen vraag meer of eene regeering het recht heeft 
der kunst den weg voor te schrijven die zij heeft te volgen. 

Evenmin men als zij dat mag in het voorschrijven van godsdien
stige vormen o( gemoedsuitingen. mag zij dat op kunstgebied 
doen, omdat de kunst een niet minder hooge en heilige uiting 
des gemoeds is dan elke andere. Door dat dringen en het meer 
en meer kie/en van personen die haar op dien weg voorgaan 
of volgen verlaat zij het onzijdig standpunt waarop zij altijd in 
deze moet blijven staan. Kunst is immers evenmin eene regeerings-
zaak als godsdienst. 

Als recent bewijs voor de door spreker gestepuleerde regeerings 
richting, gelooft hij voor Rotterdamschc hoorders te kunnen vol
staan met hen te wijzen op de alhier in aanbouw zijnde Rijks
kweekschool voor vroedvrouwen. 

Hierna volgt eene discussie tusschen tien spreker en enkele 
leden voor het volgen van de bollandsche renaissance bij moderne 
bouwwerken. Als slotsom biervan geeft spreker als zijn gevoelen 
te kennen, tlat volgens zijn oordeel onze bouwkunst alleen kan 
gebaat worden door een grondige- studie van de oud-hollandsche 
kunst, waardoor de er in opgesloten geest is te ontdekken, en 
het bloot navolgen van oude vormen zal worden voorkomen 
Hij wenscht, dat jonge Kunstenaars zich niet zullen laten mede
slepen door de gewraakte richting, maar dat zij. door degelijke 
studie daartoe in staat gesteld, eenmaal bet bewijs mogen leveren 
dat aan de eischen van onzen tijd kan worden voldaan 'zonder 
zich aan den tijd onzer vaderen krampachtig vast te klemmen. 

V E R S L A G V A X D E V E R G A D E R I N G D I K 

A F D E E L I N G 's G R A V E N H A G E , 

G E H O U D E N D É N 27 O C T O B E R 1881. 

liij afwezigheid van den Voorzitter, den Heer H . P. Vogel 
neemt de Heer | . v. Leth Jr., de leiding der Vergadering op 
zich. heet de Leden hartelijk welkom bij deze eerste zamenkomst. 
spreekt den vvensch uit dat de Vergaderingen vruchtbaar mogen 
zijn aan het doel, namelijk de bevordering der Bouwkunst cn 
daartoe de Leden zullen trachten de taak van liet Bestuur te 
verlieten, in één woord, dat niet enkele Leden veel werk. maar 
vele Leden enkel werk verrichten mogen. 

Nadat weder een nieuw Lid met algemeene temmen is aan
genomen, wordt door-den Secretaris het schriftelijk verslag mede
gedeeld der Algemeene Vergadering van Mei en September te 
Amsterdam en Arnhem, waarbij tie Afdeeling als naar gewoonte 
door twee afgevaardigden was vertegenwoordigd. 

Daarop geeft de Voorzitter liet woord aan den Heer H. L. 
lioersma. Spreker begint niet een woord van dank aan liet 
Bestuur, dat hem in de gelegenheid stelt in de/e eerste Vergade
ring op te treden en een onderwerp in te leiden dat. moge liet 

; schijnbaar minder belangrijk zijn. evenwel, vooral voor ben die 
zich aan het Bouwkundig Onderwijs wijden, van veel gewicht is. 

De Heer lioersma wenscht namelijk liet woord te voeren over 
eenige Bouwkundige benamingen, zooals die veelal in de practijk 
voorkomen. 

Dit onderwerp werd in de Vereeniging tot bevordering van het 
Ambachtsonderwijs reeds dikwijls besproken en leidde tot het 
besluit, geregeld eene plaats in de agenda barer vergaderingen 

j open te houden tot het verkrijgen van bijdragen voor een woor
denlijst en een woordenboek, de eerste ten behoeve der leerlingen 
en het tweede voor de onderwijzers. 

De benamingen die in de practijk voorkomen zijn toch dik
wijls geheel verschillend en zeker zou bet wenschelijk zijn. daarin 
meer eenheid te brengen en ook daarbij eene gelijke spelling te 
volgen. 

Zoo heeft men: 
a. oorspronkelijke woorden, als: beer. tluiveljagei. paantlerboog, 

vijfsteek. verstek, zwei. 
b. bastaardwoorden, als: kornis, ojief, cordonband, sergeant, 

simaas, arkeneel. 
e. zuiver vreemde woorden, als: due d'all". kynia. tympanon. 
d gelijkklinkerde woorden van verschillende beteekenis, als : 

kornis, architraaf, messing, gallerij en gallerie, zwalp, 
,-. verschillende met nagenoeg gelijke beteekenis, als: cement en 

tras, ovaal en ellips, zuil. kolom en pilaar, fronton en fronte
spies, bouworde en bouwstijl. 

/ . woorden van gewijzigde beteekenis. als: arabesk, gotisch. 
g. eindelijk verkeerd toegepaste woorden, als: verdieping, gla

zenmaker. 
Taalkundige hulp en vakkennis zijn noodig 0111 tot den oor

sprong van vele woorden te geraken. 
Spreker haalt voorbeelden aan van Germanismen en Gallicimen, 

onder de eersten b.v b. blees (baard), dakstoel ,kapgebind), korf
boog tpaanderboog), groenspath (sapgroen), wagenschot. 

Bij de laatsten vindt men tatlement voor entablement Jioofd 
gesteb, gallerij (voor gaanderij), aanraseren en enraser, enz. 
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Hoe wij aan benamingen komen als: avegaar, har, afbiljoenen. 
formeel, fitsen, frijnen, souverein (boor) is mij nog niet gelukt te 
vinden. 

De oorsprong van enkele daarentegen b.v.b. kalf. moer- en 
kinderbalken, slaper, dommekracht enz. is uit het gebruik gemak
kelijk te verklaren. 

Ofschoon er reeds op dit gebied, ook ten onzent, werken be
staan als: Proeve van Terminologie van de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst en de woordenboeken van Timmer
mans, Pijtak en Pasteur, blijft er nog altijd veel te vragen overig 
en ook zelfs dc vreemde werken eischen blijkbaar herziening en 
uitbreiding. 

Zoude nu de Maatschappij tot bevordering der Houwkunst zich 
in deze niet kunnen verstaan b.v.b. met erkende Taalkundigen 
en met de Vereeniging van Ambachtsonderwijs. waarbij dan 
echter ook noodig zijn gegevens van verschillende oorden en van 
verschillende zaakkundigen om tot een geheel te geraken. 

De Heer G. |. Morrc uit Delft, heeft met belangstelling dc 
mededeeling van den Heer Boersma gevolgd. Ook hij onder
vindt mede dikwijls de besproken moeielijkheden, ook, al brengt 
zijne positie hem veel in aanraking met geleerden. 

Laten wij het maar bekennen M. H. zegt Spreker, wij weten 
weinig van vreemde talen, omgekeerd, de vreemden weinig van 
bouwkunde, wanneer het niet is eene corporatie die de zaken 
gestadig met elkander bespreken, dan stelt hij zich niet voor dat 
men tot een gewenscht resultaat komt. Zeer vele woorden zijn 
in onze taal beter en juister uitgedrukt, dan in vreemde talen. 

Dc Heer J. 11. Muller heeft bij zijn verblijf op Java vele 
Hollandsche kunsttermen hooien gebruiken, waarvan dc uilgang 
eenigszins gewijzigd was. 

Nadat nog andere sprekers over dit onderwerp van gedachten 
wisselden, meent de voorzitter eene conclusie tc kunnen nemen 
namelijk, dat men meer eenheid verlangt in de technische be
namingen op het gebied der Bouwkunst, die te verzamelen in 
een woordenboek, en niet alleen bouw- maar ook taalkundigen 
uit te noodigen hiertoe bijdragen te leveren. 

Dc Heer Y. H . van Malsen vreest voor de vele bemoeiingen 
die een dergelijk w erk zullen vorderen en vraagt of het niet betez 
is dat ieder in zijn eigen kring tracht tot dit doel te geraken. 

De voorzitter meent dat het eene en andere niet behoeft uit 
te sluiten cn de Maatschappij de gevorderde correspondentie 
wel aan den Secretaris kan overlaten. 

De Heer Boersma deelt wel eenigszins in de bezwaren door 
den Heer van Malsen aangevoerd, doch meent dat de Maat
schappij in haar weekblad wel eenige ruimte zal willen open
stellen voor dergelijke bijdragen. 

Ten laatste geeft dc waarnemende Voorzitter in overweging 
de zaak, die hij van te veel belang acht, om die zoo aanstonds 
af te handelen, aan tc houden tot de volgende Vergadering, 
opdat de Voorzitter, de Heer de Vogel, als lid van het hoofdbe
stuur daaromtrent zijn gevoelen kan mededeelen. Ingevolge Art 19 
van het Reglement onzer Afdeeling herinnert de Voorzitter de 
de leden, dat bijaldien er verandering in bedoeld reglement er
langd mochten worden, deze in de November Vergadering schni-
[clijk behooren te worden ingediend 

Verder werdt het eerste exemplaar der nieuwe Bouwkundige bij
dragen ter bezichtiging gesteld cn de intcckening daarop aan
bevolen. 

De Heer C. Vlaanderen herinnert aan de mededeeling van 
een der leden in het begin van dit jaar, omtrent het inhcijen 
van palen door waterdruk, doch beveelt dezc bewerking, althans 
voor palen die belast worden niet aan, dewijl deze onder een 
der jukken van de hulpbrug, waarvan destijds sprake was, aan 
eene zijde over de geheele lengte van 4 tot 6 c M. gezakt zijn. 

Het komt spreker geraden voor in dergelijke gevallen dc palen 
niet tot de volle diepte op de bovenvermelde wijze in te slaan 
cn voor de laatste tochten, in elk geval alsnog een heiblok te 
gebruiken. 

De Heer j . H. Muller geeft een kort doch belangrijk overzicht 
van de fabriek van de Heer Krüpp te Ksscn, die hij zeer onlangs 
bezocht, waarna de Voorzitter hem verzocht daaromtrent later 
meer uitvoerige mededeelingen te doen cn ondei dankzegging 
aan de leden voor hunne opkomst deze vergadering sluit. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

'S GRAVENHAGE. — In de zitting van den gemeenteraad alhier, 
van den 25 Oct. 11., werden door het raadslid Mouton twee voor
stellen ingediend, steunende op het streven om het brandgevaar 
in den schouwburg zooveel mogelijk tc beperken. 

Dezc voorstellen luiden als volgt: 
1°. om ƒ3000 uit te trekken tot het aanbrengen van een ijzer

gazen brandscherm, vóór het tooneel, in de schouwburgzaal. 
2 0 . om B en W uit te noodigen voorstellen in te dienen, tot 

verandering van de houten dccoraticloods in een steenen gebouw. 

LEEUWARDEN. — Tot leeraar in het handteekenen en boetsee
ren aan de burger dag- cn avondschool is benoemd de heer 
J. Bubberman, benoemd leeraar aan de Rijks Hoogerc Burger
school aldaar. 

DELFT. — Voor het examen in het rechtlijnig teckencn hadden 
zich aangegeven 11 candidaten : 8 zijn er opgekomen, en daarvan 
zijn 5 afgewezen. De heeren A F. Gips, van Schiedam, A. Kop-
pejan. van Delft, en K. van der Schuit, van Roermond zijn geslaagd-

B U I T K N L A N D S C H K B E R I C H T E N . 

PARI |s. — Voortdurend worden dc proeven voortgezet om den 
nieuwen schouwburg door middel van electriciteit te verlichten. 
De pogingen om door vergelijking en combinatie van lichtsoorten 
tot een goede verlichtingsmethode te komen, zijn voorloopig met 
een goeden uitslag bekroond geworden. 

Tot nu toe zijn de beste uitkomsten verkregen door eene com
binatie van het gaz met de Jablochkoff kaarsen. 

De hoofdkroon bestaat uit 560 Swanlichten. 
Voor het voetlicht heeft men de beste uitkomsten verkregen 

met de Maxim-lampcn. waaromtrent de artisten een waardeerend 
oordeel uitspreken. 

Men is algemeen van oordeel dat de schouwburg spoedig ge
heel, zeifin ondei deelen. door middel van de electriciteit zal ver
licht worden. 

— Den 1301 October werden de lessen geopend aan dc Ecolc 
des beaux-arts. Het cijfer der ingeschrevenen voor het studiejaar 
1881 —1882 bedraagt 1027, als: voor dc architectuur 634, verdeeld 
in twee klassen; ie klasse 167. 2e klasse 467: voor de schilder-
kurst: 247 leerlingen in de verschillende ateliers verdeeld; voor 
de beeldhouwkunst: 146 leerlingen over 4 ateliers verdeeld. 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 
SNEEK, 27 Oct. Het bouwen van een stationsgebouw, loodsen 

enz., voor den stoomtram, Sneek-Bolsward. Minste inschrijvers : 
Molenaar en van der Steele te Sneek voor f 24.948. Gegund. 

'sGRAVENHAGE. — Door B en W. (herbesteed): het bouwen 
van een tolgaarderswoning met tolboom aan de Kerkhoflaan te 
's Gravenhage Minste inschrijver F. B. Kuhnel, te 's Gravenhage 
voor ƒ3348. 

KANTENS. — Bij het Gemeentebestuur: het bouwen eener school. 
Ingekomen 12 billetten. Minste inschrijver J. Wolscher te Kantens 
voor /"Ó379. 

• • • — 

B E R I C H T. 

Wegens plaatsgebrek kan het Programma van tie PRIJSVRAAO 
voor een Studenten Sociëteit te GRONINGEN niet opgenomen wor
den. In het volgende nommer zal die echter voorkomen met 
bijvoeging van tic SITUATIE-TEEK EN ING. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J 

[Ontvangen na hel ter perse gaan van dit Nummer.) 

AFDEELING AMSTERDAM, — Dc 423ste Vergadering zal plaats 
hebben op Vrijdag 4 November 188i, 's avonds ten 8 ure, in de 
Eensgezindheid Spui. 

ONDERWERP. De restauratie van de Domkerk te Utrecht, door 
den Heer F. J. Nieuwenhuis, Voorzitter der Afdeeling Utrecht. 

I S V E R S C H E N E N : 

DE EERSTE AFLEVERING VAN HE 1 

BOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT 
VAN DE 

O N D E R R E D A C T I E V A N 

P. J. H. CUYPERS, Prof. E. GUGEL, J. R. DE KRUYFF, C. MUYSKEN 
en H. P. VOGEL. 

INHOUD V A N DE EERSTE A F L E V E R I N G . 
Het kasteel Oud-Wassenaar, nabij 's Gravenhage, door C. MLVSKEN . Woning van den Hoofd-Direkteur der 

Rijks-Museum-Gebouwen te Amsterdam, door P. J. H . CUYPERS. - Onderzoek naar de oorzaken van 
tien strijd op het gebied der bouwkunst in Nederland, door AUGUST VAN D ELDEN . - Proeve 

eener verzameling van Voorschriften voor het bepalen der dwars-afmetingen van de 
onderdeelen der bouwkundige construction, welke dagelijks op het gebied 

der Burgerlijke Bouwkunde voorkomen, door J. G. J. VAN ROOSMALEN. 

P L A T E N . 
W O N I N G V A N D E N H O O F D - D I R E K T E U R . K A S T E E L O U D - W A S S E N A A R . 

I. Plan van het Sous-terrein. 
II de Parterre-verdieping. 

III de eerste verdieping. 
I V . Hoofdgevel. 

Y . .Achtergevel. 

6. I 

7-
8. 

II 
X 

9-9-
X I 

10. 

Platte grond, gelijkstraats. 
Eerste verdieping. 

X . Hoofdingang. 

X I . Details ijzerwerk (Hoofdingang) 

De prijs van den compleeten jaargang, uit vier stukken bestaande, is ƒ 1 0 . -
Leden der Maatschappij betalen slechts den halven prijs, mits zij hunne 

inteekening den uitgevers direct toezenden, niet opgave van den 
boekhandelaar, door wien men de leverantie wenscht. 

De tweede aflevering is ter perse en zal in het begin der maand 
November worden uitgegeven. 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
TUSSCHEN V E L S E N E N IJMÜIDEN. 

Hoofddepöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Bekroond te Arnhem met Diploma V' Uraml. 

A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D L 
M E T S E L S T E E N E N , P R O F I E L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R -
S T E E N E N van af f 1.50 per M r 1 . , R I O L E N , B U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O R T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in i e qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „STERN" van TOEPFFER, GRAWITZ & Co te Stettin; 
KNIGHT, BEVAN & STURGE'S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af / 12.50 enz. 
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A A N B E S T E D I N G , 
Gegadigden tot het bouwen van 

een B U R G E R WOONHUIS, nabij de 
lert vim V'sstiaut te Rotterdam ver
voegen zich bij E d G. A FOL> archi
tekt, alwaar het Bestek a / 0.50 te 
verkrijgen en de Teekening ter in
zage is. 2an 

D E K O N I N K L I J K E 

t̂nomfabriHi ran (Érnamcnten 
IN ZINK EN ANDERE METALEN 

VAN 

F. W. BRAAT te Delft 
verzenden: 

A L B U M S 
m e t 1 2 0 0 t e e k e n i n g e n a f 2 . — . 

Na bestellingen boven f 30.— worden 

289 de gelden gerestitueerd. 

Voor H . H Ingenieurs, Architecten, 
Bouwkundigen enz. 

Men teekent in bij iederen boekhandelaar. 
Verschenen: 

A F L E V E R I N G 1 V A N 

De Grafische Methode 
haar aanwending in de Statistiek en Staat

huishoudkunde op Industrieel, Handels-
en Natuurwetenschappelijk gebied, en 

in 't bi/onder in de 
Geneeskunde en Physiologie, 

naar het Fransen 290 
VAN 

E. J . M A R E Y . 
Bewerkt en vermeerderd met een aantal 

voorbeelden betreffende de 
«.raiischc statistiek van Nederland, 

HOOR 
F. M . J A E G E R , 

Leeraar aan 7 Gymnasium van'sGraveuttage. 
Compleet in pl.m. 12 Afleveringen a ƒ0 .90 . 
Uitgave van I J K N R I J. STEMBERG, 's Hage. 

• L u t i l l l L U L I l l ' ' I L L limn/" \ i u i i U ) 

K E R K V E N S T E R S » 

EN VOOR PARTICULIERE GEBOUWEN : 

rose Trapvensters, Bovenlichten in 
Bloemen, Landschappen, Wapens. 

Gouden- en Zilveren Medailles op verschil
lende Tentoonstellingen. 

C . H . L O M M E N , 

Kunst- en Glas-schilder. 
291 Roermond. 

H . k J . S Ü Y V E R , 

FABRIEK VAN 

S T O O M - K E T E L S 
EN 

W E R K T U I G E N , 
..llollinidsolie Tuin" en „Zeepaard", 

Bil KERSTRAAT, 

292 . A M S T E R D A M . 

itouu'Iiundige (Tijdsdiriftcn 
worden te koop aangeboden als: 293 

Forster Allgem. Bauzeitung. 
Jahrg. 1846—76 met platen, (afzon

derlijk gebonden.) 
Bovenstaande werken zijn stevig gebon

den en ter bezichtiging gesteld bij de firma 
B R I N K M A N & VAN DER M E U L E N , Har
tenstraat 24. Amsterdam, met wie men ook 
gelieve te onderhandelen over den prijs. 

PiiotolitbOEraiiiiie en PMozincoppliie, 

(. .1. THIBHE, te Arnhem 
De ondergeteekende heeft de eer zijne 

Photolitho- en Zincographische Inrichting ten zeer
ste aan te bevelen, in liet bijzonder aan 
ff.tl. Ingenieurs, Architecten en Bouwkun
digen voor de reproductie van Plans, Teeke

ningen en andere Afbeeldingen. 

Prospectussen worden op franco aanvrage 
gratis door het geheele land gezonden. 

-94 G. J . T f l l k M E . 

• I PARKETVLOEREN, s " 
•2 Villeroy & Boch, Mettlach m • 
• ± Boch Freres, Maubeuge 295 5 • 
• 5 Minton, Hollins & Co., Stoke -H • 

• j_ bij ,le l 'ertegenwoordigen m Depothouders 0 3 • 
•p OE LINT & Co., Oostzeedijk 148, Rotterdam. £ • 

C O L P O R T E U R . 
In alle groote steden zoeken wij 

ccn colporteur voor de advertentien 
in het 

|ouuikn(li| ffi&téblU. 

Aanbiedingen met opgave waar 
referentiën te verkrijgen, franco aan 
de uitgevers 

L O U I S G O F F I N <b C I E . 
£S** Avenue Itngie.- «jfis, LUIK. 

Exploitanten van H A R D S T E E N (Petit granit) en van K E I I E N G R O E V E N 
alsmede van L U X K M R U R G S C H K N S T E E N . 

H A R D S T E E N G R O E V E N van O G N Ê ruin, 10 Hectaren groot met Stoom
zagerij mgengt om alle afmetingen te kunnen zagen. 

L A R O C H E T T E S T E E N , G I L S D O R F E R S T E E N en W I D D E B E R G E R -
K E I J E N , ruim 18 Hectaren in exploitatie in Luxemburg. 

Verder G R A N I E T en G R K S K K T J K N , H Y D R A U L I S C H E en V E T T F 
L U I K S C H E K A L K . 

Aan Ingenieurs en Architecten worden op aanvrage monsters van boven
staande steensoorten toegezonden. 

l i t . 
. Ü M N A J m B W U Tl Mn 

Kalk- en Tö|s^Fabi?ieka 
G R O O T H U I D E L A A R 

IN 

V E R D E R E B O U W M A T E R I A L E N . 
Directe aanvoerder der M A N H E I M E R P O R T L A N D C E M E N T 
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ASPHALT-DAKPAPIER. 

Asphalt-Dakleder (carton-cuir) voor uitvoer naar Indië . 
'••'In iiiksaanu ijzilljr ('ll Monsters op aanwa-e U ) 7 

G. & J. COOL, 
F A B R I K A N T E N V A N M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 

Hek f 110nd : 
AMSTERDAM, PARIJS, ARNHEM, PHILADELPHIA. 298 

Miijrnzijiirii: 
AMSTERDAM, Bloemgracht 77. NIJMEGEN, Snijderstraat 426. ROTTERDAM, Nieuwland .. 

Gedrukt bij de Erven II. von Munster &> Zo, 

.stwA.r.iy. 

ISTE J A A R G A N G . 
O R G A A N 

V A N D E M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G 
D E R B O U W K U N S T . 

JPA> 

N°. 2S. ij NOVEMBER 1881, 

Redactie: P. 1 II. CUYPERS, Prof. E.GUGEL, ]. R. DE KRUYFF, 
C'. Ml 'YSKKX en II. V. YO(ïKE. 

Uitgevers: DE ERVEN II. VAN MUNSTER & ZOON, 
Warmoesgracht 12, Amsterdam. 

Agenten: IIAASKXSTKIX \ YnCI.EK. Hamburg; 
AjGENCE MITCHELL, Londen; A. X. LEBÈGUE & C°., Brussel. 

Abonnementsprijs voor Nederland, fr. p. p /" N.50 
„ „ N.-Indi6 (bij vooruitbetaling) fr. p. p. . 11.50 
„ ,. het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p, p. .. 10. 

Advert. I — 5 regels /" 1. vertier 20 Ct. Ahonn. 500 regels a 15, 1000 
\ 12, 2000 A lot't. bij vooruitbetaling. Bewijsnummers per plaatsing 10 Ct. 
Buitenlandsche Advertentien 25 Ct. per regel. Abonnement 2< >0O regels 

a 15 Ct. bij vooruitbetaling. Bewijsnummer voor elke plaatsing 10 Ct. 

INHOUD. 
De in aanbouw zijnde Prachtbouwwerken te Weenen. — Verslag van 

de 97ste Vergadering der afdeeling Leiden en omstreken, gehouden 
28 October 1881. — binnen- en Buitenlandsche berichten. Prijsvraag 
voor het maken van een ontwerp van eene nieuwe Studenten Sociëteit 
„Mutua Eides" te looningen. — Mededeelingen betreffende de Maat
schappij, - bericht. 

PLAAT: Prachtbouwwerken te Weenen. 

DE IN AANBOUW ZIJNDE PRACHT
BOUWWERKEN T E W E E N E N . 

Sinds de laatste tien a twaalf jaren is Amsterdam 
ontwaakt, en leven en beweging is gekomen in plaats van 
de rustige rust, die eertijds het hart des lands zoo flauw 
deed kloppen. Met vreugde begroet een ieder den weder 
ontwakenden ondernemingsgeest, waardoor de aloude A m -
stelstad toch ook ten langen leste een wereldstad-achtig 
tintje heeft gekregen, al wordt deze vleiende benaming 
meestal wat voorbarig gebruikt door hen, die het zoo 
goed meenen met hunne stad. Langzamerhand echter 
zal het er wel toe komen en zal Amsterdam toonen, dat 
de oude fiere geest haar nog bezielt, al mag zij zicli 
ook niet bizonder verheugen in hulp van hooger hand. 
Het ware te wenschen, dat zij hierin, evenals vroeger 
in landsbelangen steeds de doorslag gevende, ook nu, 
voor het geheele land eene wederopstanding voorbereide 
uit den staat van verdooving waarin de Nederlanden 
zoo lang verkeerd hebben. 

De kunst echter, die volgens Vondel werd verheerlijkt 
in de stad, gelegen aan den Amstel en het Y . moet 
zich not; met een bescheiden hoekje tevreden stellen. 
De kunstzin die onze schoone trotsche grachten schiep, 
waar is hij gebleven ? Gaat naar tie nieuwe stad en 
verdwaal in de dambordachtige, vervelende straten en 
zie hoe die plekken, waar schoone monumentale gebouwen 
de stad versieren, zooals het volkspaleis en het nieuwe 
museum, worden bedorven door de hen omringende 

gebouwen, althans bij het laatste. Wat kon de Amstel 
met een goed plan tot bebouwing een prachtige stadswijk, 
geven, terwijl nu tie eertijds ten minste schilderachtige 
oevers een allereentoonigst droevig figuur maken. 

Onwillekeurig deed de vergelijking tusschen nieuw 
.Amsterdam en nieuw Weenen, waar ik mij tegenwoordig 
bevind, mij uitvoeriger worden dan het opschrift dezes 
rechtvaardigt. Doch geen wonder, als men ziet hoe-
weinig bij ons voor de bouwkunde wordt gedaan en 
hoe enorm veel alhier, in dit brandpunt der moderne 
bouwkunde. 

Sinds tie regeering van tien tegenwoortligen Keizer 
krans Jozef is Weenen herboren. Onder zijne regeering 
zijn de vestingwerken geslecht, die de eigentlijke stad 
van de voorstellen scheitle, waardoor een groote hoe
veelheid bouwgrond beschikbaar werd aan den boulevard, 
die in plaats kwam van de wallen en den naam kreeg 
van Ringstrasse. Uit de gelden door tien verkoop van 
bouwterrein verkregen, werd een fonds gesticht, waaruit 
de kosten gedeeltelijk bestreden zouden worden voor 
den bouw van „Een Reichstagsgebaude, Universiteit en 
Theater, benevens een stadhuis en twee groote muzea ." 
Behalve tleze gebouwen heeft men aan tie Ringstrasse 
nog tal van andere monumentale gebouwen. Ik behoef 
slechts de nieuwe opera met den daar tegenover gelegen 
I leinrichsbau te noemen, benevens het paleis van Justicie, 
de Beurs, het Kunst-nijverheidsmuseum. Kortom: wordt 
bij ons zeer zeker te weinig gedaan, hier misschien 
te veel, want de eene prachtbouw benadeelt den ander. 

Evenwel staat men verbaasd, als men na de genoemde 
gebouwen en de twee in wording zijnde muzea te zijn 
voorbijgegaan, aan den Franzensring komt. Geen plekje 
op aarde waar zooveel monumenten der bouwkunst uit 
den grond verrijzen als daar! Vlak voor u het in 
Gothischen stijl ontworpen raadhuis, en achter u het 
nieuwe Burgtheater in strengen renaissance stijl. Rechts 
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dc universiteit, eveneens Italiaansche renaissance, en links 
het in klassieken stijl gebouwde ReichstagsgebSude. Ge
lukkig is het als park aangelegde terrein zeer groot, 
zoo niet, dan zou zich de vraag kunnen voordoen of al 
die stijlen, die daar zijn vereenigd, den totaal indruk geen 
kwaad doen. Dit is echter nauwlijks te veronderstellen 
en trouwens eene kwestie die eerst uitgemaakt kan wor
den als de steigerwerken zijn gevallen en al deze 
bouwwerken voleindigd zijn. 

Beschouwen wij nu, om regelmatig voort te gaan, 
allereerst de twee muzea, alhoewel dit niet de best 
geslaagde bouwwerken zijn. Fig. 4 van nevensgaande 
schets. Tegenover de oude burgpoort, die door de Hof-
en Volksgarten toegang geeft tot het Keizerlijk slot, 
verheffen zich aan de andere zijde der Ringstrasse de 
twee collosale gebouwen, waarvan het eene voor de 
kunst en het andere voor de natuurhistorische verzame
lingen bestemd is. Zij zijn echter volkomen gelijk wat 
bouw en inlichting betreft, en van elkander gescheiden 
door een als park aangelegd plein, waarop het Maria 
Theresia monument verrijzen moet, en waarnaar het ge
noemd zal worden. In den in vlak rustiek behandelden onder 
bouw, die het laagparterre en hoogparterre bevat, is 
nog duidelijk de hand van Gottfried Semper kenbaar, 
die met baron von Hasenauer de plannen ontwierp, en 
welke laatste na Scmpers dood den geheelen bouw leidt. 
De bovenbouw echter mist die breedheid welke Sempers 
werken kenmerkte en toont eenigszins nietig bij den trot-
schen onderbouw. Deze indruk wordt nog vermeerderd 
omdat tusschen de op postamenten rustende halfzui-
len, die de kroonlijst van het gebouw dragen, de vensters 
van anderhalve verdieping zijn gebracht De kleine 
liggende, met relief overladen vensters, dezer halve ver
dieping, boven de met halfzuiltjes en beeldwerk versierde 
boogvensters der eerste verdieping, geven iets overladens 
aan het gebouw, hetgeen contrasteert met het zoo rustig 
gehouden ondergedeelte Het geheele gebouw is be
kroond met een balustrade en de pavilloens zijn met 
beelden versierd. Boven de middenpartij echter verheft zich 
een buitengewoon hoog en zwaar attiek, dat inschriften 
bevat en waarvoor vier groote geniënfiguren staan. Dit 
is het zwakke punt van het bouwwerk, want, niettegen
staande men in den koepel der Carlskische een zoo schoon 
voorbeeld had, is deze bepaald te laag, terwijl de ver
gulde ribben en dakvenstertjes er iets dors en stijfs 
aan geven, hetgeen nog wordt verhoogd door de magere 
pilastertjes en verdere architektuur van den tamboer. Ken 
zeer vreemd effekt maken hierbij de hoekkoepels, vooral 
overhoeksch gezien, die met platte koepeldaken zijn 
gedekt en waaronder beelden staan, welke nagenoeg 
onzichtbaar zijn. 

Onder dezen koepel is de hoofdvestibule, van waar men 
door een ringvormige opening, in de uit ijzer gekonstru-
eerde zoldering, tot in de koepel-lantaren kan zien. Aan 
weerszijden voeren eenige breede treden tot in het hoogpar
terre en vlak voor den binnentredenden bezoeker is het 
hoofd trappen huis. Dit wordt buitengewoon rijk versierd met 
marmer en stuco, terwijl eene plafondschildering van Hans 
Makart er kleur aan geeft. Ken zeer breede driearmige 
trap voert hier naar de eerste verdieping, waar de schil
derijen verzameling haar plaats zal vinden. In het hoog 
parterre, waar de oudheidkundige- en wapenverzamelingen 
komen, wordt de gewelfde zoldering gedragen door zware 

monoliet zuilen van Italiaansch, Zweedsche en Beiersch 
graniet, benevens twee oude Egyptische zuilen met lotus 
kapiteelen Deze zuilen steunen tevens een muur, die de 
verdieping in twee rijen zalen verdeelt, waarvan de bui
tenste zalen zijlicht ontvangen, terwijl de binnenste groo-

I tere zalen die door de halve verdieping heengaan, boven-
j licht hebben. De overdekking der meeste zalen geschiedt 

door trogwelven, waaronder een plafond met steekkap-
pen van hout is aangebracht, terwijl die welke boven-

j licht ontvangen tot de ijzeren bindten van dat boven-
j licht gewelfd zijn. Voor brandvrijheid bij de laatste za

len is gezorgd, door op den zolder een zoogenaamd 
agravengewelf aan te brengen. Of dit werkelijk vol
doende zekerheid geeft tegen brandgevaar is zeer te 
betwijfelen. De konstruktie is echter als volgt: zie fig. 5 
en 5a. Tegen de, volgens de welflijn gebogen ijzeren 
consoles zijn vlakijzers aangebracht, bij wijze van gordingen. 
Hieraan hangen nu andere ijzers, haaksgewijze omgebogen 
(agraven) en op deze zijn dunne ijzeren staatjes met ijzer-
draad bevestigd zoodanig, dat een netwerk van ijzer 
ontstaat, waarop de steenen nu op hun plat kunnen ver-
metseld worden. Daar dit ijzeren netwerk zeer onderhevig 
is aan veranderingen door de warmte, zoo geeft dit een 
zeer twijfelachtige beschutting tegen eventueel brandge
vaar, vooral daar het ijzer zeer dun is. Veel kans bestaat 
er echter niet dat het ooit zoo ver zal komen, want het 

j dak is van ijzer en de bedekking van koper, zoodat 
slechts de bebording brandbaar is. Verder geschiedt de ver
warming door middel van warm water en zijn de regle
menten zoodanig, dat van brandgevaar nauwelijks spra
ke kan zijn. Behalve het zichtbare uit ijzer gekonstru-
eerde koepeldak komt nog een tweede binnenste koepel 
voor, die zich ontwikkelt onder het punt waar de koepel
bouw zich van het gebouw vrij maakt. Hierin zijn ope
ningen waardoor het licht, dat door de vensters van den 
tamboer naar binnen valt, in den koepel dringt, terwijl 
een opening in het midden gelegenheid geeft tot in den koe
pel lantaarn te zien ; zie fig. 6. 

Alvorens van de museumgebouwen afscheid te nemen 
zij nog even opgemerkt, dat het plan bestaat de keizer
lijke paleizen zoodanig te verbouwen, dat zij met de muzea 
een architectonisch geheel vormen, in het midden waar
van de Volksgarten, met de standbeelden der Oosten-
rijksche legeraanvoerders Aartshertog Karei en Eugenius 
van Savoyen, benevens het Burgthor, dat de afsluiting 
vormt aan de Ringstrasse, die deze gebouwencomplex 
doorsnijdt Ken prachtige perspectievische teekening hier
van hangt in het bureau van den architekt baron von 
Hasenauer. 

Na de beide muzea gezien te hebben, heeft men voor 
zich, bij het begin van den Franzensring, het enorme Reichs-
tagsgebaude van Hansen, tegenwoordig slechts het 
eenige werk waarmede deze beroemde meester, een der 
scheppers van het nieuwe Weenen, zich bezighoudt. 
In zuiver grieksch corintischen stijl is het gebouw ont
worpen en met buitengewone virtuositeit op de moderne 
eischen toegepast. Men kan echter niet ontkennen dat met 
deze»i, overigens meesterlijken bouw, die zijn wedergade 
niet heeft, toch weder het bewijs is geleverd, dat voor 
de moderne toestanden deze stijl te groote moeilijkheden 
medebrengt, die slechts door de onbeperkte middelen 
waarover hier beschikt werd, gedeeltelijk overwonnen zijn. 

Op eenen uit groote vlakke steenblokken opgetrokken 
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onderbouw, waarin de parterre woningen voorkomen, 
verheft zich de eigentlijke tempel, (zie fig I en fig. I » ) , 
want met dien naam kan men dit klassieke bouwwerk-
het beste kenschetsen. Door middel van een groote, 
halfcirkelvormige oprijrampe stijgt men tot boven de 
parterre verdieping en treedt door een trotschen corin
tischen porticus in dc vestibule, die geheel polychroom 
wordt gedekoreerd en met grijs, wit en zwart marmer 
een buitengewoon rijk effekt maakt. Deze eerste indruk be
looft imposant te worden en ofschoon de dekoratie nog 
slechts bij wijze van proef gedeeltelijk is aangebracht, 
(evenals in de andere lokaliteiten) zoo kan men er ech
ter reeds duidelijk uit zien, dat de polychromie hier haar 
hoogste triomph zal vieren en eene indruk te weeg bren
gen van de grootst mogelijke, ernstigste en rijkste pracht 
die te verkrijgen is Achter de vestibule ligt het pcristyl, 
dat als ontvangstzaal dienst doet. Vierentwintig rood mar
meren monoliete zuilen van 9,50 M . hoogte, dragen hier een 
hoofdgestel van hetzelfde materiaal, dat niettegenstaande 
de edele steensoort toch op zijn rijkst, polychroom ver-, 
sierd is. De wanden zijn met marmeren platen bekleed 
tot op een hoogte van circa 7 meter, waar een geschil
derd fries, episoden uit de Oostenrijksche historie voor
stelt. De kapiteelen en basementen der zuilen zijn verguld, 
en het eenvoudige hang werk, dat steun geeft aan het met 
gekleurd glas bezette bovenlicht, is rijk polychroom ver
sierd. Achter het pcristyl ligt eene in Pompeaanschen stijl 
gedekoreerde zaal, waardoor men toegang heeft tot de 
feestzaal, die aan den achtergevel van het gebouw is 
gelegen. Ofschoon hiervan nog weinig afgewerkt is, zoo 
geelt ook hier een klein deel van de plafond beschildering 
de dekoratie der zaal aan, die hiernaar te oordcelen zeer 
schoon zal worden. Aan weerszijden van het pcristyl komt 
men door deftige voorzalen in het rechts gelegen, 
Herrnhaus en links in de zaal der Abgeordneten. Dit 
zijn groote half cirkelvormige amphitheaters, met een 
door karyatiden gedragen galerij voor het publiek, waar 
onder twee verbindingsgangen voorkomen; de eerste op 
de verdiepinghoogte, gelijk met de bovenste banken en den 
presidenten zetel, terwijl de benedenste in het parterre, direkt 
in verbinding staat met de hoofdtoegangen tot deze zalen, 
die in de beide zijgevels door karyatiden hallen aangegeven 
zijn. Deze ruime zalen, de eerste voor 250 en dc tweede 
voor 500 personen berekend, ontvangen het licht van 
boven door een plafondlicht, dat aan den rand met ge
kleurd glas bezet is, 0111 eene overgang te vormen met 
de polychroom gedekoreerde zoldering en wanden. A l 
wat marmer, kleuren en goud vermag zal hier worden 
aangewend om het geheel eene indruk te geven, over
eenkomende met de waardigheid der regeeringslichamcn 
die hier vergaderen. Voorzoover nu reeds zichtbaar 
is, belooft hierdoor eene stemming te worden verkregen 
van ernstige, bezadigde pracht, die tot nu toe nagenoeg 
onbekend is en waaraan de gedachte van bontheid toch 
geheel vreemd blijft. 

Rechts en links van dc vestibule zijn de lokalen voor 
ile ministers en andere hooge ambtenaren, terwijl men 
door middel van twee eenvoudig aangelegde, doch edele 
marmeren trappen, toegang heeft tot het sousterrein 
waarin de verdere bureaux zijn. Op de hoeken van Int 
gebouw verrijzen kleinere Corintische tempclfaeaden, 
terwijl de beide zaalgebouwen, zich als op zich zelf staande 
hoogere deelen van het gebouw vrij maken, die bekroond 

zijn door een attiek, dat rijk met basreliëfs, beelden en 
beeldgroepen versierd is De beeldengroep in het fronton 
van tien middenbouw zal voorstellen de schenking der con
stitutie aan de Oostenrijksche volken, door Keizer Frans 
Josef, terwijl de andere beeldwerken, allegoriën der ver
schillende Oostenrijksche landen voorstellen. 

Uit alles spreekt de streng klassieke, in Griekenland 
gevormde geest van den ontwerper, zoowel in de facade 
en de details, als in de- symetrische asverdeeling, en 
geen ander dan Hansen was in staat een zoo schoon 
bouwwerk in dezen stijl te stichten. Als uitvloeisels van 
deze gevolgde richting echter zijn er, met alle beschei
denheid, eenige aanmerkingen op te maken. 

De Grieksche tempel verlangt een verhoogden stand, 
op een berg of kleine hoogte, doch blijft een gebouw 
voor den beganen grond, waarom het minder aangenaam 
aandoet deze verhooging te verkrijgen door er eene 
parterre verdieping onder te schuiven. Verkrijgt men 
nu nog de overgang van den onderbouw tot den tempel, 
door een flinke lijst en een voldoend aantal treden, z o o 
als Klenze dit te München deed, dan valt dit minder 
in het oog; doch geschiedt het onmiddelijk en zonder 
overgang, dan is dit hinderlijk en wordt nog opvallender, 
daar hierdoor het aanbrengen van balustraden tusschen de 
zuilen noodig werd. Een gewaagde onderneming mag 
men het verder noemen ook het geheele gebouw uit
wendig polychroom te versieren, na de ondervinding 
die men daaromtrent in andere steden benoorden de 
Alpen, maar vooral München, heeft opgedaan. On
getwijfeld zal het effekt maken, en in een zekeren zin 
heeft men voor dit strenge bouwwerk, met zijne relatief 
geringe hoogte afmetingen, wel iets buitengewoons noodig 
om het voldoende te doen uitkomen, tusschen de andere 
hooge gebouwen op het drukste gedeelte der Ringstrasse. 
Is hiermede echter niet juist eene zeer zwakke zijde 
aangewezen van den klassieken stijljin onzen modernen tijd ? 

In de noodzakelijkheid van veel plastische versiering 
is de groote ontwikkeling der terra cotta industrie, hier 
ter stede den bouwmeester te stade gekomen, daar alle 
reliefs en gcvclgrocpen, acroterien en antefixen, ja zelfs tie 
kapiteelen aan de pilasters van de zij- en achtergevels van dit 
materiaal vervaardigd zijn. In den aanvang klinkt dit eenigs
zins stuitend bij een zoo m< >numentaal gebouw, doch ziet men 
de oude terra cotta bouwwerken uit Noord-Italië, die het 
toch een drietal eeuwen uitgehouden hebben, dan raaktmen 
daarmede meer verzoend Onbegrijpelijk echter is het, 
dat de acroterien op de frontons zoo klein en nietig zijn. 
misschien omdat tie fabriek geen grootere leveren kon: 
doch waarom die dan niet van steen genomen ? Dit kan 
echter nog gebeuren, want naar men zegt is llansens 
opvatting deze: n l „aan te geven hoe het gebouw moet 
worden en het aan de nakomelingschap over te laten, 
veel in steen te maken, wat nu in pleister of'terra cotta 
staat". In tleze beschouwingswijze ligt veel goeds en 
indien zij algemeenen werd gedeeld, dan zouden bijv. ten 
onzent niet zoo veel gebouwen smeken om een beeldje 
Of het echter raadzaam is zooveel aan de nakomeling
schap over te laten, staat le betwijfelen, en hij tlie, 
daarop rekenende, een gebouw ontwerpt dat zooveel 
plastische versiering vereischt, kon zich wel eens be-

' drogen zien, indien de verflauwde kunstzin der nako
melingschap het rustig toeliet, dat het vóór zijn tijd een 
vervallen uiterlijk kreeg. Te meer omdat men overliet 
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algemeen in Duitschland voor de oprichting van ge
bouwen tonnen gouds, doch voor het onderhoud, geen 
duizend gulden over heeft. 

Weenen 
(wordt vervolgd) JACOB F . KLINKHAMER. 

V E R S L A G V A N D E 97ste V E R G A D E R I N G D E R 

A F D E E L I N G L E I D E N E N O M S T R E K E N , 

G E H O U D E N 28 O C T O B E R 1881. 

Tegenwoordig waren 22 Leden. 
De Voorzitter opent de Vergadering cn heeft alweder eene 

treurige taak te vervullen. Was het eerst onze jonge vriend 
A. Kijk. daarna onze geachte H. J. Giezen die ons door den dood 
ontvielen, thans betreuren wij het afsterven van onzen «vaardigen 
G. II. Bertrand R dm twaalf en een half achtereenvolgende jaren 
is hij als Penningmeester werkzaam geweest en heelt daarbij met 
de grootste nauwgezetheid gearbeid. Zijn heengaan is een gemis 
voor de Afdeeling, dat lang gevoeld zal worden, want allen toch 
weten wat Bertrand als Penningmeester heeft gedaan cn hoezeer 
alle werkzaamheden der Afdeeling hem ter harte gingen. Spreker 
drukt vervolgens den wensch uit. dat bij eventueel afsterven van 
een onzer, met hetzelfde gevoel van achting en toewijding zal ge
sproken worden als van onzen vriend Bertrand. Eet. brief van 
rouwbeklag, zoo mogelijk onderteekend door alle leden, zal der 
familie worden ter hand gesteld. 

Na voorlezing der notulen van de vorige vergadering werd eene 
kunstbeschouwing gegeven door den Voorzitter, betreffende eenige 
fragmenten van bouwkundig binnenschildervvcrk. hetwelk als wel
geslaagd kan beschouwd worden. 

Het verslag van de afgevaardigden de Heeren G. Looman cn 
P. G. I.ancel over de September Vergadering, werd door eerstgc-
noemden gelezen, en mocht dc goedkeuring wegdragen. 

Hierna komt aan de orde, het ingekomen antwoord op de 
uitgeschreven prijsvragen, betreffende het opmeten en in*teekening 
brengen van twee poortjes der voormalige Penshal te Leiden. 

Dc kommissie van beoordeeling, bestaande uit de Heeren J . J . 
Kersbergen, A. Boekwijt en P. G. Lancel, was van oordeel, dat 
hoewel er enkele kleine bemerkingen op de teekeningen tc maken 
waren, het werk genoegzame verdiensten bezat om de uitgeloofde 
gelden toe te kennen. Na voorlezing van het rapport vereenigde 
zich de vergadering met het voorstel der kommissie onder de 
bepaling, dat een kopie van het rapport zal worden toegezonden 
aan den inzender, den Heer W. van Schalk, lid der afdeeling, 
thans te Amsterdam werkzaam. Vervolgens werd besloten deze-
poortjes, benevens dc in portefeuille berustende teekening van den 
toegangspoort van den Burg. eene prijsvraag van het vorige jaar, 
aan het Bestuur der Maatschappij te zenden voor de uitgave: 
Oude Bestaande Gebouwen. 

De aan de orde gestelde benoeming van een lid voor het 
Bestuur had tot uitslag dat den Heer P. J . Groen werd gekozen. 
De functie van Penningmeester, dien heer opgedragen, werd door 
hem welwillend aanvaard. 

De Voorzitter doet mededeelingen aangaande dc a. s. 100ste 
vergadering. 

Lang reeds had hel Bestuur het voornemen opgevat een resumé 
van hel verhandelde op de vergaderingen op te maken, doch de 
verwisseling van Secretarissen was oorzaak dat hieraan geen ge
volg werd gegeven. 

Nu echter was uit het Bestuur eene kommissie benoemd, bestaande 
uit dc heeren J. ƒ, Hassclbach. W. 1'. |. Verhaar en den 
Secretaris die, gesteund door den Voorzitter, die taak op zich 
genomen hebben. 

Op eene volgende vergadering zal het Bestuur betreffende de-
de viering der 100ste vergadering voorstellen ter tafel brengen. 

Tot het vervullen eener spreekbeurt, verklaarden zich bereid 
behalve de Voorzitter, de H.H. Kok, Mulder, Kersbergen, 
Looman, v I.oenen, v. Driel, v. Lith, Verhoog en Lancel. 

Ten slotte geeft de Voorzitter eene bijdrage over Panorama's 
en daarbij gebruikelijke Diorama's. 

Onder Panorama zegt spreker verstaat men eigenlijk een al-
overzicht, al-beschouwing. Het is een rondgaand schilderstuk, 
hetwelk een stad- of landstreek op doek geschilderd in haar geheel 

voorstelt, van boven haar licht ontvangt, terwijl de beschouwer 
van een zeker standpunt, in het midden der afgebeelde voor
werpen of handelingen, ze levendig daargesteld ziet. 

Voor Diorama zoude men kunnen lezen «doorschijnende 
schildering." 

Het is een schilderij van groote of uitgestrekte afmeting op 
doorschijnend doek, vertikaal geplaatst en uit het dak verlicht, 
hetwelk door de toeschouwers in de duisternis staande, ol uil een 
soort van donkeren gang wordt bezichtigd. 

Vervolgens geeft spreker eene beschrijving van het gebouw met 
toebehooren, dat nut verschillende teekeningen werd toegelicht. 

Met een woord van dank sluit de Voorzitter de vergadering. 

B I N N E N L A N DSC H E B E R I C H T E N 

LEEUWARDEN. — In eene vergadering van de kommissie voor 
den in de afgeloopen maanden Juli en Augustus te Leeuwarden 
gehouden nationalen wedstrijd op het gebied der nijverheid, 
is besloten, de uitreiking der bekroningen te doen plaats hebben 
op Vrijdag den IIden November c. k.. in een bijeenkomst in de 
Harmonie-Zaal. 

'sGRAVENHAGE. — In de raadszitting van den le November 
werd het verzoek behandeld van de heeren B. de Vries en K. 
F. Bijlevelt om vergunning tot het oprichten van een overdekte 
markt, eene inrichting waaraan de residentie groote behoefte 
gevoelt. 

Op den 9e Augustus hadden B. en W voorgesteld in beginsel 
tc besluiten dc Turfmarkt en het Lage Zand te bestemmen voo r 

het oprichten van zulk een markt, en dientengevolge het toen 
gedaan aanbod van demping, van wege de oprichters, aan te 
nemen. Tegen de inwilliging van de aanvrage kwamen echter 
eenige adressen in, en op 25 Oct. 1 1. namen daarop B. en W 
hun oorspronkelijk voorstel terug en praeadviscerden. om op het 
verzoek tot het oprichten en exploitecren van dc markt op de te 
dempen Turfmarkt, vooralsnog ongunstig te beschikken 

De Heer Mock keurde die verandering van zienswijze goed. 
onder anderen omdat de demping niet behoorde te worden toe
gelaten in afwachting van dc waterverversching. Over deze is 
men het na jaren van onderzoek en strijd nog maar niet eens 
kunnen worden. 

Het verzoek om oprichting eener overdekte markt op het 
gedempte gedeelte der Prinsengracht, werd met slechts één stem 
meerderheid afgewezen. Een der vele prachtige gezichten uit de 
residentie kan dus nog genoten worden Op het verzoek der 
heeren De V. en B.. werd voorloopig ongunstig beschikt. 

ROTTERDAM. — Den 31 October is het Kerkgebouw ingewijd, 
gesticht door de vereeniging voor godsdienst-oefeningen voor 
jonge lieden, in rondbogenstijl gebouwd naar het plan van den 
heer A W. van Dam. 

De kerkzaak lang 20 M. breed 13.80 M. heeft rondom galerijen, 
waarvan eene bestemd is voor orgeltribune. Het gebouw is aan 
beide zijden ingesloten door partikuliere huizen, ten gevolge waar
van het inwendige verlicht wordt door boven de boogstellingcn, 
om het ruim geplaatste ramen, die met gebrand matglas zijn 
voorzien. 

Uit gebrek aan middelen is het gebouw inwendig zeer een
voudig afgewerkt; het voornemen bestaat het later met schilder
werk te versies en. 

Wij ste'Vn ons voor. binnenkort een meer uitvoerige beschrij
ving door afbeeldingen opgehelderd aan het weekblad in te zenden. 

AMSTERDAM. — De heer J. Kallï heeft aan B en W. van Am
sterdam zijn eervol ontslag gevraagd uit zijne betrekking van 
direkteur der Gemeente werken, ten gevolge van zijne benoeming 
tot hoofd-ingenieur belast met het oppertoezicht over de tech
nische afdeeling bij de Maatschappij tot exploitatie van Staats-
poor-wegen. 

'lot hoofd-ingenieur van den provincialen waterstaat in Noord-
Holland is benoemd de Heer J. Scholtens, kapitein-ingenieur, te 
'sliert ogen bosch. 
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ZWOLLE. — Tot ingenieur bij den provincialen waterstaat in 
Overijssel is benoemd de heer A. Deking Dura, ingenieur van 
den Rijkswaterstaat te Zwolle. 

MIDDELBURG. — Tot ingenieurs van den provincialen water
staat in Zeeland zijn benoemd de navolgende Heeren: ter stand
plaats Zierikzee: Six, civiel-ingenieur, direkteur der waterleiding 
te Groningen, te Goes, Lambrechtsen, civ. ing. adsistent bij het 
onderwijs in de waterbouwkunde aan de Polytechnische school 
te Delft, en te Terneuzen, E . de Man, adj. ing. bij de Staats
spoorwegen. 

De heer de Man is benoemd in plaats van den heer E. H , 
Stieltjes, die voor zijne benoeming bedankt heeft. 

ARNHEM. — Tot adjunct-ingenieur bij den provincialen water
staat in Gelderland is benoemd de heer j . Bohtlingk, civ. ing. 
te 'sGravcnhage werkzaam bij den Rijks waterstaat. 

DELFT. — Voor het examen Middelbaar onderwijs boetseeren, 
aan de Polytechnische school gehouden, hadden zich aangemeld 

een slaagde, de heer W. van Vliet uit Harlingen. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

PARIJS. — In de den 22en October gehouden vergadering van 
de Academie des beaux-arts, is in plaats van den heer M. Slrack, 
te Berlijn (overleden), tot buitenlandsch lid benoemd, baron 
H . von Ferstel te Weenen. 

HALLE. — Ook de in den afgeloopen zomer te Halle gehouden 
tentoonstelling heeft met een defecit te kampen. Het bedraagt 
niet minder dan 100.000 R. M. 

P R I J S V R A A G 

VOOR HET M A K E N V A N E E N O N T W E R P V A N E E N E 
N I E U W E S T U D E N T E N SOCIËTEIT 

„ M U T TJA F I D E S ' ' te Groningen. 

Het terrein voor het te stichten gebouw is gelegen aan de 
Groote Markt te Groningen, en begrensd zooals op bijgaande 
situaticteekening is gegeven. (") 

Er wordt verlangd een gebouw met sousterrein bevattende: 
a. Eene conversatiezaal (met buffet) en biljartzaal (voor 3 

biljarten) beslaande eene verdieping over de geheele breedte-
en zóó ingericht, dat bij eventueelc gelegenheden beide 
zalen tot ééne kunnen vereenigd worden. 

b. Eene leeszaal. 
c. Eene eetzaal (met buffet) voor hoogstens 40 personen. 

Gewenscht is hierbij eene aanrechtkamer. 
Eene commissiekamer met ruime archiefkasten. 
Eene senaatskamer met dito. 
3 a 4 vertrekken als woning voor den kastelein, liefst met 
afzonderlijken ingang. 
Eene ruime keuken. 
Een montoir voor consumabel naar de conversatie- en de 
eetzaal. 

/. Knechten- en meidenkamer. 
/ , Gelegenheid tot berging van jassen. 

Privaten en urinoirs 
/. Hondehokken. 
m. Eene bergplaats voor brandstollen. 
De bestaande kelders, op de situaticteekening aangegeven kun

nen gebruikt worden voor wijn- en bierkelder en tot berging v in 
ledige flesschen en manden. 

In het plan moet worden aangegeven hoe de ontwerper de 
verwarming en de ventilatie wenscht in te richten. 

(*) Dit programma met de situaticteekening is op 
franco aanvrage te verkrijgen bij den Boekhandelaar 
J. B. Huber, Oude Boteringenstraat te Groningen. 

d. 

/ • 

S-
h. 

Het gebruik van calorifères wordt niet wenschelijk geacht. 
Men verlangt verder de volgende teekeningen: 
1°. dc noodige platte gronden, zoodanig dat de distributie van 

't gebouw in alles goed is na te gaan. 
2°. den gevel, marktzijde. 
3 0 . minstens ééne doorsnede over de lengte cn 2 of meer over 

de breedte niet eenige detailteekeningen. 
Dc schaal voor bovengenoemde teekeningen is 1 a 100. Voor 

die van gevel marktzijde 1 1150. De behandeling der teekeningen 
wordt geheel vrij gelaten. 

Bij het plan moet worden overgelegd eene gedetailleerde be
grooting van kosten en eene memorie van toelichting. 

De som die voor het gebouw wordt besteed mag niet meer dan 
ƒ 30.000 bedragen. Mocht het blijken dat de begrooting te laag 
is opgemaakt dan zal de inzender geene aansprask op de uitge
loofde premie hebben. 

Aan deze prijsvraag is verbonden eene premie van f 300. 
Indien de bekroonde inzender niet niet het toezicht over den 
bouw mocht worden belast zal hij bovendien eene schadeloos
stelling van / 100 genieten. Dezc premie zal in elk geval worden 
uitgekeerd aan den inzender van het meest geschikt gekeurde 
ontwerp ook dan wanneer 'geen enkel der ingekomen plannen 
voor uitvoering bruikbaar mocht worden geacht. In dit laatste 
geval vervalt echter de schadeloosstelling van 'f 100. 

De ontwerpen moeten vóór I Febr. 1882 ingeleverd worden 
aan het adres van den Secretaris der bouwcommissie, vrachtvrij 
behoorlijk verpakt, en ondereen motto met begeleidend verzegeld 
naambriefje, met hetzelfde motto voorzien, alsmede van een adres 
om dc stukken te kunnen terugzenden en met de ontwerpers te 
kunnen correspondeeren zonder opening van het naambriefje. 

Het letterschrift op de teekeningen en van dc andere bijge
voegde stukken moet door eene andere hand geschreven zijn dan 
door die van den ontwerper. 

Het bekroonde ontwerp wordt eigendom van het Groningsen 
Studentencorps. 

De bekroning zal in de voornaamste dagbladen worden bekend 
gemaakt. 

Voor het geven van nadere inlichtingen verklaart de Commissie 
zich gaarne bereid. 

De bouwcommissie : 

W. A. A. H E C K E R , 
president 

H. BOELMANS T E R SPILL. 
secretaris. 

MKNNO O. G R A T A MA. 
C. D E L A F A I L L E . 
R. DE M A R E K S V A N S W I N D E R E N . 

Na omtrent de samenstelling van de Kommissie van beoor
deeling de noodige inlichtingen gevraagd te hebben, is ons on
der dagteekening van den 5den dezer medegedeeld, dat de Bouw-
kommissic voornemens is de namen der Juryleden >althans niet 
vóór de bekroning bekend te maken". 

De Opmerker heeft onder dagteekening van den zden dezer, 
op een zelfde verzoek om inlichtingen de mededeeling verkregen, 
dat bij de beoordeeling der ingekomen ontwerpen de voorlichting 
en hulp van bekwame bouwkundigen zal ingeroepen worden, 
maar dat waarschijnlijk de namen der Juryleden niet vóór de 
bekroning zullen worden publiek gemaakt 

Indien dc Bouwkommissie er toe ware overgegaan de namen 
der Jury leden nu reeds bekend te maken, dan zouden zeer 
zeker meerderen zich gedrongen gevoelen mede te werken aan 
de prijsvraag. 

RED. 

B E R I C H T. 

Heeren inzenders van bijdragen voor het weekblad 

worden beleefd uitgenoodigd het papier slechts aan 

eene zijde te beschrijven. 
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ti" P"RKETVLOEREN, i I 
• S Villeroy & Boch, Mottlach m • 
• J7 Boch Frères , Maubeuge 304 —1 J 
0 Ö Minton, Hollins & Co., Stoke H • 

• t />//,/,• Vertegenwoordigers en Depothouders JE H 
• o f DC LINT & Co., Oostzeedijk 248, Rotterdam. Z, _ 

THESPANCRAS IRON WORK C° PANCRAS RD LONDON 

PATENT STABLE (M^ FITTINGS 

A A N B E S T E D I N G . 

Den 21 November e. k., zal door het be
stuur der Maatschappij tot Verpleging van 
Krankzinnigen op net land. gevestigd te 
's Hertogenbosch, worden 

AANBESTEED: 
De bouw eener DIRECTEUBS-

WONING op de bestaande fun
deering aan de Geneeskundige 
Inrichting voor Krankzinnigen 
„ C o u d e w a t e r " te Rosmalen. 

Het Bestek is verkrijgbaar bij den Boek
handelaar C. N. TEULINGS te'sHertogen
bosch, tegen betaling van ƒ 1 . 5 0 De Teeke
ningen en Plannen liggen ter visie in de 
inrichting ..Coudewater" van afjen 7 tot aan 
den 19 November e. k. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben den 
16 November e k. 

De opening der inschrijvingsbiljetten ge
schiedt den 21 November e. k . 'smiddags 
ten 12 ure, in de Inrichting COUDEWATER. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Archi
tect C. MUIJSKEN, Sarphatikade N°. 13 
te Amsterdam. 305 

FABRIEK VOOR STAH1ICHT1GEN EI S f f l l l l G D B I , 
Agenten voor V i l e i l a n d en tie Koloniën: 

STAAL & HAALMETJER, 
30. Derde Weterliig-clwtvrssti-aat. 

A M S T E R D A M . 

alwaar een complete Engelsche Stal en Box te bezichtigen is. 

COMPLETE INRICHTING 
V A N S T A L L E N , K O E T S H U I Z E N E N T U I G E N K A M E R S . 308 

ü p aanvrage worden Geï l lustreerde Catalogussen met prijsopgaven franco toegezonden. 

Ü A K L E I E N 

KAKEL I. SCHUTTE. 
TCalk- en T r a s - F a b r i e k a n t 

G R O O T H A N D E L A A R 
IN 

V E R D E R E B O U W M A T E R I A L E N . 
Directe aanvoerder der M A N H E I M E R P O R T L A N D C E M E N T . 

307 

m Engelsche, H | 

Fransche en Duitsche. 
Levering per Schip, Waggon 

of uit Magazijn. 

ADRES: 

F O L K E R S & C 0 . , 

L O U I S G O F F I N & O I E . 
Sta», Avenue Hofffier «fa», 1 .1 ' 1 li 

Exploitanten van H A R D S T E E N (Petit granit) en van K E I J E N G R O E V E N 
alsmede van L U X K M R U R G S C H E N S T E E N . 

H A R D S T E E N G R O E V E N van OGNÉ ruim 10 Hectaren groot met Stoom
zagerij ingerigt om alle afmetingen te kunnen zagen. 

L A R O C H E T T E S T E E N , G I L S D O R F E R S T E E N en W I D D E B E R G E R -
K E I J E N , ruim 18 Hectaren in exploitatie in Luxemburg. 

Amsterdam. 306 

Verder G R A N I E T en G R È S K E I J E N , H Y D R A U L I S C H E en V E T T E 
L U I K S C H E K A L K . 

Aan Ingenieurs en Architecten worden op aanvrage monsters van boven
staande steensoorten toegezonden. 

N E D E R L A N D S C H E KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
TUSSCHEN VELSEN EN IJMU1DEN. 

Hoofddepót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Bekroond te Arnhem met Diploma 1" Graad. 

A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 
M E T S E L S T E E N E N , P R O F I E L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N , T R O T T O I R 
S T E E N E N van af f 1.50 per M r 2 . , R I O L E N , H U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in PORTLATïD-CEMENT. 

Groothandel in i« qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „STERN" van TOEPFFER, GRAWITZ & Co. te Stettin; 
KNIGHT, BEVAN & STUKGK'S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af ƒ 12.50 enz. 

jaj^rte£W--f4'} 11',.3x, 

' MM II» 1 ><i 
- J -—r »«* 5C, 1 

fö/weasd van hel Bouwkundig H'etJMad- Uitgave van de Erven li ucui A/unster ScZoon . ImshnUtm. 

PlIOTOLITH WtONEI^A W O T T U A M S T 

Cedru'.i bij'de Erven ft. van Munster Zoon. 
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I S T K J A A R G A N G . 
O R G A A N 

V A N D E M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G 
D E R BOUWKUNST. 

JRCK 

N°. 29. if) NOVEMBER 1881. 

Redactie: r. J. H . CUYPERS, Prof. E. GUGEL, J. R. DE KRUYEF, 
C. MUYSKEN en H. P. VOGEL. 

Uitgevers: DE ERVEN 11. VAN MUNSTER & ZOON, 
Warmoesgracht 12, Amsterdam. 

Agenten: IIAASENSTEIN & VOGLER, Hamburg; 
AGENCE MITCHELL, Londen; A. N'. LEBÈGUE & C , Brussel. 

Abonnementsprijs voor Nederland, fr. p. p /' S.50 
„ ,, N.-Indii! (bij vooruitbetaling! fr. p. p. . ,. 11.50 
„ ., het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ,, 10. 

Advert. I — 5 regels /* 1. verder 20 Ct. Abonn. 500 regels a 15, 1000 
a 12, 2000 a 10 Ct. bijvooruitbetaling, bewijsnummers per plaatsing IO Ct. 
Buitenlandsehe Advertentien 25 Ct. per regel. Abonnement 2000 regels 

a 15 Ct. bij vooruitbetaling. Bewijsnummer voor elke plaatsing 10 Ct. 

I N H O U D . 

Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — De Prachtbouwwerken 
te Weenen. — Verslag van de 423ste Vergadering der Afdeeling Amster
dam, gehouden op Vrijdag 4 November 18S1. — Binnen- en Buitenland
sehe berichten. — Technische mededeelingen. — Afloop van aanbeste
dingen. — Vraagbaak. 

PLAAT: Behoort bij het Verslag, Vergadering afdeeling Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D ! ' . D E 
M A A T S C H A P P I J . 

Het Bestuur heeft de eer ter kennis van belangheb
benden te brengen, dat de navolgende antwoorden zijn 
ingekomen op de Prijsvragen, uitgeschreven in 1880. 

Op de '2C Prijsvraag, Een Monumentale brug, uitge
voerd in Berg- en baksteen, twee ontwerpen : 

N°. 1. gemerkt Vita brevis Ars longa. 
N°. 2. gemerkt Luctor et Emergo. 

Op de 3* Prijsvraag, Een Buitendeur van blank eiken
hout twee ontwerpen: 

N°. 1 gemerkt: Architectura. 
N°. 2 gemerkt: Voorwaarts! 

Deze ontwerpen zullen in handen gesteld worden 
van een Commissie van beoordecling. 

A M S T E R D A M , November 1881. 
Namens het Bestuur: 

C. M U Y S K E N , Voorzitter 
C. T. J. LOUIS RIEBER. Seeritarii. 

DE PRACHTBOUWWFRKHN T E 
WEENEN. 

vervolg van pagina 147. 

Indien wij nu, na afscheid genomen te hebben van 
dezen hoogst merkwaartligen bouw, onzen weg vervolgen, 
dan vallen dadelijk de enorme steigerwerken van het 
nieuwe Burgtheater in het oog. Weelde was het niet 
dat Weenen een ander theater kreeg; want vooral in 

vergelijking van de zoo rijk bedeelde Opera, had het 
tooneelspel een treurig verblijf in het oude, reeds door 
Maria Thercsia afgestane Hoftheather. Indien het nieuwe 
echter voltooid is heeft het een tempel zijner waardig. 
Het ontwerp van den geheel uit natuurlijken steen, in Itali-
aanschen Renaissance stijl opgetrokken bouw is van Gottfried 
Semper met behulp van den architekt baron von Hasenauer, 
die na den dood van den beroemden meester den bouw leidt. 
Onder de nieuwe bouwwerken is deze het minst ver ge
vorderd, doch wat er staat belooft veel schoons. Zij 
echter, die het beroemde oude theater te Dresden van 
Semper hebben gekend, kunnen het zich goed voorstellen, 
tiaar het hiermede veel gelijkenis heeft. Het bezit even 
als dit een ronden voorbouw waarin de foyer, en twee 
zijvleugels, met respektievelijk de toegangen voor het 
Hof en de abonnees. Daar achter verheft zich dan het 
theater, voor 2000 personen berekend, en het tooneel, 
zie schetsje fig. 7. Tegenover het Burgtheater verbreedt 
zich de Franzens ring aanmerkelijk, zootlat er een plein 
gevormd wortlt dat tot plantsoen is aangelegd en aan 
het einde waarvan het prachtige imposante raadhuis 
van Fr. Schmidt zich verheit. Dit gebouw springt met 
het front, van het links liggende Reichstagsgebau.de en 
tic rechts gelegen Universiteit circa 150 M . terug, en 
sluit daar, omgeven door geboomte, met zijn torens en 
hooge daken, op indrukwekkende wijze tleze heerlijke 
gebouwengroep af ') Zooals de naam van den ontwerper 
reetls tloet blijken is het Stadhuis in Gothischen stijl ont
worpen, echter meer de Italiaansche Gothiek volgende, 
waardoor het geheel meer voldoen kon aan tic moderne 
eischen en het effekt verhoogd wortlt. De afmetingen 
van dit, geheel uit gehouwen steen opgetrokken gebouwzijn 
verbazingwekkend. Zot» bezit het eene frontlengte van 

o Ter weerszijden staan twee groote huurhuizen in duitschen renaissance 
stijl, wier silhouet aan lu-t geheel geen kwaad doet, doch du- van nabij 
beschouwd nut mede vallen. 
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152, bij cenc diepte van 123 Meter, terwijl hetzes ver
diepingen telt. 

In het midden verheft zich eene hooge slanke klok
kentoren waaronder dc doorrit en de hoofdtoegang 
Behalve deze hoofdtoren komen echter ter weerszijden 
nog twee kleinere voor, zoodat de middenpartij der gevel 
vijf torens telt. De beide vleugels springen dan eenige 
meters terug en zijn op den hoek afgesloten door met 
hooge mansarde daken bekroonde pavilloenen. Zie schetsje 
fig 2 en fig. 2". Door arkaden rijen, voorspringende 
balkons, schoone venster- en lijstverdeeling is eene prach
tige schaduwwerking verkregen. In het front heeft men 
eene dubbele arkaden rij, van de hoogte van den beganen 
grond en het eerste mezanin, die zich ook over de vleu
gels uitstrekt, doch daar de enkelde diepte heeft. Hoven 
deze spitsboogarkaden maken de kleine dubbele, recht
hoekige vensters van het tweede mezanin een zeer ge
lukkig effekt, terwijl hierboven eindelijk de hoofdverdie-
ding komt, met de groote feestzaal in het voorfront en 
de raadzaal in het midden van den achtergevel. Voor de 
lang gestrekte, 900 M J . groote feestzaal, die over de ge
heele middenpartij doorloopt en door twee verdiepingen 
gaat, is eene loggia welker groote, met traceeringen ver
sierde spitsboogarkaden, door hare zware schaduwen 
juist deze middenpartij een diep en krachtig effekt geven. 
In de vleugels en aan de andere gevels zijn de vensters 
dezer verdieping lager, daar er nog een tweede boven 
komt, die door sierlijke, in groepen aangebrachte spits
boogvensters wordt verlicht. 

Behalve eene buitengewoon groote binnenplaats, door 
arcaden omgeven, bevat het gebouw nog zes kleinere. 
De twee groote hoofdtrappen zijn zeer merkwaardig aange
legd, daar zij toegankelijk moesten zijn van de toegangen in 
den voorgevel cn de groote, onder dc feestzaal gelegene 
vestibule, die tevens als wachtzaal dienst doet en „volks-
halle" genoemd wordt. Bovendien echter moesten zij 
direkt toegankelijk ,zijn van de toegangen in de beide 
zijgevels, en op de verdieping ook aan twee kanten uit
komen. Dit nu is op de volgende wijze opgelost Men 
stelle zich namelijk twee groote driearmige trappen voor, 
die met het bordes tegen elkander zijn gelegd, doch 
waarvan de eene, van den voorgevel uit, met den midden-
arm begint, en de andere, van de vestibule, aan den zij
gevel met de zijarmen. De middenarm van dezen laatsten 
zal dus juist vallen in het vervolg van die van den eersten cn 
dus een direkt stijgende trap geven. Eveneens hebben wij 
twee direkt stijgende trappen voor ons, van den zijvleugel 
komende, wat toch zeker de monumentaalste en effekt-
volste trappenaanleg is. Men heeft dus het voordeel 
van opgang aan twee tegenovergestelde zijden, verbon
den met de gelegenheid om van het bordes weder naar twee 
tegenovergestelde zijden van het gebouw te kunnen komen. 

Eindelijk valt nog op te merken dat de dakkonstruktie 
van ijzer is, evenals die der vloerliggers voor zoover 
geen direkte overwelving kon plaats hebben, terwijl de 
verwarming zal geschieden door stoom, waardoor brand
gevaar niet te duchten is. De aanleg der verwarming 
en ventilatie wordt alleen reeds op 600,000 florijnen be
groot, welke enorme som dan ook eerst na veel discussiën 
door den gemeenteraad is toegestaan. 

Wenden wij ons nu, het raadhuis verlatende, links naar 
het schoone Universiteitsgebouw van Ritter Meinrich von 
Eerstel Fig. 3 en 3». 

Dit, in strengen Italiaanschen Renaissance stijl ontworpen 
gebouw bevat alle auditoriën voor de verschillende facul
teiten der Weener Universiteit, doch geene laboratoria, 
waarvoor afzonderlijke gebouwen zijn opgericht. Verder 
bevat dit collosale bouwwerk zalen, waarin de examens 
worden afgenomen, vergaderingszalen en lokalen voor de 
verzamelingen en muzeums der Universiteit. Bovendien 
is eene, door twee verdiepingen gaande, Aula aangelegd 
boven de groote vestibule, terwijl het geheele achter
gebouw tot bibliotheek is ingericht op de wijze zooals 
die van St. Genevieve te Parijs Deze kan circa 700,000 
banden bevatten en bezit eene groote leeszaal, die door 
drie verdiepingen gaat en plaats heeft voor circa 400 
personen. Het front van het gebouw springt aanmer
kelijk terug, waardoor gelegenheid verkregen is een mo
numentale oprit met breeden toegangstrap aan te leggen, 
tusschen de voorspringende met koepelbouwtjes geflan
keerde vleugels. Van uit den hoofdtoegang in den voor
gebouwden porticus, waarboven zich het gebogen, rijk 
versierde dak van de Aula verheft, komt men in de 
monumentale vestibule van waaruit men onmiddelijk een 
blik heeft op de groote, trotsche binnenplaats Rechts 
en links, komt men door twee kleinere, achthoekige, rijk 
gedecoreerde voorhallen, naar de hoofdtrappen. De recht-
sche, rijke feesttrap is geheel van marmer, terwijl de 
linksche van eenvoudiger steensoort is. De aanleg dezer 
trappen is, wat het gronddenkbeeld betreft, zooals die in het 
raadhuis, n. 1 ook twee driearmige trappen die het bor
des gemeen hebben. Hier liggen zij echter symetrisch, 
waardoor men van twee tegenovergestelde kanten op den 
middenarm komen kan en van het bordes met de vier 
zijarmen verder stijgen. Behalve deze hoofdtrappen ko
men echter nog 6 andere voor, waarvan twee, merkwaar
dige, door zuilen gedragen gewelfde trappen zijn. 

Evenals in de Italiaansche paleizen uit de Renaissance 
periode, is groot gewicht gelegd op de bovengenoemde 
monumentale, ernstige binnenplaats, die met hare schoone 
verhoudingen en edele vormen, vrij gevolgd is naar die 
van het palazzo Farnese van Michel Angelo. De asver-
deeling hier om de vijf meter is evenals in Hansens 
Reichstagsgebaude, streng symetrisch toegepast, waardoor 
men overal schoone perspektieven verkrijgt. 

Bij de binnenplaats is ook alles van gehouwen steen, 
in tegenstelling met de gevels, waarin veel gebruik ge
maakt is van pleister en terra-cotta. Eerst maakt dit 
een vreemden indruk bij een zoo monumentaal gebouw, 
d o h als men ziet hoe voortreflijk dit materiaal hier is, 
en hoe oordeelkundig dit hoofdzakelijk voor. vlak werk 
is toegepast, dan begrijpt men het beter cn vindt het 
een logisch gevolg van de tijden van Fischer von Er-
lach en zijn volgelingen, die hier zoovele bouwwerken 
op deze wijze hebben geschapen, welke het nu toch reeds 
meer dan ander halve eeuw hebben uitgehouden (2). 
Uit een pricipieel oogpunt moge men nu zeer terecht 
aanmerking maken op deze bouwwijze en zeggen, dat men 
moet bouwen naarmate men geld daartoe heeft, doch in 
zuiver materiaal, zoo kan men toch niet ontkennen dat 
hierdoor in Weenen veel schoons ontstaan is. Het 
publiek is dan ook zoo gewend aan de hierdoor ver
kregen monumentale vormen, dat het eenvoudig onmo
gelijk zou zijn geweest, deze colossale landsgebouwen 

(2) Zooals de K. K. Burg. <le Carlskische, het Belvedere cn zooveel 
andere gebouwen. 
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in zoogenaamden „rohbau" (d. i . baksteen zonder pleister) 
uit te voeren. Ook mocht de Universiteit, eene inrich
ting van onderwijs zijnde, niet zoo weelderig worden 
gebouwd als de drie vorige bouwwerken, maar moest 
toch in harmonie zijn met dezen, waarom baksteen was 
buitengesloten en pleister en terra-cotta gebruikt werden, 
waar dit oordeelkundig kon geschieden. Men moet 
echter juist de buitengewoon groote veelzijdigheid bewon
deren van den architekt von Eerstel, die op deze wijze in 
Italiaanschen Renaissance zijn Universiteit bouwt, doch 
daarbij de gothischc Votiv Kirche heeft geschapen en in zijn 
Kunst-nijverheids museum een school, benevens in het Che
mische Laboratorium heeft getoond, wat men alleen met bak
steen en Terra-cotta vermag. Zooveel hij kon heeft hij dit 
laatste ook nog in zijne Universiteit gedaan, bij vier 
binnenplaatsen die verrukkelijk schoon zijn en toch naar 
het voorbeeld van den Italiaanschen baksteenbouw, uit niets 
anders dan baksteen en terra-cotta zijn samengesteld 
Om deze te zien is een bezoek aan de in aanbouw 
zijnde Universiteit reeds overwaard, want met dit mate
riaal is een heerlijk effect verkregen 

Aan den voorgevel, uitziende op de drukke Ringstrasse. 
zijn behalve de aula, de vergaderzalen en de verzame
lingen geplaatst, terwijl de collegezalen op de zooveel 
rustiger Maximilian platz, of op den parkaanleg uit
zien en andere ook op de binnenplaats uitkomen. 

De aanleg der verwarming en ventilatie inrichting 
geschiedt onder leiding van professor Boehm, even als 
die in de andere genoemde bouwwerken, en belooft dus, 
even als die in de opera, uitstekend tc zullen zijn. 

Slaan wij nu nog een blik uit de vensters van de 
bovenverdieping van de Universiteit, alvorens dit merk
waardige gebouw te verlaten, dan zal men moeten erkenen 
dat geen plekje op aarde, zoo veel schoons en leerrijks 
aanbiedt op het gebied der moderne bouwkunde. 

Het is een lust om te zien, hoe zich overal de steiger-
werken verheffen rondom die geboren wordende reuzen-
bouwwerken en hoe overal leven en beweging.heerscht, 
geklopt en gehamerd wordt, terwijl deze monumenten 
der bouwkunde langzaam groeien. 

Rechts schiet reeds de slanke klokken toren van het 
raadhuis op, met zijne vier Satelieten, die met den bouw 
waartoe zij behooren reeds veel verder zijn dan het 
daarover liggende Burgtheater, dat met zijnen half cirkel-
vormigen voorbouw nog aan de eerste verdieping bezig 
is. Aan het andere einde van den Rathaus-platz ligt het 
Reigstagsgebaude, bijna reeds zonder steigerwerk, daar 
de arbeid hier hoofdzakelijk binnenplaats heeft, en eindelijk 
in de verte vertoonen zich de koepels der beide muzea. 

Alles heeft echter een einde! Daar fluiten de locomo-
bilcn die bij het raadhuis gebruikt worden, en die bij 
de andere bouwwerken antwoorden en verkondigen, dat 
het twaalf uren is. Het gereedschap wordt weggeworpen 
en het werkvolk, zoowel mannen als vrouwen, verlaat 
haastig de steigers. 

Ook voor ons wordt het tijd om weg te gaan, ("ach 
met den wensch op de lippen, na een vijf- a zestal jaren 
eens terug te kunnen komen, om al die bouwworderen 
voleindigt te zien. 

Weenen JACOB F . KLINKHAMER. 

V E R S L A G V A N D E 4 2 3 ^ V E R G A D E R I N G D E R 
A F D E E L I N G A M S T E R D A M , G E H O U D E N 

OP V R I J D A G 4 N O V E M B E R 1881. 

De Voorzitter deelt mede, dat het Bestuur den Heer F. J. Nieu
wenhuis, Voorzitter van de Afdeeling Utrecht, heeft uitgenoodigd 
tot het houden eener voordracht over ode restauratie van de dom
kerk tc Utrecht," welke uitnoodiging door dien Heer welwillend 
is aangenomen. 

Zooals de leden uit het Bouwkundig Weekblad cn uit andere 
stukken bekend is, bestaat verschil tusschen dc rijkskommissie en 
den heer Nieuwenhuis, architekt voor de restauratie van den dom, 
omtrent de overdaking der koorkapellen. Dc oorspronkelijk goed
gekeurde teekening bevatte dwarsgclegde kappen voor het geheele 
koor, aan de kapellen volgens den buitenomtrek medegaande cn 
blijvende beneden de triforiumgoot. deze kappen bleken, bij nader 
onderzoek cn blootlegging van den ouden toestand, onjuist te zijn. 

Dc heer Nieuwenhuis heeft deze kappen vervangen door een 
rondgaand lessenaarsdak, terwijl de Rijkskommissie verlangt, af
braak van dit dak en vervanging daarvan door afzonderlijke hooge 
tentdaken, wat tot dusverre geweigerd is. 

De heer Nieuwenhuis zegt, dat hij met genoegen de uitnoodi
ging van de Amsterdamsche Afdeeling der Maatschappij ontving, 
omdat hij gaarne zijne denkbeelden over genoemde restauratie in 
ruimer kring bekend maakt en aan het oordeel van onpartijdigen 
onderwerpt. 

De gronden, waarop spreker's denkbeelden steunen, worden nu 
door hem uitvoerig verklaard en door tal van teekeningen toegelicht. 
Hij beschouwde geschiedkundig de behandeling van den dakvorm 
in de Fransch-Gotische kerken tot het midden der 13e eeuw, uit 
welken tijd het koor van den Utreehtschen dom stamde, hoe in 
de eorste voorbeelden als de St. Germain des Pres te Parijs, de 
kapellen nog met den kooromgang gelijk afgedekt zijn en eerst, 
toen de kapellen door de meerdere grootte der bceren geheel 
gescheiden werden, dc afzonderlijke bekapping veld wint, doch 
alleen voor dc volle koorontwikkeling van omgang met ka
pellen, welke laatsten men desnoods, zonder het overige gebouw 
te benadeelen, zou kunnen wegnemen 

Kit is evenwel bij den Utreehtschen dom niet het geval. Koor
omgang en kapcllentrans vormen hier een onafscheidelijk geheel 
en geen kapel kan verwijderd worden, of de geheele bouw is er 
door verbroken 

Nu bezitten alle voorbeelden die deze reductie of vergelijkbare 
toestanden vertoonen, geen afzonderlijke hooge kappen, inaar 
rondgaande lessenaarsdaken, en toonde hij zulks aan, bij de Notie 
Dame te Chalons, de Kathedralen van Soissons, Beauvais en 
Doornik, vóór Utrecht gebouwd, en bij de kerken tc Schwerin, 
Doberau, Dargun, na Utrecht gebouwd. 

De voorsprong der kapellen bedraagt in Utrecht niet meer 
dan I» Meter Deze kleine sprong alleen is niet voldoende 
ze als afzondelijke deelen te beschouwen. Van uit het bestaande 
is volgens spreker geen enkel bewijs te putten, dat ooit anders 
dan afdaken, gemaakt of bedoeld geweest zijn. De spuwers toch 
op de hoeken van de groote konterforten zijn gesloten en nooit 
open geweest, wat dus daarachter gelegen, dwars op het koor 
staande gooten, buitensluit. 

Tal van voorbeelden werden door spieker tot bevestiging van 
de juistheid zijner meeningen aangehaald, zooals zulks op de 
vergadering te Utrecht is geschied, waarvan het verslag is opge
nomen in N". 24 van dit Weekblad, en waarnaar wij zoo vrij zijr. 
hier te verwijzen. 

Alvorens te eindigen betuigde spreker, dat het hem aangenaam 
zou zijn van de leden hunne eventueele op- of aanmerkingen 
omtrent het door hem behandelde te mogen vernemen. 

De heer Gosschalk. heeft met genoegen spreker gehoord. Hij 
zal over de kwestie geen oordeel uitspreken, maar wanneer hij 
zijn gevoel raadpleegt, kan hij het met spreker niet eens zijn. llij 
meent het lessenaarsdak te moeten afkeuren. Het voorbeeld van 
Viollet-le-Duc, aan de Notre Dame te Parijs, door den Heer 
Nieuwenhuis gereleveerd, is z: i: niet juist; daar is een doorgaande 
kooromgang; wanneer er eenigen sprong is. in elke kapel afzon
derlijk, kan men het niet als doorgaanden omgang beschouwen 

Ook meent spreker dat de afzonderlijke daken niet alleen hun 
grond vinden in de logica, maar ook in het schilderachtig aan-
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zicht. Ten slotte vraagt hij spieker, waarom hij is afgeweken 
van zijn door de kommissie goedgekeurd ontwerp. 

De heer Nieuwenhuis repliceert, dat eerst na afbraak van het 
bestaande door hem de duidelijkste sporen werden ontdekt, dat 
het eerste plan onjuist was en alle gegevens er op wezen, dat 
nooit anders dan lessenaarsdaken bestaan konden hebben. 

Vooreerst is een horizontale, doorgaande, diepe voeg onder de 
tliloriumgoot aanwezig, waarin blijkbaar het slabbe lood beves
tigd is geweest cn len tweede is duidelijk zichtbaar, dat beneden 
dat lood het muurwerk nooit aan de buitenlucht is blootgesteld 
geweest, daarbij de gegevens omtrent de spuwers en de analogie 
met de bestaande voorbeelden 

Hij beeft gemeend, dus als zelfstandig architekt te kunnen hande
len waar de tijd om de kommissie tc raadplegen niet daar was. 

Wij moeten niet vragen naar het schilderachtige, maar naar 
de oorspronkelijke bedoeling van den ontwerper in verband met 
de bestaande oude voorbeelden. Ook de Barbarakerk te Kutten-
berg heeft een rondgaand koor, als de Notrc-Dame te Parijs, en 
toch hooge kappen, dit ware dus voor Viollet le Due geen reden 
geweest geen hooge daken aan te brengen. 

De heer Leliman meent, dat het beter ware geweest deze 
kwestie hier niet ter tafel te brengen, waarvan hij weinig heil 
verwacht. 

Hij vraagt of in het archief van den dom of elders geen enkel 
spoor te vinden is, hoe het koor vroeger is gebouwd. Zijn er 
geen bewijzen dat het anders was, dan meent spreker, dat ook 
hier elk deel zijn afzonderlijke bedekking moet hebben. 

De heer Nieuwenhuis heeft nooit iets van den vrocgeren toe
stand van den domkerk in de archieven, of waar dan ook, kunnen 
vinden. Alle bestaande afbeeldingen laten de oplossing dezer 
kwestie in het onzekere, omdat reeds vroegtijdig eene verandering 
van het oorspronkelijke dak moet hebben plaats gehad, doch in ant
woord aan vorigen spreker zegt hij, dat de kapellen in Utrecht 
geen afzonderlijke deelen zijn. 'T is een kooromgang, cn beschouwd 
men die als te bestaan uit afzonderlijke kapellen, dan zouden de 
zijschepen geen kooreindiging hebben. 

De Heer Muysken betreurt niet met den Heer Leliman, dat 
deze zaak hier is ter sprake gebracht. Integendeel, door bespre
king wordt het voor hem meer belangwekkend. 

Ook hij zou, uit een artistiek oogpunt, tentdaken wenschen en 
kan ook niet met den Heer Nieuwenhuis meCgaan in zijne bewij
zen voor afdak, alleen uit de konstruktie afgeleid. Hij gelooft ook 
niet dat tentdak-en een sierlijken bovenbouw te veel bedekken, 
zooals de Heer Nieuwenhuis heeft aangevoerd, daar men toch 
altijd genoegzaam tusschen de daken doorziet. De ramen zijn 

ook meer aangebracht om licht te verschaffen, dan wel ter ver
hooging van het schoone aanzicht. 

De Heer Nieuwenhuis repliceert, dat de daken juist voor de 
vensters komen, dat de vroegere Fransche Gothick ten opzichte 
van de dakoplossing een geheel andere richting volgt dan de 
latere Duitsche, dat daar de dakbouw alleen wordt beschouwd 
als noodzakelijk afdekkingsmiddel, cn niet om door dezen vorm 
in den architektuur mede te spreken, gelijk de latere Gothiek 
zulks gaarne doet, en hoe juist de nadere plaatselijke bestudcering 
der Fransche Gothiek. die voor de oplossing der hangende zaak 
alleen van invloed kan zijn, hem een geheel ander inzicht dan 
vroeger daaromtrent had gegeven. 

Door dc heeren Gosschalk, Muysken, Leliman, Schill cn anderen 
wordt nog met spreker over verschillende punten van gedachten 
gewisseld, vooral over de waarde, te hechten aan dc aanwezige 
gesloten spuiers. 

De heer Nieuwenhuis blijft bij zijne mcening, dat die spuiers 
met geen mogelijkheid op het bestaan van korrespondeerende 
gooten kunnen wijzen en dat zij alleen als sieraad zijn aange
bracht, omdat de verdere beeren van het langkoor. spuiers be
zaten die het water afvoerden cn dus het niet aanbrengen van 
spuiers in het ronde koor, uitwendig ongemotiveerd zoude schijnen. 

Ook houdt hij vol, dat aan den Utreehtschen dom geen enkel 
spoor van afzonderlijke daken op dc kooromgangen aan te wijzen is. 

De door de kommissie voorgestelde bedekking met tentdaken, 
waarvan een teekening aanwezig was, kwam vele leden onbegrij
pelijk voor. De moderne bekroning van den nok meenden zij. 
dat niet in den geest van den bouw kon zijn, ook de vorm der 
dakvlakken was konstruktief onjuist. 

Naar aanleiding van het gesprokene werd nu voorgesteld een 

konklusie te nemen, waarvoor door den heer Gosschalk de vol
gende formule werd gesteld: 

»I)c vergadering, dank zeggende aan den heer Nieuwenhuis. 
«meent zich onbevoegd tc moeten achten, tusschen lessenaarsdak 
»of tentdak uitspraak tc doen. maar ziet bezwaar het restauratie-
• plaii der rijkskommissie juist te achten." Nadat over het al of 
niet nemen eener konklusie was beraadslaagd, werd ten slotte 
met algemeene stemmen op i na daartoe besloten, en daarna 
boventaande aangenomen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

MAASTRICHT. — Door Ged. Staten van Limburg werden op de 
voordracht voor de benoeming van een ingenieur van den Prov. 
Waterstaat geplaatst, de heeren: C. A. Huijgen, civ. ingenieur, 
P. G. J. Joosten, civ. ingenieur en F. van Oppen, landmeter. Voor 
die betrekking deden zich 22 sollicitanten op. 

Den 3 November werd daarop, builen de voordracht van Ged. 
Staten om, door Provinciale Staten, tot ingenieur benoemd de heer 
liauduin, civ. ingenieur, leeraar aan de H B Schoal te 's Her
togenbosch. 

AMSTERDAM. — Bij de beraadslagingen over de gemeentebe-
grooting werd door den Burgemeester medegedeeld, dat voor zoo
veel het met de konstruktie van den Stadsschouwburg was over
een te brengen, de noodige maatregelen zouden genomen worden 
om bij brand, een paniek onder het publiek tc voorkomen, en 
het ontruimen van den schouwburg zoo gemakkelijk mogelijk te 
maken. 

Thans reeds branden eiken avond, gedurende de voorstelling, 
in de gangen 28 olielampen, zoodat bij brand, voor 't ontstaan 
van duisternis, óf door het verbreken van de gasleiding, óf door 
het verkeerd afsluiten van een der gasmeters, niet meer te vree
zen is. 

Tevens worden op verschillende plaatsen aan den gevel, ijzeren 
hadders aangebracht De compositiebuizen der waterleiding wor
den overal door ijzeren buizen vervangen, en andere maatregelen 
worden nog in ovc weging genomen. 

— Naar wij vernemen is de fundering voor het stationsgebouw op 
het Middenstations-eiland alhier, thans geheel voltooid en aangevuld 

Dit groote werk is, dank zij de voortvarende werkwijze van de 
aannemers, dc heeren W. Goedkoop Dz. en M. Dcutekom in den 
korten tijd van ongeveer 8 maanden gemaakt. 

In aanmerking genomen dat hiertoe zijn ingeheid circa 9000 
palen, gemiddeld lang 17 M. , en dat wel in een vrij vasten grond, 
dat daarop is aangebracht een funderingvloer van ruimSsooMV 
en er verwerkt zijn ruim 3} milliocn waalsteenen, dan mag wel 
gezegd worden dat hier een kapitale arbeid in korten tijd is verricht. 

Zooals vroeger reeds is vermeld heeft men dat succes hoofd
zakelijk te danken gehad aan de zes zeer krachtige heistellingen, 
waarin stoomblokken van 1200 Kg. zwaarte, bij een valhoogte van 
' •50—170 M., gemiddeld 30 slagen per minuut deden. Met een 
stelling werden 20—30 palen per dag geslagen, hetgeen op zich 
zelve, misschien niet zoo bizonder, met het oog op den vasten 
grond, wel een groot getal mag genoemd worden. 

Deze stellingen volgens het systeem van den Franschcn Inge
nieur Lacour, zijn alhier ingevoerd door de gebr. Figée te Haarlem 
en hebben dan ook wel de algemeene aandacht van deskundigen 
getrokken. 

Ook het tijdig leveren van de heipalen en de groote hoeveel
heid Amerikaansch greenenhout door dc heeren van der Meiden 
en Co. alhier, en van het aanzienlijk aantal steenen, binnen 4 
maanden, door den heer van Wijk, te Heteren heeft krachtig 
bijgedragen tot het verkregen succes. 

D ;( werk levert wel een bewijs wat solide aannemers, met de 
steeo, verbeterde werktuigen van onzen tijd vermogen. 

A S S E ; . — Eindelijk zal gevolg gegeven worden aan de hoogst-
noodige en sedert jaren besproken uitbreiding van de gouverne-
ments gebouwen. 

De bestekken zijn opgemaakt en goedgekeurd, terwijl de benoo
digde fondsen door den minister zullen aangevraagd worden bij 
de behandeling der begrooting over 1882. 
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UTRECHT. — Tot ingenieur van den Pro/indalen Waterstaat in 
de Provincie Utrecht is benoemd de heer K. van Rijn, thans inge
nieur bij de Kanaalmaatschappij te Amsterdam. 

'S GRAVENHAGE — Met ingang van 15 Nov. e. k. zijn, na af
gelegd examen, door Z. M. benoemd tot adspirant-ingenieur bij 
den Rijks-Waterstaat, de civiel-ingenieurs F. Doffegnies, P C. van 
Kerckholf cn H. Wormian. 

T E C H N I S C H E M E D E D E E L I N G E N . 

—•—«—— 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

WEENEN". — Dc kosten, oorspronkelijk voor den bouw van het 
Raadhuis uitgetrokken, geraamd op 8,561.000 Oost. Gulden, zullen 
zeer aanmerkelijk overschreden worden. 

Volgens eene mededeeling aan den Gemeenteraad, van den 
architekt van het gebouw, Oberbaurath Friedr. Smidt, zullen de 
meerdere ongeveer 4 milliocn R. M. bedragen ; dit is dus ongeveer 
2.339.000 Oost. Gulden of 27 % van de eerste opgave der kosten. 

De steenhouwwerken zullen ongeveer 100 % meer kosten dan j 
men oorspronkelijk had gedacht, in plaats van 2.207.000 Oost. G. 
zullen 4.016.000 Oost. G. noodig zijn De inrichtingen voor ven-
tilatics en verwarming zullen in plaats van 264.000 ongeveer 600 000 
Oost, G. kosten, dat is dus ongeveer 127 % meer. De kosten voor 
metsel- en timmerwerken, het ijzerwerk, de verlichting en einde
lijk het toezicht op den bouw, moeten allen, hoewel betrekkelijk 
weinig in vergelijking tot de overige, hierboven genoemde werken, 
verhoogd worden; zij leggen geen gewicht in de schaal voor de 
overschrijding der kosten daar op andere werken hier cn daar 
bezuinigd is kunnen worden. 

Het toezicht over den bouw zal, daarbij in aanmerking genomen 
de 11 % noodig geoordeelde vermeerdering van kosten, 446.000 
Oost. G bedragen. 

En nu de oorzaken van die meerdere kosten. Zij zijn: okünst 
lerische und in das kleinste Detail solide Ausfuhrung der Bancs " 
In het bizonder geldt dit voor de steenhouwwerken. Hiervan ge
tuigt de architekt, dat daaraan onmogelijk, zelf 't geringste niet te 
bezuinigen was, of men had het monumentale van het gebouw en 
het technische volkomene, er van geschaad. Op zeer goede gron
den rechtvaardigt de architekt zich tegenover den gemeenteraad 
ook door dc omstandigheid, dat door de gelijktijdige uitvoering 
van zoovele en belangrijk groote monumentale gebouwen in dezelfde-
stad, de prijzen, zoowel van de materialen als van de arbeidsloonen 
zoo buitengewoon gestegen zijn, en met niet minder grond w.jst 
de architekt op de omstandigheid dat de teekeningen voor de 
prijsvragen bij dit omvangrijke gebouw op zulk een kleine schaal 
gevraagd waren, dat het den ontwerper onmogelijk was alle kleinere 
details met de noodige zorg en juistheid te overzien, en het daarom 
onmogelijk was al het werk naar waarde le schatten en eene 
zuivere begrooting over tc leggen. 

staande ijzeren wanden in afdeelingen verdeeld. Deze wanden 
staan op een afstand van een halve duim van elkander, zijn nut 
een laag boomvol bedekt cn vertegenwoordigen een verkoelings 
oppervlak van 3000 vierkante voeten. Op dezen reservoir staat 
een tweede voor ijswatcr. waaruit onafgebroken koud water op de 
wanden vloeit. Aan de eene zijde van den ondersten reservoir 
is een waaier ventilator geplaats welke onafgebroken eene hoeveel
heid lucht doet strijken over de niet koud water bevochtigde 
wanden, en de verkoelde lucht in het vertrek voert. 

Bij een temperatuur van 90" F. der buitenlucht, in de schaduw, 
werd op een dag door dezen toestel 22,000 kubieke voeten lucht 
in het gesloten vertrek afgekoeld tot 54" F. Aangezien evenwel de 
deuren en vensters van het vertrek geopend moesten blijven, 
konde de lucht slechts tot 75 0 F. worden afgekoeld. 

A E L Ü Ü P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

AMSTERDAM. 7 November. — Door het Nederlandsch Panopticum 
1° de inrichting van den Wintertuin voor dat gebouw, en 2° de 
betimmering der beneden zalen. 

Ingekomen 9 billetten. Laagste inschrijvers D. Ccrlijn Zn. en 
A. J. dc Haan Eerste gedeelte voor / 2 2 8 0 0 , tweede gedeelte 
voor / 9300. — Gegund. 

BORNE. 8 Nov. — Het gemeentebestuur, het bouwen van twee 
scholen, waarvan een in het dorp en één in de buurtschap Zen
deren onder die gemeente, ingekomen 12 billetten, laagste inschrij
ver J. Nijhof, / 49,000, te Almelo; laagste inschrijver A . Peters 
te Born / 39,600 

GRONINGEN, 8 Nov. — Het gemeentebest, het bouwen van een 
gebouw voor gymnasium, J. G. Brouwer te Roordahuizen ƒ 41,700 

H ET DOOR BLIKSENAKLEIDERS HESCHERMDE OPPERVLAK. Preece, 
de bekende engelsche specialiteit op 't gebied der elektrici eit, is 
na jaren lange onderzoekingen van bliksemafleiders tot dc slotsom 
gekomen dat zij een konische ruimte tegen het inslaan van den 
bliksem beveiligen, waarvan de hoogte // gelijk is aan de lengte 
van de eigenlijke stang van den afleider, en wier bazis een middel
lijn d heeft gelijk aan 2 //. 

Neemt men dit als waar aan, dan moet het aantal stangen, 
zooals het nu in de meeste gevallen verdeeld is, belgangrijk ver
meerderd worden; tot nu toe bepaalde men gewoonlijk het aantal 
naar den regel, dat een spits een oppervlakte beveiligde waarvan 
de middellijn gelijk is aan 4 malen het verschil tusschen d t hoogte 
van den spits en die van het hoogste gedeelte van het gebouw. 

AFKOELING VAN LUCHT. De toestel welke in de ziekenkamer 
van den President Garfield gebruikt werd om de lucht tej ver
koelen bestond uit een gegoten ijzeren reservoir, lang 10, breed 3 
en hoog 3'. Deze reservoir is door een groot aantal loodrecht 

NIEUW AMSTERDAM. 10 Nov. — Jhr. Mr. A. W. van Holthe 
tot Echten: het bouwen van tien arbeiderswoningen op de Ka-
naalstrook, bij het einde der verlengde Hoogeveensche vaart, met 
gedeeltelijke levering der materialen: F. en H. Reininga te Stads
kanaal, / 2398 gegund. 

UTRECHT. 10 Nov. — De architect W. J. van Vogelpoel: de 
verbouwing van het eerste gedeelte van hel hotel Het oude kas
teel van Antwerpen ingek. 9 billetten H . van Dijk te Utrecht t 

ƒ 2 3 , 9 8 9 ; J. M . Wolff, idem / 18,400; Liefrink tc Zeist, / 17,980; 
G . H . van Baaien te Utrecht, / 17,899; J- de Vos, idem ƒ 1 7 , 6 1 4 
Freijling idem / 17,600; van Kent, idem / 17,275; J- H. Wiesman 
idem f 16,967; K. Kccrs idem / 16,900; gegund aan J. II. Wiesman 

'sGravenhage 11 Nov. — Het ministerie van waterstaat handel 
cn nijverheid: de verbouwing en he- onderhoud van het post- en 
telegraafkantoor te Vlissingen, ingekomen 5 billetten, A. Loois 
tc Vlissingen ƒ 16,468; J. Scheele Dz. en R. Walraven te Ter 
Neuzen, / 15.800; P. J. van Puffelen te Middelburg, / 15,777; 
D. Bijl te Vlissingen, / 15,748; C. Mateis idem, ƒ 15,280. — 2 nde 
verbouwing en het onderhoud van het postkantoor te Middelburg: 
ingekomen 5 billetten, P. K r i j g e r / 4922; J. F. M . van der Heil, 
/ 4 4 2 7 ; J. M . van Ditmar, / 433S; 1'. J. van Puffelen./ 4119; M 
K. Jeras en Zn. / 3889; allen te Middelburg. 

GRONINGEN, II Nov. — Het ministerie van binnenlandschc 
zaken: het uitbouwen van een collegekamer en verdere werken 
aan het academisch ziekenhuis, ingekomen 8 billetten: E. Peters, 
/ 5555; J- Versteeg, / 5454; J. F. Lijbering / 5290; J. en N . Kui
per, / 5193; G. Meulink ƒ 4775: H. J. Menge ƒ 47-M; ''• V. 
Jelsma, J 4688; E. Berkenbosch, ƒ 4670; allen aldaar. 

V R A A G B A A K . 

VRAAG 5. Welke zijn de doelmatigste duikertoestellen voor 
't verrichten van kleine werkzaamheden aan sluizen van 2 a 3 
Meter diepte, hoe zijn ze ingericht en waar le bekomen? 

M. 
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C O R R E S P O N D E N T I E . 

Als antwoord op den brief, voorkomende in side Opmerker" van 
den I5«» October 1. 1. diene, dat, al is het volgens den geachten 
schrijver mogelijk uit een of ander artikel van de nieuwe Wet 
op tc maken, dat alleen de vergadering in Mei eene algemeene 
is, het volgens de discussiën op de Mei-vergadering van 1880 ge
voerd, wel degelijk in de bedoeling dier vergadering heeft gelegen 
om ook de Septcmber-vergadering in het vervolg als eene alge
meene te beschouwen. 

Het Bestuur heeft daarom zelve met bevreemding gezien, dat 
de nieuwe Wet aanleiding heeft gegeven tot verschil van opvatting. 

Nu echter eenmaal door de vergadering tc Arnhem besloten is, 
dat de vergadering in Art. 2, sub 3 genoemd, eene algemeene is, 
behoeft zulks verder niet meer officieel verklaard te worden. Ue 
zin van de Wet is thans door de leden uitgelegd. 

Dat verder de leden in tijds de te behandelen voorstellen in 
druk ontvangen is zeker billijk; echter was in de Mei-vergadering 
slechts besloten, dat het Bestuur in die van September een voor
stel zou ter tafel brengen, omtrent een feestviering in 1882, dat is: 
een uitgewerkt programma voor een tentoonstelling. Aan dien 
wensch der leden is voldaan ; een gedrukt programma werd op 
de vergadering tc Arnhem rondgedeeld, slechts om dc besprekingen 
te vereenvoudigen, en een overzicht gemakkelijk tc maken. 

Het Bestuur acht zich in tegendeel in deze van gcenerlei ver
zuim bewust. 

Verder wordt omtrent Art. 51 gezegd: «Zoo de Wet ergens 
duidelijk is, zeker bij dit artikel." In tegendeel; omdat dit arti
kel niet volkomen juist de bedoeling uitdrukt die er in opgesloten 

moest liggen, heeft het Bestuur besloten de uitkeering jaarlijks te 
doen. Zoodanig was de bedoeling van dc Wet, en dat woord 

jaarlijks zal dan ook wel te eeniger tijd ingelascht moeten worden. 
Nog moet den schrijver herinnerd worden, dat de begrooting 

over 1881 in de Maart-vergadering te Amsterdam werd aange
nomen, en dat daarop geen toelage aan de afdeelingen voorkwam. 
In de Mei-vergadering werd daarop de begrooting over 1882 aange
nomen ; deze vermeldt voor 't eerst eene zoodanige toelage. 

In de September vergadering is vervolgens door de afdeelingen 
Rotterdam en Utrecht, welke de zaak goed begrepen hadden, 
het voorstel gedaan om ook over 1881 eene toelage uit tekeeren. 
Dit voorstel is overgenomen door het Bestuur, met de bijvoeging: 
«indien de geldmiddelen zulks toelaten;" daarop is het, met deze 
bijvoeging, aangenomen 

Het Bestuur is van mcening dat dc uitvoering van dit besluit 
niet eerst behandeld behoeft te worden in Mei 1882, zooals de 
schrijver veronderstelt. Het acht 't in tegendeel wenschelijk, 
in het belang der afdeelingen, reeds vroeger, indien de staat der geld
middelen het toelaat, die toelage uit te keereu ; het zal zich dan in Mei 
1882 slechts hebben te verantwoorden omtrent het mandaat, ver
leend in de vergadering te Arnhem. 

Het Bestuur vermeent hiermede aan den wensch van den ge-
achten schrijver voldaan, cn vooral de laatste zaak opgehelderd 
te hebben. 

Namens het Bestuur der 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 

C. MUVSKKN Voorzitcr. 
C. T. J. Louis RIEKF.R Secretaris. 

A D V E R T E N T I E N . 

B E R I C H T . 
Een onzer abonnés, uier belangstelling wij op 

hoogen prijs stellen, bericht ons zijne inteekening 
op het BOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT, en 
voegt daarbij: 

„Ik geloof dat er vele leden der Maatschappij 
zijn, die in de meening verkeeren, dat zij het 
Tijdschrift zullen ontvangen, zonder dat zij daar
van aan u kennis geven." 

Ter bestrijding dier meening, herhalen wij ons 
vroeger bericht, dat het BOUWKUNDIG TIJD
SCHRIFT — 4 afleveringen, elk a 2 bladen tekst 
en 10 platen — f 10.— per jaar kost, doch aan 
de Leden der Maatschappij, voor den halven prijs 
(/ 5.—) wordt geleverd. 

Heeren Leden der Maatschappij wenschende in 
te teekenen. gelieven ons daarvan franco mededee
ling te doen. met vermelding van den boekhan
delaar, door wien men de leverantie wenscht. 

DE EK VEN II. VAN MUNSTER & ZOON. 

D E K O N I N K L I J K E 

Stoomfabriek ran (Ornamenten 
IN ZINK EN ANDERE METALEN 

VAN 

F. W. BRAAT te Delft 
verzenden: 

A L B U M S 
met 1200 teekeningen a f 2.—. 
Na bestellingen boven f 30.— worden 

318 de gelden gerestitueerd. 

C. GROD 
i n B r o h l am R h e i n 

gepr. Maurer- und Steinmetzmeister. 

Tuffsteinbrüche und Werkhütten 
fir Steinmetz- n. Bildüauer-Arüeiten 

in Brohl, Rheineck, Weibern und N.-Mendig. 
Specialiteit: 

Weibern-Tufffetein und röth l icher 
Tuflfetein vom Laacher-See. 

Hij heeft o. a. gebouwd: Bergakademie, land-
wirthschaftliches Museum in Berlin , Börse in 
Frankfurt, Kunstakademie, Kunsthalle.Stftndehaus, 
Neue Kirche in Düsseldorf, Theater und Friedrich-
W'ilhehn-Gyninasium in K.öln etc. etc. 319 

Vertegenw oordiger vour Nederland : 
FERD. ENGERS, Spuistraat 150, Amsterdam. 

L U C H T K A C H E L S 
voor SCHOLEN, VERGADERZALEN enz. 

Dezc kachels, ingericht voor steenkolenvuur, worden in alle afmetingen 
vervaardigd door 320 

J. H, WILDEMAN, firma G. SCHULD & ZONEN, Mrs. Smeden, 
T E D O R D R E ê H T . 

(Een aantal dezer kachels zijn geplaatst in het GYMNASIUM, de MIDDEL
B A R E MEISJESSCHOOL en de G E M E N G D E SCHOOL aldaar.) 

Information te bekomen aan het bureau der gemeentewerken te Dordrecht. 

i 

I . SCHUTTE. 
Kalk- en Tras-Fabriekant 

G R O O T H A N D E L A A R 
IN 

V E R D E R E B O U W M A T E R I A L E N . 
Dirocto aanvoerder dor M A N H E I M E R P O R T L A N D C E M E N T . 

Püütolitflograpliie en Photozincographie. 
G. .1. 11111 ' H . te -triiheiu. 

De ondergetcekende heeft de eer zijne 
Photolitho- en Zincographische Inrichting ten zeer
ste aan te bevelen, in het bijzonder aan 
H.tt. Ingenieurs, Architecten cn Bouwkun
digen voor dc reproductie van Plans, Teeke

ningen en andere Afbeeldingen. 

Prospectussen worden op franco aanvrage 
gratis door het geheele land gezonden. 
322 G. J . T H I E M E . 
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Eantaisie of rede. — Het nieuwe muzeum voor kunstnijverheid te Ber
lijn. — Ingekomen stukken. •— Binnenlandsche berichten. — Afloop van 
aanbestedingen. — Bericht. 

FANTASIE OF REDE. 

Bij het lezen van het artikel ,,de wandversieringen van 
Pompei," opgenomen in de N°. 13 tot [ 5 van het Bouw
kundig Weekblad, vinden wij daarin het een en ander 
dat ons voor gegronde tegenspraak vatbaar toescheen. 
Hij het herlezen werd die indruk niet verminderd, maar 
kwam het ons voor dat het denkbeeld van den schrij
ver wel eens blijken kon, van een gevaarlijke strekking 
te zijn Hij toch stelt de fantasie als hoogste wet en 
de individuele wil als maatstaf voor beoordeeling van 
versieringen, iets dat ons toeschijnt niet toegegeven te 
mogen worden. 

Wij zullen trachten den waren aard en de beteekenis 
van de bedoeling des schrijvers op te sporen en daar
tegenover andere beginselen te stellen, welke naar onze 
bescheiden meening, meer recht van bestaan hebben. 

Het artikel vangt aan met de vermelding van het 
oordeel van Vitruvius over geschilderde wandversierin
gen, die volgens dien oudvader der architektuur, bij de 
ouden gegrond waren op waarheid, dat is: dat zaken en 
voorwerpen er in werden weergegeven zooals zij werke
lijk zijn, waarna hij den staf breekt over de in zijnen tijd 
in zwang zijnde versieringen welke iets te aanschouwen 
geven dat niet bestaat, niet kan bestaan en nooit be
staan heeft. 

De schrijver bestrijdt Vitruvius. De door dezen ge
stelde grondbeginselen mogen gekiend zijn voor schilder-
Werk, waarin werkelijkheid en leven de grootste rol ver
vullen, maar zij verliezen veel van hunne waarde als /ij 

toegepast worden op de versieringskunst, een kunst, 
onderworpen aan geheel andere wetten. Deze kunst 
vindt voedsel' in de grille 1 der verbeelding. Ken ver
siering moet, om te kunnen behagen, zich niet aan den 
geest opdringen door de gestrengheid van hare lijnen, 
noch tloor de o.ibeperkte kracht van de weergegeven 
werkelijkheid. Hare rol is meer bescheiden; zij moet 
samengaan met de architektuur of de constructie welke 
zij versiert. Op zich zelve is zij ontoereikend ; zij heeft 
slechts reden van bestaan omdat zij versiert. 

De Pompeïaansche dekoratieve wandbeschilderingen 
beantwoorden met juistheid aan tleze voorwaarden ; /ij 
verslinden niet geheel en al de oplettendheid van hem 
die te midden er van leeft. Zij schikken zich goed in 
de duizend grilligheden van de architektuur, ja verhoo-
gen die zelfs door het effekt eener phantastische per-
spektief, die de architektuur helpt de grenzen te over
schrijden van hare gestrenge wetten 

Dit stelsel wordt gezegd zijn oorsprong te hebben in 
den veranderden socialen toestand van den Romein onder 
keizer Augustus, die hem meer te huis deed blijven dan 
vroeger; de mode volgde dien nieuwen toestand en de 
mannen der nieuwe school waren gekomen om gehoor 
te geven aan de behoefte van dien nieuwen toestand, 
wat hen er toe bracht, niet de natuur, maar de fantasie 
hun ideaal te doen zijn En hierin zijn zij in hun recht, 
want tegenover een beroep op 's menschen rede, staat 
het rekening houden met zijn verbeelding. De slotsom 
en de vraag is : beantwoorden de fantastische versierin
gen aan de esthetische behoeften van hen die er om 
gevraagd hebben ? 

Wij gelooven in het bovenstaande de gronden, waarom 
volgens den schrijver de fantasie de hoogste wetgeefster 
in de versieringskunst is, getrouw V: hebben weergege
ven, die bij het slot der rekening geen andere zijn dan 
de subjektieve esthetische behoeften van den individu 
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Dezc grondslag schijnt ons toe niet stevig genoeg te 
zijn om daarop een stelsel te bouwen. Menist de esthe
tische vorming van den individu op goede gronden, dan 
zal hij niets verlangen wat met ware kunst in strijd is. 
Maar wij weten het maar al te zeer dat zulk eene vor
ming verre van algemeen is, en toeli zullen er niet velen 
gevonden worden, die zich zelve van elk esthetisch ge
voel ontbloot achten, want zij immers hebben toch smaak 
en aan dien smaak, hoe misvormd ook, zou dan de kun-

• stenaar, of wilt ge, tie dekorateur moeten beantwoorden 
om aan dc daarop gegronde esthetische behoeften van 
dien individu te voldoen Wij mogen veronderstellen 
dat het den schrijver, onder welken vorm dan ook, te 
doen is, niet om de kunst te dooden maar om die te 
verheffen. Maar dan is ook de vraag gewettigd of hij 
denkt dat het laatste het geval zal we/en, als het vol
doen aan ieders individueel gevoelen als criterium wordt 
gesteld 

Maar deze beschouwing en ontwikkeling van dien 
grondslag slaat meer op de kunst in het algemeen, dan 
op de fantastische versiering die de schrijver op het oog 
heeft. Het zou kunnen zijn dal het voldoen aan indi
viduele esthetische behoeften in sommige opzichten aan 
ile strenge eischen der rede is onderworpen, maar dat 
die eischen, waar het alleen maar versiering betreft, ter 
zijde mogen gesteld en het onbeperkt heerschen der 
fantasie mag toegestaan worden. 

Die onderscheiding neemt de schrijver aan. als hij 
zegt ') dat de door Vitruvius gestelde eischen goed zijn 
waar het schilderwerk betreft, maar dat' dié veel van 
hun waarde verliezen als zij op de versieringskunst wor
den toegepast. Hierbij moet men wel in aanmerking 
nemen dat bij Vitruvius ook slechts sprake is van ge
schilderde wandversieringen, evenals bij den schrijver. De 
fijne onderscheiding die de schrijver maakt tusschen de 
door Vitruvius in bescherming genomen versieringenen 
de zijnen, is niet gemakkelijk te vatten. Als versiering 
hebben beide toch blijkbaar hetzelfde doel. De meer 
kunstvolle uitvoering van de eerste boven de laatste, als 
dit het geval is, mag hier geen gewicht in de schaal 
leggen; dat is in ons geval meer een punt van tech-
nischen aard. 

Wij zijn zoo vrij te gelooven dat de bovenbedoelde 
scheiding ondenkbaar is, want in welke richting ook, 
hetzij in de door Vitruvius gehuldigde — of door den 
schrijver geleeraarde, de etherische behoeften van den 
individu kunnen zich toch wel niet anders dan in ééne 
richting vormen en openbaren Het zou een zielkundig 
raadsel zijn, den individu het eene oogenblik aan de 
meest strenge eischen te zien vasthouden bij de daar-
stelling van eenig kunstwerk, en hem bij datzelfde kunst
werk, zij het dan ook op ondergeschikte plaats, het 
andere oogenblik diezelfde eischen met voeten te zien 
treden ; op de eene plaats toe te staan, wat op de andere 
ten strengste wordt geweerd. Wat zou het noodwendig 
gevolg er van zijn als die beide richtingen zich b v. in 
eenig gebouw vertoonden. AI ware het nog zoo zuiver 
naar de strenge, op de rede gegronde eischen der kunst 
daargesteld, wanneer het dekoratieve gedeelte aan andere, 
daarmede in strijd zijnde eischen voldeed, zou het geheel 
niet een bevredigenden indiuk kunnen maken, de har
monie tusschen de deelen was verstoord, en het geheel 

i) l i l . 65. Kolom, 1. 

had daarmede den naam van een kunststuk te zijn ver
beurd, hoe schoon ieder onderdeel op zich zelf ook 
mocht wezen. De schrijver is dan ook werkelijk van 
hetzelfde gevoelen, want hij zegt „Eene . . . . versiering 
moet met de architektuur van eenig gebouw samengaan, 
of met de constructie welke zij versiert." 

Om de ongebreidelde fantasie, zelfs alleen maar in de 
dekoratien, al staan die ook geheel op zich zelve, den 
scepter te laten zwaaien, is aan groote bedenking onder
hevig. De versieringskunst bepaalt zich toch niet alleen 
tot wandbeschilderingen, meer plastische worden ook, en 
in niet mindere talrijkheid gevorderd. Wi l men conse
quent zijn, dan mag aan de eene niet geweigerd worden 
wat men aan tie andere toestaat. Waar zou het heen, 
als b v. om — en tusschen, naar de strenge eischen 
der kunst gevormde raamomsluitingen, de meest grillige 
ornamenten worden geplaatst, of als meer op zich zelf 
staande vakken van een in strenge lijnen gevormd pla
fond, met dergelijke versieringen werden voorzien ? 

1 [et schijnt ons toe dat de schrijver iets verder had 
behooren te zien, dan alleen en uitsluitend op de wand
versieringen die hij behandelt. Hij had ze ook moeten 
beschouwen in verband met het karakter der architek
tuur van het gebouw. Wij gelooven op grond van zijn 
boven aangehaalde woorden, dat hij dan wel tot eenig 
ander resultaat zou gekomen zijn, misschien wel tot dit, 
dat de schilders der versieringen iets hebben geleverd, 
volkomen in strijd met tic architektuur die zij moesten 
versieren. Het vinden van dat verband was echter wel 
wat moeielijk voor hem, omdat hij zich waarschijnlijk 
niet best uit het overgeblevene der gebouwen het oor
spronkelijke geheel kon denken en voor den geest bren
gen, omdat hij geen architekt is, blijkbaar uit de eenig-
zins schampere wijze waarop hij Vitruvius eenmaal dien 
naam geeft. Hij zegt toch : 2) „hoe vreemd het schij
nen moge, het is een architekt welke zich als verdediger 
opwerpt van denkbeelden die, beredeneerd, er toe leiden 
de schilderkunst van de architektuur geheel afte zonderen." 

In het voorbijgaan willen wij bij dit citaat opmerken, 
dat de schrijver hier wel eenigszins zonder grond Vitru
vius iets toedicht. Deze toch, sprekende over de muur
schilderingen der ouden, j) laat zich niet het minst, 
afkeurend over het gebruik er van uit. 

Wij achten het advies om ons bij het ontwerpen van 
wandversieringen alleen door de ongebreidelde fantasie 
te laten leiden, vooral gevaarlijk om hetgeen de schrijver 
zegt omtrent het verband er van met daarin voorko
mende architektonische voorstellingen. 

BI. 65, kolom 1 heet het dat, ,,de versieringskunst 
haar voedsel vindt in de grillen der verbeelding." En 
bl. 65, kolom 2, „door die grilligheden schikten de Pompeï-
aansche versieringen zich verwondelijk goed in de dui-
zende grilligheden der (daarin voorgestelde?) architek
tuur, ja verhoogden deze laatste zelfs, dank het effekt 
eener fantastische perspektief, waardoor zij de architek
tuur de grenzen hielpen overschrijden, van de strenge 
wetten die deze groote kunst beheerschen." 

Wij kunnen de vraag stellen of het in versieringen 
wel zoo bepaald noodig is zich aan grillen te onderwer
pen ; of er niet langs anderen, minder grtlligen weg, iets 
te scheppen was om het doel te bereiken, om tie Ro
mein onder Augustus en later, de muren zijner gevan-

2) Hl. 65. Kul,nu. 1. j) Hl/. 64 kolom 1. 
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genis zooveel mogelijk aan het oog te onttrekken 4 ) 
of om hem op te vrolijken 5). 

Wij hebben voor ons liggen de afbeeldingen der fresco
arabesken van Rafael, in het Vatikaan. In sommige daar
van vindt men gevleugelde kinderen , saters met hun 
bokspootcn, monster diervormen, gedeelten van mensch
en dier eindigende in bladvormen, uit plant of bloem 
voortkomende figuren enz , altemaal dingen die niet be
staan. Maar daartegenover vinden wij er ook, waarin 
die fantastische voorstellingen niet worden gevonden, en 
deze zijn naar onze wijze van zien, niet 'minder schoon 
of vrolijk dan de anderen. Voor architektuur heeft 
Rafael blijkbaar meer eerbied dan de schrijver. De voor
stellingen daarvan die de eerste ons in zijne arabesken 
geeft, dragen niet het grillige, onbestaanbare karakter 
dat de laatste in versieringen zoo eigenaardig toeschijnt, 
en toch zijn die van Rafael zeer goed te genieten. 

Misschien zal men echter geneigd zijn te zeggen, dat 
het een sterk bewijs voor het goetl recht tier tloor tien 
schrijver bedoelde fantastische versieringskunst is, als 
een ernstig kunstenaar, als Rafael was, zich er toch ook 
van bediend heeft in zijne scheppingen. 

Wij moeten echter wel onderscheitien en ons eerst 
afvragen, waaraan die fantastische zaken en voorwerpen 
hun ontstaan te danken hebben, en dan meenen wij dat 
de grieksche- en romeinsche mythologie en legenden, 
gegrond op- cn ontsproten uit tlie van oudere dagtee
kening, hieraan een vrij groot aandeel hebben gehad. 
Saters en faunen, dolfijnen en centauren vinden daarin 
hunne plaats. Voegen wij hierbij sagen, tlie monsters 
schiepen als schatbewaarders, deurwachters en zoo meer, 
en ten slotte het geloof aan booze en goede machten 
in lucht en water. Ziedaar een breed veld voor de ver
beelding van den intellectueel nog niet hoog ontwikkel
den mensch om zich gedrochten en toestanden in alle 
denkbare vormen te scheppen. Die voorstellingen vallen 
dus geheel in de lijst van de godsdienstige toestanden 
en de mate der algemeene ontwikkeling van die dagen. 
Toen Rafaël leefde, was wel het geloof aan het bestaan 
van saters en der gelijken verdwenen, maar nog in lange 
na met dat aan nimfen en dolfijnen, salamanders en 
feniksen, in lucht cn water verblijf houdende machten, 
enz. Rafaël kon dus, met een rein geweten, evenals de 
l'ompeiaansche dekorateurs, al die zaken verpersoon
lijkt in zijn werken opnemen. Heeft deze beschouwing 
een grond van waarheid voor zich, dan zouden wij tot 
het besluit moeten komen dat de tijd van Augustus 
lager stond dan den vroegeren, in welken, volgens Vitru
vius, de waarheid meer werd gehuldigd. „Er bestaan 
betrekkingen tusschen de wezens en de omgeving die 
deze zich scheppen," zegt dj schrijver, 6) en wij zeg
gen het hem na! 

Het is er verre af, dat in onzen tijd het geloof aan 
dat alles totaal zou zijn uitgeroeid, maar toch mag als 
zeker gesteld worden, dat het bij minder of meer ont
wikkelden zeer geschokt is of geen spoor er van is 
overgebleven. Bij de eersten is het te verwachten, dat 
de voorstellingen van totaal onbestaanbare scheppingen 
der fantasie niet meer van ganschen harte gewild zijn 
en door laatstgenoemden niet zullen beschouwd worden 
als beschaving en ontwikkeling te bevorderen, iets waar
aan de kunst, door middel van kunstenaars en ook de

korateurs, geacht mag worden te moeten medewerken. 
Nemen wij dit alles in aanmerking cn denken wij 

daarbij aan de levenswijze van den Romein in die dagen, 
waarvan de schrijver ons een tafreel ophangt 7), dan 
willen wij gaarne aannemen , tlat de l'ompeiaansche 
wandversieringen tlie tie schrijver op het oog heeft, met 
hunne fantastische voorstellingen in tic lijst van hunnen 
tijd passen, maar even stellig ontkennen wij dat voor 
onzen tijd en zijn behoeften. Voor die is het onbeperkt 
heerschen tier fantasie niet geschikt. Nog eens: Er 
bestaan betrekkingen tusschen tic wezens en tic omge
ving die tleze zich scheppen. 

Moet het dan alles waarheid, niets dan strenge, ernstige 
waarheid zijn in tie dekoratieve kunstwerken ? 

Mag daarin geen greintje fantasie worden ten toon 
gespreid of toegelaten? Wie zal dat wenschen ? Kunst in 
het algemeen is zonder fantasie ondenkbaar. De kunste
naar dekorateur fantaseere dus gerust, doch het zij gezonde 
fantasie. I leeft zijne fantasie iets in zijn binnenste ge
schapen, dan ga hij ter schole bij tie rede cn late tlie 
de scherpe kanten zijner misschien al te weelderige of 
al te wilde fantasie afslijpen, opdat hij niet iets, naar 
ons meer beschaaft! denken en gevoelen gedrochtelijks 
te voorschijn brengt; hij zal dan tien meest ontwikkel 
den en fijnst gevoelenden geen aanstoot geven tloor wat 
hij heeft gewrocht. Het veld door tien dekorateur te 
bearbeiden is groot- en de hulpmiddelen zijn talrijk 
genoeg, dan dat hij zich alleen aan de bron der onge
breidelde fantasie zou behoeven te leveren. 

De fantasie blijve dus meester van haar eigen ik, het 
scheppingsvermogen, maar ook de rede behoude hare 
rechten. De versieringskunst vinde niet alleen voedsel 
in de „grillen tier verbeelding," haar „ideaal zij niet 
alleen de fantasie," maar zij dulde ook natuur en rede 
en doe er haar voordeel mede. Zij zal daarbij niet te 
slechter varen, en naar wij gelooven tot ontwikkeling 
van waren kunstzin bij alle logen tier Maatschappij me
dewerken. 

Maar de ongebreidelde fantasie heeft nu nog even als 
in de dagen van Augustus, een machtige bondgenoote, 
de mode namelijk, die toen maakte dat „de welspre
kende woorden van hen die den ouderen classic
ken stijl verdedigden, in den winti werden geslagen 
en men zich wendde tot de kunstenaars van de nieuwe 
richting." s ) Hier houdt eigenlijk alles op, en het 
eenigste dat te wenschen overblijft is, dat zij, die op 
eenig kunstgebied werken, niet tloor de mode in een 
verkeerd spoor worden geleid en dat zij, die overtuigd 
zijn dat de mode slecht is, hun best doen die, door op 
teine fantasie en rede gegronde werken, een beteren weg 
te doen inslaan en volgen. 

W. C . VAN GOOR. 

H E T NIEUWE MUZEUM VOOR 
KUNSTNIJVERHEID T E BERLIJN. 

4) Blz. 65 kolom 2. 5) Bl». 69 kolom 2. u>) bl. 70. kolom 1. 

Sinds korten tijd zijn tic stellingen, welke het nieuwe 
Kunstnijverheids Muzeum te Herlijn nog gedeeltelijk aan 
het oog onttrokken, verdwenen, en het imposante ge 
bouw vertoont zich thans, op eenige kleine details van 

7) bl. 70 kolom 2 v. v. 8 ) Hl. 6 9 . kolom 1. 
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ondergeschikt belang na, die nog niet geheel afgewerkt 
zijn, in al zijn luister aan het oog van den toeschouwer. 

Op een matig hoogen onderbouw, bestaande uit blok
werk van zandsteen, verheft zich het gebouw, waarvan 
het grondvlak bijna een vierkant vormt, verdeeld in drie 
verdiepingen Dc aan het hoofdfront gelegen vertrekken 
ontvangen licht door zeven-, die aan de zijgevels gele
gen door acht breede drielicht vensters. In het midden 
van het op 't noorden gelegen hoofdfront verrijst de toe
gang tot het voorportaal van de vestibule, een „halle" 
met twee korinthische zuilen en twee hoekpilasters ; daar
voor ligt de naar het gebouw voerende vrije trap en de 
oprit (lampei. De zuidelijke gevel heeft in het midden een 
risalitvormigen uitbouw. 

Een statige, door consolen gedragen goot lijst, bestaande 
uit terra-cotta welke gedeeltelijk gekleurd en verglaasd 
is, bekroond den gevel; de verschillende verdiepingen 
zijn uitwendig van elkander gescheiden door drie fries
banden, vervaardigd uit gebakken aarde van geelachtige 
kleur; deze en de eveneens, maar in anderen toon, geel
achtige kleur van den zandsteen der raamomlijstingen en 
hunne bekroningen, leveren een aangenaam kontrast met 
het helder rood der tegels waarmede de buitenmuren 
der beide hoofdverdiepingen bedekt zijn. Bovendien wordt 
het kleureffekt der facaden nog verhoogd door de ge
goten ijzeren en gebronsde sphinxbusten, die als kapitelen 
zijn gebruikt voor de pilasters welke de ramen der eerste 
en tweede verdieping in drie deelen verdeelen, in hoofd
zaak echter doet dit het kleurige mozaiek, op schitteren
den goudgrond, en de bonte verglaasde reliefs in gebak
ken aarde, die de velden vullen tusschen de ramen der 
bovenste verdieping. — In den meer eenvoudig behan
delden achtergevel zijn deze laatste versieringen door 
meer nuchtere en minder op den voorgrond tredende 
tegel-mozaieken vervangen. 

Aan de rijke dekoratieve versiering van het gebouw 
hebben, naast de uitvoerende architecten Gropius en 
Smieden, een aantal der voortreffelijkste kunstenaars 
hunne krachten besteed, geholpen door de ijverige mede
werking der meest bekende ateliers op het gebied der 
kunstnijverheid. De gladde, zoowel als de door den 
beeldhouwer Behrendt in relief gemodelleerde beklee-
dingstegels zijn afkomstig uit de fabriek van Augustin 
te Lauban; de zandsteen werken, niet inbegrip van de 
door Geijer en Drechsler gebeeldhouwde gedeelten, de 
korinthische pilasters voor de venster-omramingen der 
beide hoofdverdiepingen enz. zijn geleverd, wat den voor
gevel betreft, door Keferstein te Halle, wat de zijgevels 
betreft, door Wimmel te Berlijn. Zoowel deze tegels als 
de werken in zandsteen zijn van onberispelijke bewer
king. De reeds genoemde Sphinx kapitelen werden naar 
de modellen van O. Lessing in de ijzergieterij te Seesen 
vervaardigd; alle uit gebakken aarde bestaande deelen 
der rijke friesbanden en vullingen, welke door de beeld
houwers Lessing, Brunow en Simmering gemodelleerd 
werden, zoo ook de kroonlijst van het gebouw, zijn af
komstig uit de groote werkplaatsen van March in Char-
lottenburg. De glas-mozaieken aan den gevel zijn ge
deeltelijk ontworpen door Ernst Ewald, gedeeltelijk door 
Gesellschap, terwijl de uitvoering er van werd verdeeld 
tusschen Salviati en de Compagnia Venezia-Murano. 

In de door Lessing ontworpen omloopende fries, onder 
de ramen der bovenste verdieping, zweven tusschen be

koorlijk slingerende ranken, de ideale figuren van man
nen en vrouwen die aan het door hen gekozen kunst
werk arbeiden; deze voorstellingen komen in geregelde 
orde boven de pijlers voor, terwijl boven de assen der 
ramen, in dezelfde fries, cartouches aangebracht zijn die 
door gevleugelde geniën, als tenanten, worden vastge
houden en waarop de namen gegrift zijn van beroemde 
mannen aller natiën, welke zich met betrekking tot de 
kunstnijverheid verdienstelijk gemaakt hebben. Eveneens 
zijn cartouches niet namen aangebracht in het midden
gedeelte der door Brunow en Simmering gemodelleerde 
borstweringen der ramen, terwijl in elk der beide zij-
velden daarvan, twee tot een groep vereenigde figuren, 
de arbeiders van eiken belangrijken tak van industrie, in 
hunne werkplaatsen, voorstellen. De twaalf verschillende 
onderwerpen van dezen cyclus herhalen zich in afwisse
lende volgorde in de beide helften van den hoofdgevel, 
zoowel als in de zijgevels; in de friesbanden tusschen 
dc borstweringen van beide verdiepingen zijn de met 

j bladwerk omgeven wapenschilden van het Duitsche rijk, 
door Lessing gemodelleerd, geplaatst. Door de in lijs
ten van kleurige majolika gevatte schitterende glas-mo
zaieken van de bovenste verdieping eindelijk, wordt een 
voorstelling gegeven van de tijden en landen, in het 
geschiedboek van het kunsthandwerk als de meest be
langrijke en merkwaardigste opgeteekend. 

In de acht velden van het hoofdfront zijn, van links 
naar rechts op elkander volgend, China, Japan, Aegypte, 
Indië, Perzië, Rome, de Romaansche kunst, de Gothi-
sche kunst en de Renaissance, allegorisch voorgesteld, 
in de zes middenvelden elk door een zittende figuur, en 
in de langwerpige hoekvelden door een groep, bestaande 
uit een vrouwenfiguur en een knaap, die allen door hun 
kleederdrachten en de hen omringende attributen de 
periode, welke zij voorstellen, nader aanduiden. Van deze 
acht verschillende velden of tableaux zijn de vier eerst
genoemde door Ewald, de vier andere door Gesellschap 
ontworpen. De laatste ontwierp ook het beeld, de Oud-
Grieksche kunst voorstellende; het is eene in edele hou
ding zittende vrouwenfiguur in witte kleedij, naast haar 
staat een knaap die haar wijst op het bronzen beeld van 
den Olympischen Jupiter. Deze prachtige groep is ge
plaatst in een hoekveld van den westelijken gevel, in 
het andere hoekveld van dienzelfden gevel is, eveneens 
in mozaiek, de Chineesch-Japansche kunst voorgesteld, 
terwijl in de velden, op de hoeken van den oostelijken 
gevel, nogmaals tableaux met de Grieksche kunst en de 
Renaissance zijn geplaatst. In de zeven middenvakken 
van elk der zijgevels zijn reliefs van gebrand aardewerk, 
gekleurd en verglaasd, geplaatst. 

Ook van de versiering van den hoofdingang met zijn 
portaal, hierboven reeds genoemd, is zeer veel werk 
gemaakt; naast den trap staan beelden, Holbein en Peter 
Visscher, meer dan levensgroot, in zittende houding voor
stellende. Deze beelden zijn met veel talent uitgevoerd 
door Suszmann-Hcllborn, die ook op de onderste ge
deelten der schachten van de beide kolommen van den 
hoofdingang, een aaneengeschakelde reeks van kinder
figuren beeldhouwde, welke, zwevend tusschen candelabres 
bloemen- en vruchtensnoeren en festoenen, op allego
rische wijze de studie en de beoefening van het kunst
handwerk voorstellen. 

Twee dergelijke zuilen, niet rijk bewerkte bazis, ver-
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deelen het groote en statige middenvenster van de 
tweede verdieping, boven den hoofdingang, in drie ge
deelten. Dat venster wordt bekroond door een hoofd
gestel met fronton, rustende op twee voorspringende 
pilasters; in den tympan van het fronton, welke de 
fries van de bovenste verdieping doorsnijdt, heeft Sim
mering een relief in zandsteen gebeiteld, den scheppen
den en den uitvoerenden kunstenaar voorstellende, rus
tende ter weerszijden van een groote buste van Athene. 

Het voorportaal wordt van het inwendige van het 
gebouw afgescheiden door een gesmeed ijzeren dubbele 
deur, uit de werkplaatsen van Ed. Puls Een zandstee-
nen hoofdgestel, gedragen door een zuilenpaar van geel 
geaderd marmer, beschermt als 't ware dien toegang. 

Inwendig is het gebouw nog niet in alle deelen afge
werkt, toch brengt men er reeds de verzamelingen en 
de bibliotheek in over. 

Later hopen wij in de gelegenheid te zijn nog eens 
terug te komen op het dan voltooide decoratieve schilder
werk van Schalier en Maurer, om ook de op de wijze van 
majolica beschilderde reliefs van Geijer en Hundrieser 
te bespreken, versieringen die allen met elkander zullen 
wedijveren om het gebouw, waarin de beste scheppin
gen van het oude en het nieuwe kunsthandwerk een 
blijvend te huis vinden, waardig aan zijn doel te doen 
beantwoorden. 

• • » — 

I N G E Z O N D E N . 

Gaarne voldoet de Redactie aan het verlangen van het Bestuur 
der Vereeniging ,.Architectlira et Arnicitia" te Amsterdam, om 
een plaats te verleenen aan onderstaand schrijven. 

Aan de bouwcommissie van de Studenten-sociëteit 
»MUTUA FmEs" /(• Groningen. 

Wel Ed. Geb. Heeren. 

Naar aanleiding van de door U uitgeschreven prijsvraag voor 
het maken van een ontwerp van een nieuw Studenten-sociëteits
gebouw, veroo'loven wij ons, eenige opmerkingen te maken omtrent 
de wijze, waarop het programma dier prijsvraag werd opgesteld 
en de beoordeeling der antwoorden zal plaats vinden. 

Het heeft onze bevreemding gewekt, dat de nauwgezette be
studeering van het programma ieder deskundige den indruk moet 
geven, dat dit stuk niet door vakmannen is opgemaakt. — 

Wat toch is het geval ? 
Er wordt hoegenaamd geen melding gemaakt van fundeeringen, 

dus moet aanstonds de vraag rijzen, of voor het nieuwe gebouw
geheel of gedeeltelijk nieuwe fundceringen vereischt worden. — 

Hoewel in het programma het gebruik der op de situatie aan
gegeven keldermuren wordt toegestaan, ontbreken alle bijzonder
heden omtrent zwaarte, vertrouwbaarheid enz. 

Was bij de programma's der prijsvragen, in de laatste jaren 
uitgeschreven, het loffelijk streven waar te nemen, door het zoo 
nauwkeurig mogelijk opgeven der afmetingen van de verlangde 
hoofdlokalen, hetzij in maten of personen-aantal, een billijke be-
oordeeling gemakkelijk te maken, hier ontbreken alle gegevens 
voor de conversatiezaal, de leeszaal, de commissiekamer en de 
senaatskamer, zeker toch hoofdlokalen in een studentensociëteit. 

Hoe het ooit mogelijk zal zijn, voor den prijs in het programma 
genoemd, een dergelijk gebouw te stichten, is ons een raadsel. 

Minstgenomen is het ook vreemd, dat hier voor hoogstens ƒ 4 0 0 

een volledig plan met gedetailleerde begrooting en memorie van 
toelichting geëïscht wordt, daar, waar de algemeen erkende usance 
onder architecten een hoogeren prijs voorschrijft. 

Wat het geheimhouden van de samenstelling der jury betreft, 
sluiten wij ons geheel aan bij het afkeurend oordeel, hieromtrent 
in de technische bladen uitgesproken. 

In eene bijzonder talrijk bezochte bijeenkomst onzer Vereeniging 
werd ons opgedragen, officieel te protesteeren tegen de wijze, 
waarop deze prijsvraag is uitgeschreven, niet alleen wegens de 
onvolledigheid van het programma, maar ook vooral wegens de 
geringe waarborgen voor eene degelijke beoordeeling, den mede
dingers verzekerd. 

Met de meeste hoogachting hebben wij de eer te zijn 
namens Bestuurderen der Vereeniging «.Irrhitectura 
et Arnicitia" 

Amsterdam, (get.) JAN SPRINGER, Voorzitter. 
17 November 1881. E. DAMEN. Secretaris. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

AMSTERDAM. — Volgens den Minister van binnenl. Z. kan in 
1883 de opening verwacht worden van het Rijks-Museum op de 
Stadhouderskade. 

'S GRAVENHAGE, — Op de begrooting van Binnenl. Z. voor 1882 
is eene som van f 6000 uitgetrokken voor restauratie van toren 
en raadhuis te Middelburg. Ook voor de verdere herstelling van 
den grooten toren te Zierikzee zijn gelden uitgetrokken. 

LEIDEN. — De Minister van Binnenl. Zaken heeft dc houding 
der Regeering ten aanzien van de » Ruïne" te Leiden, als volgt 
verdedigd. Mocht de Regeering. vraagt de Min., welke in de 
eerste plaats voor de behartiging van de belangen der Universiteit 
verantwoordelijk is. zich ten deze uitsluitend laten leiden door de 
overwegingen, ontleend aan hetgeen de billijkheid, volgens de 
meening der Kamer, tegenover de gemeente Leiden vorderde ? 

Binnenkort zal de stichting van nieuwe gebouwen een onweer
staanbare eisch worden. Indien de Staat afstand deed van zijne 
rechten op de Ruïne, moest óf voor goed van de stichting van 
nieuwe gebouwen op die Ruïne worden afgezien, óf zou binnen 
kort een aanzienlijke som moeten gevraagd worden voor andere 
bouwterreinen, welke overigens nooit even gunstig voor de Uni 
versiteit konden gelegen zijn. De Min. zegt, dat de gemeente 
Leiden niet absoluut op de ten ggave der Ruïne aandrong, doch 
haar verzoek tweeledig stelde, óf teruggave van het bouwterrein, 
óf bebouwing daarvan met akademische stichtingen. Omtrent het 
eerste sprak de Kamer hare meening uit. De thans voorgestelde 
begrootingspost geeft haar de gelegenheid, omtrent het tweede 
punt van haar gevoelen te doen blijken. 

Er zou echter geen aanvang met den bouw gemaakt worden, 
vóór dat aan de Kamer mededeeling van plannen en begrootingen 
zou zijn gedaan en de memoriepost door een bepaald cijfer vervangen. 

DEVENTER. — Het departement alhier, van de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen heeft in beginsel besloten een wedstrijd 
uit te schrijven op het gebied der Ambachtsnijverheid. 

— — — 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

HOOGCARSPEL. 11 Nov. — Het gemeentebest.: hut doen van 
eenige veranderingen aan het schoolgebouw: hoogste inschrijver 
M. Beemster te Hoogcarspel, / 6020; laagste inschr. J. Botman Gz. 
te Bovencarspel, ƒ 4440, gegund. 

OuiEHOVE. 11 Nov. — Het gemeentebest.: het leveren van liet 
schoolameublement voor de lagere scholen van Oldehove en Saak-
suni cn eenige onderhoudswerken aan de school te Saaksum 1 
J. Huizinga, f 1320; I). Kooi te Zuidhorn, j' 1319; J. Sipkens te 
Niehove, ƒ 1265; P. Westerbaan. f 1102; H Vogelzang, / 1183, 
de overigen allen aldaar. 
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HAARLEM, I I N O V . — De archjt. I. C. van Wijk tv Rotterdam : 
het bouwen van een café-hótel en winkelhuis te Zandvoort: 1 C. 
Meijers te Zandvoort, café-hótel en winkelhuis ƒ73,900; café-hótel 
afzonderlijk ƒ 61,805, winkelhuis afzonderlijk ƒ 12,995. 

DEVENTER. 14 Nov. - De bouwmeester j . H . Bolink: het bou
wen van een Terra Cottafabrick aldaar voor de firma Grolleman, 
cn Nierdt: E. Roerink aldaar, ƒ 6469. 

ALKMAAR. 15 Nov. — Het gemeentebest : het bouwen van een 
paardenstal, het vernieuwen van den schoorsteen enz. aan de sluis
wachterswoning bij de Zes Wielen, minste inschrijver K. Schuit 
te Heer Hugowaard, ƒ 2588. 

's GRAVENHAOE. 15 Nov. De ontvanger der successieregten 
cn domeinen: het bouwen van een hertenstal in de Koekamp aid. 
raming, ƒ 3190: J. C. Tom en H. van Bergen Henegouwen, ƒ4866: 
1. H . dc Swart en Zn., ƒ 3988; M. Houtman, ƒ 3769; J. C. Pie-
tersc, ƒ 3 7 5 2 ; A. Stigter, ƒ 3750: C. Meijers, ƒ3690; W. Lampkamp, 

/ 3 6 7 5 i T. Hoogcndoorn, ƒ 3 6 6 9 ; A. Kloots. ƒ 3620; A . R. Rutgers, 
ƒ 3594; M. L. v Spanje, ƒ 3575; F Strectland te Slicdrecht,/3533; 
J. C. Bernard, ƒ 3500; J. Alphenaer te Waddinxveen, ƒ 3449; 
T. 1. Mirandc, ƒ 3 4 1 0 : J. L. Werdes Jr., ƒ 3350: F. B. Kuhnel, 
ƒ 3200; J. Roermeester, f 3040; J. M. Meijsscn, f 2987; W. West-
maas, ƒ 2925; L. Tromp, ƒ 2910; C. Alkemade Jr. te Noordwijk, 
/'2777; de overigen allen tc 's Hage. 

VEI.I'. 16 Nov. — Het bouwen eener Villa aan den Parallelweg 
te Velp: I. de Wilt te Dieren, ƒ 14993; A. Abbenhuis te V'elp, 
f '4894; J- A. G. Teegcl te Arnhem, ƒ 14850; A. Gcrritscm idem, 
/ 1475°; , J - Jansen van Galen tc Velp, ƒ 14424; W. Vleeming 
idem, ƒ 13999; W. A. Duijm idem. ƒ 13745; E. J. N . Steentjes 
idem, / 12400, gegund. 

AMSTERDAM, I 7 Nov. — De architect IJ. Bijvoets (Izn.: het bouwen 
van dc stoom-, meel- en broodfabriek dc Leeuw aldaar, op de daartoe 
gereed zijnde funderingen, buiten de gegoten ijzeren ramen cn 
kolommen: L. Vlasman, ƒ 63,740; J. Schoonenburg en C. J. Maks 

ƒ 6 2 , 8 3 2 ; Cruijff en Schouten, ƒ 61)380; H. C. Dorlas, ƒ 59,339; 
H. I. Meskers, / 57,999. gegund; allen aldaar. 

— 16 Nov. — Het minist. van waterstaat, handel cn nijverheid; 
de voortzetting der restauratie van het Oud-Stadhouderlijk Kwar
tier op het Binnenhof te's Gravenhage, raming: ƒ 185600; Ph. Ver-
bruggen te Waddinxveen, ƒ 104.691; W. P. Teeuwisse, ƒ 99,900; 
W. j . Kolkert tc Deventer, ƒ 96,951; F. B. Kuhnel, ƒ 89,600; 
K. Hollander tc Utrecht, ƒ 89,600; J. C. Tom en H . van Bergen 
Hcuegouwen, ƒ 87,823; C. Meijers, ƒ85,525; L. de Rooy, ƒ 8 5 000: 
J. B. Arends cn J. X. Boers ƒ 84,400; A. Kloo's en W. Lamp
kamp, ƒ 8 1 , 2 8 5 ; de overigen allen tc 's Gravenhage; het maken 
en stellen van den metalen bovenbouw voor de brug over den 
Rhijn nabij Rhenen: Union Aticn Geselschaft für Eisen-und Stahl-
Industric tc Dortmund, ƒ 1,186,328; Actiën Gescllschaft filr Eisen-
'ndustrie und BrUckenbau, vorm. I. C. Harkort te Duisburg 

ƒ899,900; J. M. van der Made te Amsterdam, ƒ 887.360; Gute 
Hofinungshutte Acticn Verein filr Bergbau und Hüttenbetrieb te 
Obcrhauscn, ƒ 834,909. 

GOOR. 16 Nov. — Het bestuur der Goorsche bouw-maatschappij; 
het bouwen van 10 arbciderswoningeu: J. ter Stege te Ootmarsum, 
ƒ 10,399; J- ' !- Hclmcrs tc Gelselaar, ƒ 8550 ; A. Julink te Goor, 
ƒ 8260; F. Rietman te Diepenhcim, ƒ 7981 ; B. H . Blankvoort te 
Eibergen, ƒ 7974; G. Wissink Az. tc Goor, /"7815; J. Grobbcn 
te Almelo, ƒ 7766,80; D. Assink en Sloct te Lochem. /' 7282; 
J. Lecferink te Goor, ƒ 7233. 

ROTTERDAM. 16 Nov. — Het gemeentebest.: het bouwen eene 
school met woning aan de van der Werffstraat: H. van den Dob
belsteen en D. van Leeuwen Jr., ƒ59,000; |. Mccnhorst, ƒ 35,497; 
C. dc Ridder, te Kralingen, ƒ 35,400; C. J. van Tussenbroek, 
J 34,43°: M. Schreuders, tc IJsselmonde, ƒ34,427; A. J. J. Sluijter, 
ƒ 3 4 , 1 7 8 ; W. G. C. Hilkcs. ƒ33,500; W. L. Helmer, ƒ 32,333 ; 
C. P. W. Dessing, te Gouda, / 31,978; P.O. Winters, tc Kralingen, 

ƒ 3 1 , 8 8 9 ; A. Hcnkemaus, ƒ 31.575, de overigen allen aldaar, 

— 18 Nov. — Door den heer J . W. Visser, het bouwen 
van een dubbel woonhuis. Plantage, hoek Fransche- en Kcrk-
laan, te Amsterdam, 11 billetten: van Dommeren, / 59900; Oer
lijn en de Haan, / 47900; Warners, ƒ 47441 ; Heyink, ƒ 47439; 
Maks, ƒ 47230 ; Cruijff en Schouten, ƒ 46680 ; Koster, ƒ 45648 ; 
Reijnierse, ƒ 4 4 8 9 0 : Gebs. van Berkum, ƒ 42910; Dorland en 
Rollï, ƒ 40986 ; Taniminga, f 35000. 

BREDA. 19 Nov. — Dc verbouwing van een heerenhuis, architect 
J. M. Marijncn, tc Breda Ingek. 4 bill. 1 A. C. Bom tc Breda, 

ƒ 8 8 0 0 ; Th. Erkelcns, idem, ƒ 8 3 1 7 ; G. van der Sandc, idem, 
ƒ 7 0 5 3 ; A . F. van Dongen tc Princenhage, f 6S43. 

'S HERTOGENBOSCH. 21 Nov. — Door het Bestuur der Maatsch. 
tot verpleging van Krankzinnigen op het land, de bovenbouw 
eener Directeurswoning aan dc Geneeskundige inrichting voor 
Krankzinnigen tCoudewater" tc Rosmalen, architect, C Muysken 
ingek. 5 bill.: C. Kosters tc Bcrlicum, ƒ 34900; Ludovicus v. d. 
Span te Vcghcl, ƒ 30235, Lambcrtus Paaps, idem, ƒ 30145; van 
Beurden tc Tilburg, ƒ 20000; P. F. Dusée te Hedikhuizen, ƒ 18850. 

AMSTERDAM. 21 Nov. — Het Bestuur der Maatschappij voor den 
Werkenden Stand: het bouwen van een Maatschappelijk Gebouw-
op de terreinen »Blaauw- Jan'' te Amsterdam, architect L. Beirer. 
Ingekomen 14 billetten, tc weten: J. F. Prcntzler tc Amsterdam. 
/ 107500; Peeterscn en Roclofsen idem, ƒ 106000; Timmer en 
Furstner idem, ƒ 105300; K. J B. van Damme idem, ƒ 104445; 
Ph. A . Warners idem, ƒ 103200; H . C. Dorlas idem, ƒ 103187; 
Oosterink en Schut idem, ƒ 102500; |. Schoonenburg &C.J .Maks 
idem, 101600; Cruijff en Schouten idem, ƒ 99722, P. S. Rijnierse 
idem, ƒ 99320; E. R. Kuipers te Nicuwer-Amstel ƒ 9 7 6 5 4 ; J. P. 
Cornclissen te Amsterdam, ƒ 96777; A. Paans idem, ƒ 96000; 
B. van Buuren idem, ƒ 91240. 

ROTTERDAM. — De architect Ed. G. A . Fo l : het bouwen van 
een woonhuis nabij de Aert van Ncsstraat (behalve aankoop 
muur): gegund aan J. Mirandc Jr. aldaar, ƒ 8350. 

AMSTERDAM. — Het verbouwen van het perecel Vijzelstraat 127. 
onder beheer van den bouwkundige, den heer I. J van der Bilt, 
voor rekening van den heer Heijdeman: G. Boon aldaar, f 9500 

B E R I C H T . 

Het verslag van de vergadering tier Afdeeling 's Gra

venhage is te laat ontvangen om nog in dit blad opge

nomen te worden. 
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J . & D . V A N D E R P O T , 
R O T T E R D A M . 

P O R T L A N D C E M E N T uit de gerenom
meerde fabriek van de Heeren D Y C K E R -
HOFF & SöHNE tc Amoneburg bij BUbrich. 

V L O T - en S L I J P D E E L E N enz., GIPS. 
E N G . A A R D E N B U I Z E N , V U U R V A S 
T E en Z W E M S T E E N . V U U R K L E I en 
andero B O U W M A T E R I A L E N . 

Omtrent bet gebruik onzer DYCKER-
HOFFer Cement als goedkoope en deugd
zame Metselspecie, ontvingen wij dezer dagen 
onderstaand certificaat: 

Rotterdam. 5 September 1881. 
Den Heeren J . & D. VAN DER POT. 

Mijn,- Heeren. 
In antwoord op uwe vragen betreffende 

de gebezigde specie voor de metselwerken 
der remise en werkplaats voor den Stoom
tramweg Rotterdam-Dclfshaven-Schiedain. 
kan ik u mededeelen, dat door mij voor 
dc funderingen is voorgeschreven eene 
melange van 10 deelen scherp zand, 2 deelen 
luiksche kalk en I deel pnrtl. cement, en voor het 
trasraam 5 deelen zand, 1 deel kalk en 1 deel 
cement. De menging had plaats volgens 
beschrijving op uwe prijscourant. De resul
taten waren uitstekend, zoodat voor den bouw 
eener school te Werkendam, door mij voor 
het geheele gebouw dezelfde melange werd 
voorgeschreven. Uit de genomen proeven 
is mij gebleken, dat de toevoeging van kalk 
niet veel bijdraagt, 0111 de specie sterker 
te maken. Goede mengsels van 1 cement & I 
5 zand gaven nagenoeg dezelfde resultaten, 
doch een mengsel van 1 cement en 5 zand 
laat zich als metselspecie niet verwerken, 
cn de toevoeging van de kalk maakt er 
eene goed te verwerken specie van; zelfs 
zou voor funderingen de hoeveelheid zand 
nog met 1 a 2 deelen vermeerderd kunnen 
worden. 

Voor metselwerken, die in het najaar 
worden gemaakt, is dit mengsel zeer aan 
tc bevelen, daar de ondervinding leert, dat 
alle trasspecien in den winter sterk door 
vorst worden aangedaan ; terwijl deze specie 
als zeer spoedig verhardend, niets van tic-
vorst te lijden heelt. 

Reeds in de jaren 1876 en 1877 werd 
door mij voor die gevallen de tras door 
Dyckcrhol'fer cement vervangen, doch niet 
in de tegenwoordige verhouding, die wat 
de kosten betreft met dc trasmengsels on
geveer gelijk staat. 

Met alle achting 
Uw Dw. Dienaar, 

w. g. J . SCHOTEL, 
328 Ingenieur-Architect. 

B A L K - I J Z E R , 
in alle iifiuetiiifreu voorradig. 

TEEKENINGEN en PRIJSCOURANTEN ver
krijgbaar bij 

H O T Z * C ° . . 
329 R O T T E R D A M . 

L O U I S G O F F I N & 0 , E . 
SS, Avenue Jttosjior SS, IL.UIK. 

Exploitanten van H A R D S T E E N (.Petit granit) en van. K E I J E N G R O E V E N 
alsmede van L U X E M B U R G S C H E N S T E E N . 

H A R D S T E E N G R O E V E N van OGNÉ ruim 10 Hectaren groot met Stoom
zagerij ingerigt om alle afmetingen te kunnen zagen. 

L A R O C H E T T E S T E E N , G I L S D O R E E R S T E E N en W I D D E B E R G E R -
K E I J E N , ruim 18 Hectaren in exploitatie in Luxemburg. 

Verder G R A N I E T en G R È S K E I J E N , H Y D R A U L I S C H E en V E T T E 
L U I K S C H E K A L K . 

Aan Ingenieurs en Architecten worden op aanvrage monsters van boven
staande steensoorten toegezonden. 

STOOMMACHINES. « PARKETVLOEREN, 
B O E K E & H U I D E K O P E R , te Gro
ningen, leveren sedert eenigen tijd 
met het meeste succes een nieuw 

Geoctroüeertl middel tegen Ketelsteen: 
Op franco aanvrage worden prijsopgaaf, gebruiks 
aanwijzing en attesten van gebruikers f ranco 

I S V i l l e r o y & B o c h , Me t t l a ch m l 
• ' T B o c h F r è r e s , Maubeuge 331 —1J 
•™ 5 M i n t o n , H o l l i n s & Co. , Stoke H 1 
• p Hide I'. rtegenwoordigeri en Depothouders ' 
• 0E LINT & Co., Oostzeedijk 248, Rotterdam. f>1 

toegezonden. 33° 

H . H . I n d u s t r i ë e l e n . 
De prijs der advertentien in den 

Amsterdanschen Almanak 
voor Koophandel en Zeevaart 

1 8 8 2 , 
welke in dc eerste dagen van het volgende 
jaar aan meer dan 3100 leden van het 
Collcgie ZEEMANSHOOP — over de geheele 
wereld verspreid — gratis en franco wordt 
rondgezonden, is 

geheele bladiijde ƒ 10.— 
halve „ , , 6 — 
derde „ „ 4.— 

Eene advertentie plaatsende, k.in men 
desverkiezendc een ex. van den Almanak 
f 50 Cts. ontbieden. De bandelspnjs is 
a 1.—. 
Uitgave van DE ERVEN H. \.\N MUNSTER t ZOON. 

K a l k - en T r a s - F a b r i e k a n t 
GROOTHANDEL AA 

IN 

V E R D E R E B O U W M A T E R I A L E N . 
Directe aanvoerder der M A N H E I M E R P O R T L A N D C E M E N T . 
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Bij P. G O U D A Q U I N T , te ARNHEM, is verschenen de VIERDE aflevering van: 

GESCHIEDENIS VAN DE BOUWSTIJLEN 
IN DE 

H O O F D T I J D P E R K E N D E R A R C H I T E C T U U R 
DOOR 

EÜGEN. GUGEL, 
Hoogleeraar voor dc Bouwkunst aan dc Polytechnische School te Delft. 

Met omstreeks 700 in den tekst gedrukte figuren en « staalgravuren. 
Tweede, veel vermeerderde en bijgewerkte druk. 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 10 afleveringen a f L76. 333 

DRIE BOEKWERKEN: 
AAN WIEN DE BRUID? Historisch romantisch tafereel uit de i j ' eeuw. 

(Maximiliaan's aanzoek om de hand van Maria van Bourgondië.) 

EDWARD R00ZE, Jong: Gehuwd. 
Het Leeskabinet zegt: „Een jeugdig paartje in de wittebroodsweken en daarna", 

zouden wij dit vlug. aardig geschreven boekje kunnen noemen. Niemand zal de 
uurtjes, aan de lotgevallen .Ier jonggehuwden gewijd, als onaangenaam betitelen. 

EDWARD R00ZE, Engelsche Schetsen, als: STARVATION, - - W O M E N 
RIGHTS, — HUWBARE DOCHTERS, — ROBBERY, SWINDLER & Co. — 
EMILY. 

welke per stuk drie gulden kosten, w o r d e n den i n t e e k e n a r e n 
op he t BOUWKUNDIG WEEKBLAD tot ult°. December a. s. als 
premie aangeboden a ƒ 1.25 elk, of / 3.5O voor alle drie te zamen. 

Van EDWARD ROOZE, J o n g Gehuwd, zijn nog eenige in heel 

linnen stempelband gebonden ex. voorhanden, welke met 60 cts. ver
hooging worden afgeleverd. 

De aflevering geschiedt franco, na ontvangst der remise per 

P ° 8 t w i M e l - DE E R V E N H . V A N MUNSTER & ZOOH. 
Uitetvert. 



A A N B E S T E D I N G . 
Den 24 November e.k., zal tloor het 

R. C K E R K B E S T U U R van Oss, Bisdom 
's Bosch, worden 

A A N B E S T E E D : 

Het bouwen van een Fra te rhu i s 
en Ges t icht , ten dienste der R . C. 
P a r o c h i a l e Jongensschool en 
Weeshuis aldaar. 
Bestekken zijn verkrijgbaar ad ƒ 1.2$ per 

exemplaar bij den Boekhandelaar Jon. 
BROCKS te Oss, van at Maandag 13 Novem
ber e.k. en zal met de teekeningen en plan
nen ter inzage liggen van af genoemden 
datum bij W. DE B l E , in het koffiehuis "De 
Kroon" te Os». 

Aanwijzing in loco daags vóór de be
steding, en op den dag der besteding 
's morgens ro uur. 

Opening der biljetten in voornoemd kof
fiehuis op Donderdag 24 November, 's na
middags 2 uur. 

inlichtingen geeft H . R. HENDRIKS, bouw
kundige te Oss. 323 

THE S PANCRAS IRON WORK C PANCRAS R" LONDON 

PATENT STABLE 4 ^ FITTINGS 
i ' i =1 

V o o r H . H Ingenieurs, Arch i t ec t en , 
B o u w k u n d i g e n enz. 

Men teekent in bij iederen boekhandelaar. 

Verschenen: 

A F L E V E R I N G 1 V A N 

De Grafische Methode 
haar aanwending in de Statistiek en' Staat

huishoudkunde op Industrieel, Handels-
en Natuurwetenschappelijk gebied, en 

in 't bizonder in de 
Geneeskunde en Physiologie , 

naar liet Franseh 324 
VAN 

E J . M A R E Y . 
Bewerkt en vermeerderd met een aantal 

voorbeelden betreffende de 
(•nitisclie statistiek van Yetleihuid. 

DOOR 
F . M . J A E G E R , 

Leeraar aan V Gymnasium van'sGravenhage. 
Compleet in pl.m. 12 Afleveringen a ƒ0 .90 . 
Uitgave van HENRI J. STEMBERG, 's Hage. 

inenten voor Nederland en Av Koloniën: 

STAAL <& HAAT.METJER, 
30, Derde Weteriiiffdwarisatraat, 

A M S T E R D A M . 

alwaar ccn complete Engelsche Stal en Box te bezichtigen is. 

COMPLETE INRICHTING 
V A N S T A L L E N , K O E T S H U I Z E N E N T U I G E N K A M E R S . 3̂ 6 

Op aanvrage worden G e ï l l u s t r e e r d e Catalogussen met prijsopgaven Iranco toegezonden. 

WORDT NOG DEZE WEEK VERZONDEN. 

C. GROD 
i n B r o h l a m R h e i n 

Tuffsteinbrüche und Werkhütten 
für Steinmetz- n, BilËaner-Arbeiten 

in Brohl, Rheineek, Weibern und N.-Mendig. 
Specialitst: 

Weibern-Tufl 's tein u n d r ö t h l i c h e r 
Tufft tein v o m Laacher-See. 

Heeft o. a. gebouwd: Bergakademie, land-
wirthschaftliches Museum in Berlin, Bone in 
Frankfurt, Kunstakademie, Kunsthalle,Standehaus, 
Neue Kirchein DUsseldorf, Theater und Friedrich-
Wilhelm-Gymnasium in Köln etc. etc. 325 

Vertegenwoordiger voor Nederland: 
FERD. ENGERS, Spuistraat 150. Amsterdam 

I 

Groote voorraad in alle afmetingen. Lage prijzen. 3 2 7 

i 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
TUSSCHEN VELSEJN EN 1.IMUIDEN. 

Hoofddepöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Itekrooml tv Arnhem met Diploma 1" Grand. 

„ A P P E L B L O E S E M , R O O D E , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 
M E T S E L S T E E N E N , P R O F I E L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N T R O T T O I R -
S T E E N E N van af f 1.50 per M r 2 . , R I O L E N , B U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O R T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in 1' qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „STERN" van TOEPFFER, GRAWITZ & Co. te Stettin • 
KNIGUT, BEVAN & STORGE'S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af ƒ 1^50 enz 

Gedrukt bij de Enen II. van Munster A* Zn, 

SKtnr-Ti'L/. 

ISTE J A A R G A N G 
O R G A A N 

V A N D E M A A T S C H A P P I J 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 . 

N ° . 31. 30 NOVEMBER 1881. 

Redact ie : I'. I. H. CUYPERS, Prof. E. (lUCI'.I., 1. R. DE KRL'VKK 
C. MUYSKEN cn II. P. VOGEL. 

Ui tgevers : DK ERVEN II. VAN MUNSTER .V ZOON, 
Warmoesgracht 12, Amsterdam. 

Agen ten : 11AASENSTEIN \ VOGI.ER, Hamburg; 
\( E MITCIIEI.I., Londen; A. N. I.EBEIH'E & <"., ünisscl. 

Abonnementsprijs voor Nederland, fr. p. p f S.50 
,, ,, N.-Inilic' (bij vooruitbetaling) fr p. p. . ,, 11.50 
,, ,, het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p, p, ., 10. 

Advert. 1—5 regels f i . verder 20 Ct. Abonn. 500 regels a 15. 1000 
a 12, 2000 a ioCt. bij vooruitbetaling. Bewij-nuinnters per plaatsing 10 < "t. 
Buitenlandsche Advertentien 25 Ct per regel. Abonnement 2000 regels 

a 15 Ct. bij vooruitbetaling. Bewijsnummer voor elke plaatsing 10 Ct. 

INHOUD. 

Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Water In nieuwe muren. — 
Verslag van de vergadering der afdeeling 's Gravenhage. gehouden op 
Donderdag den 17 November. — Verslag van de vergadering der afdee
ling Rotterdam, gehouden den 18 November 1881. — Verslag van clc 
vergadering der afdeeling Arnhem, gehouden op 23 November 1881. — 
Ingezonden. — binnen- en buitenlandsche berichten.— Afloop van aanbe
stedingen. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D L 
M A A T S C H A P P I J 

P R I J S V R A A G 

Het Bestuur van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst noodigt Heeren Stempelsnijders, zoo" 

wel binnen- als buitenlandsche uit, tot het vervaardigen 
van een model voor eene Medaille, welke de Maat
schappij, ingevolge hare wet toekent aan de beste ant
woorden op de jaarlijks door haar uit te schrijven 
Prijsvragen. 

Het programma is op franco aanvrage te verkrijgen 
aan'het Archief der Maatschappij, Wijde Kapelsteeg N " . 2. 

Namens het Bestuur 
C. M U Y S K E N , Voorzitter. 
C. T. J. LOUIS R1EBER, Secretaris. 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 

De 424sK. Vergadering zal gehouden worden op 
Vrijdag 2 December 1881, des avonds ten 8 ure, in 
het lokaal Eensgezindheid. 

In behandeling komen: i " . Voorstel van het Bestuur 
betreffende het in teekening brengen van antieke kunst
voorwerpen. 2". De voorgestelde demping van den 
N . Z Voorburgwal. 3 0. Kunstbeschouwing uit de ver
zameling van de Maatschappij. 

WATER IN NIEUWE MUREN. 

Nieuw gebouwde huizen zijn vochtig, doordat in de 
muren, bij het bouwen, eene groote hoeveelheid water 
wordt opgehoopt. Dat deze hoeveelheid werkelijk niet 
gering is, kan uit de volgende cijfers blijken. 

Een kubiek meter metselwerk, van gewonen hard-
grauwen Waalsteen, bestaat ongeveer voor 2/:t uit steen 
en voor 1/3 uit mortel ; neemt men voor het specifiek 
gewicht van beiden 1,8 aan, dan verkrijgt men, in een 
kubiek nieter metselwerk, 1200 K g . steen en 600 K g . 
mortel. Nu kan gewone hardgrauwe Waalsteen onge
veer 20 "/o van zijn gewicht aan water opnemen, daar 
echter de te vermetselen steenen maar zelden geheel 
van water verzadigd zullen gebruikt worden, nemen wij 
10 °/o aan, wat this op de 1200 K g . steen, 120 K g . 
of liter water uitmaakt. Mortel moet, om verwerkt te 
kunnen worden, ongeveer V.; van zijn gewicht water 
bevatten, dit maakt dus in het gegeven geval 200 liter 
water in den mortel, of te samen in een kubiek nieter 
nieuw metselwerk 320 liter water. 

Om al dit water uit de muren te verwijderen, staat 
geen enkel ander middel ten dienste, dan de eenvou
dige verdamping aan de lucht. 

Neemt men io° C. als de gemiddelde temperatuur 
der lucht aan, dan kan een kubiek meter bij deze 
temperatuur y . j gram water in dampvorm opnemen. 
De gemiddelde vochtigheidstoestand van de lucht, is 
echter ongeveer 75 van de hoeveelheid waarmede 
zij verzadigd is, zoodat I M a lucht bij 10", slechts ten 
hoogste 2.4 gram waterdam]) kan opnemen, waaruit 
volgt, dat door en langs iederen kubiek meter nieuw 
metselwerk, ongeveer 133 duizend kubieke meters lucht 
moeten strijken, om het water er uit op te nemen, 

Wi l men kunstmatig het uitdroogen der muren van 
een nieuw huis bevorderen, dan is stooken en ventileereii 
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het eenige middel wat ons ten dienste staat. Om na 
te gaan welk een belangrijken invloed ten goede dit 
middel hebben kan, denken wij ons eene kanier van 
ioo M s inhoud. De lucht die deze kamer bevat, kan 
dus 240 gram water opnemen, de verdere opname van 
water is alleen van de luchtverversching afhankelijk; 
bedraagt deze slechts 10 kubiek meter in het uur, dan 
raakt men elk uur 24 gram water kwijt. Door nu te 
stooken tot de lucht b. v. 20 0 warm is, stijgt de capa
citeit voor eiken M : i lucht, om water op te nemen, van 
2.4 tot 10.2 gram, maar te gelijkertijd neemt door het 
temperatuur verschil binnen en buiten, de ventilatie toe, 
en zal zeker tot 50 M ' in het uur stijgen. Men raakt 
dus op deze wijze in het uur 510 gram water kwijt, of 
ruim 20 maal meer, dan wanneer er niet gestookt werd. 

V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G D E R A F 
D E E L I N G 's G R A V E N H A G E , G E H O U D E N OP 

D O N D E R D A G D E N 17 N O V E M B E R . 

De Voorzitter opent de Vergadering en geeft, na mededeeling 
van eenige ingekomen stukken, het «oord aan den Heer H . 
Wesstra Jr. Wanneer ik, vangt dc Heer W. aan, eenige oogen-
blikken uwe aandacht vraag, dan is het voor een onderwerp dat 
menig uwer misschien minder belangrijk zal voorkomen, het be
treft immers geene schoone bouwkunst, noch restauratie van 
oude monumenten, neen. het is eenvoudig eene mededeeling 
over Artesische putten. 

Als men met een aardboor een loodrecht gat tot eene meerdere 
of mindere diepte in den grond boort, dan gebeurt het onder 
gunstige omstandigheden, dat het water tot aan de monding 
stijgt, ja, wel eens als eene fontein naar boven komt. 

Vooraf is zeer bezwaarlijk te bepalen of dergelijk werk met 
een gunstigen uitslag zal worden bekroond, tenzij reeds dergelijke 
putten met goed gevolg in de nabijheid mochten geboord zijn. 

Het is niet met zekerheid bekend, wanneer de aardboor voor 
het eerst tot het opsporen van onderaardsche wellen is gebezigd, 
maar naar het schijnt zijn dc eeiste springbronnen in het oude 
Fransche Graafschap Artois (Artesia) geboord, waaraan zij den 
naam van Artesische pulten ontleenen. 

Zoowel in Frankrijk als in het noorden van Italië zijn deze 
putten sedert vele eeuwen in gebruik; in Duitschland en Enge
land echter zijn ze eerst sedert ongeveer 60 a 70 jaren bekend. Wel 
was het gebruik van de aardboor ook daar reeds vroeger be
kend, doch eerst in het begin dezer eeuw werd ook in Duitsch
land en Engeland de opmerkzaamheid op die belangrijke zaak 
gevestigd. 

In Londen en omstreken bestaan tegenwoordig een groote 
menigte van de bedoelde putten. Te Neurenberg werd er in het 
jaar 1830 een geboord ter diepte van 357 voeten, waarvan het water 
tot 12 voeten boven den grond opstijgt, het is zeer zuiver en 
heeft eene warmte van 10J" Reaumur 

Een groot aantal Artesische putten vindt men te Weenen, 
«aarvan vele reeds meer dan een eeuw oud zijn. Onder der
gelijke putten, op vele plaatsen in het buitenland met goed 
gevolg geboord, is er zeker niet één die zoo zeer de aandacht 
verdient als die in het slachthuis van Crenelles bij Parijs. Dat 
werk, in 1838 aangevangen, werd in drie jaren tijds voltooid, die 
put heeft de enorme diepte van 1684 voet. Het boorgat heeft 
aan zijne monding een diameter van 1 voet 18 duim., aan het 
ondereinde van 6 duim en 8 streep en is bijna over de geheele 
lengte met sterke buizen van ijzerblik bekleed. Hoewel door 
het breken der boorstang het werk tot driemalen toe werd op
gehouden was de uitkomst evenwel schitterend en beloonde 
ruimschoots de moeite en kosten daaraan besteed, dewijl deze 
bron dagelijksch meer dan 4 millioen liters water oplevert. De 
temperatuur er van is 28» Celsius 

In den beginne zeer troebel, is het later volkomen helder ge
worden en zoo zacht, dat het mede zeer goed tot wasschen kan 

worden gebruikt Ook in ons land heeft men in de laatste jaren 
verscheidene zulke putten geboord, meer bekend onder den naam 
Nortonpijpwellen. De voornaamste zijn zeker wel die te Utrecht 
op het Vreeburg en te Goes bij de gevangenis. Aan beiden werd 
gedurende jaren gearbeid, doch voor zooverre mij bekend, is het 
resultaat niet schitterend te noemen. Zoowel wegens dc onuit
puttelijke hoeveelheid zuiver en helder drinkwater als uit hoofde 
van de zich steeds gelijkblijvende middelbare temperatuur heb
ben de Artesische putten een veelvuldig nut. Men heeft ze zelfs 
bij den zoo krachtigen aanvoer, als drijfkracht aangewend. Zoo 
heeft b v b. zekere Dr. Withers te Millwood in Noord-Ame-
rika een zaagmolen die door 6 Artesische putten gedreven wordt. 

Deze putten ter diepte van 300 tot 600 voet, leveren te zamen 
per minuut ongeveer 1000 gallons of 10.000 ponden water, dat 
in een vergaarbak verzameld en vandaar naar den molen vloeit, 
alwaar het van eene hoogte van 40 voet op een rad van reactie 
nedervalt. 

Bij het boren der Artesische putten graaft men gewoonlijk 
eerst een gat van ongeveer 1.50M. in diameter, ter diepte van 
I 50 tot 2.50M. In het midden van dien kuil wordt het boorgat 
aangezet, waarbij gewoonlijk 2 werklieden in den kuil, een derde 
of de overigen, daarbuiten bezig zijn. Doelmatig is het dezen 
putschacht met metsel- of timmerwerk te bekleeden, len einde 
een stellaadje in den koker te kunnen aanbrengen waarop de 
werklieden staan. 

Indien men nu eerst een zandbedding heeft te doorboren, 
drijft men vooraf een ijzeren buis, waarvan de binnendiameter 
iets grooter is dan het te maken boorgat, in het zand naar be
neden, haalt met de lepelboor het zand uit de buis en drijft die, 
dus voortgaande, steeds dieper naar beneden. Blijkt ééne buis 
niet voldoende om door de zandbedding te komen, dan plaatst 
men er, zoo noodig, achtereenvolgens meerdere op, totdat men 
eindelijk eene klei- of andere laag heeft bereikt, waarin men 
zonder buis verder boren kan. Is er echter geene zandbedding 
aanwezig, dan is het aanbrengen eener buis onnoodig. 

Toch schijnt het geraden ook bij het begin der boringen, in 
leem- of mergelbedclingen, een koker in te brengen, en wel een 
geboorde houten buis, in inwendigen diameter 0.30 tot 0.40 M . 
waaruit dan verder het boorgat wordt voortgezet. 

Spreker beschrijft verder de werktuigen tot het boren benoodigd 
en maakt die door teekeingen duidelijk. 

In de eerste plaats komt daarbij in aanmerking het hoofd
instrument waarmede de boren gehanteerd worden, zijnde • 

i " . de draaier of boorsleutel, welks ijzeren schacht aan het 
ondereinde van een inwendigen schroefgang is voorzien, waaraan 
de boorstangen worden vastgeschroefd, die, van gezond taai ijzer, 
eene dikte hebben van ongeveer i\ tot 4 cM. en eene lengte 
van ruim 4 Meters; 

2°. de ven ie/boor of cilinderboor, met de klep, voornamelijk 
voor drijfzand; 

3". de kegtlboor, bij zeer fijn drijfzand; 
4". de cilinderboor, voor plantaarde, leem en dergelijke weeke 

doch niet vloeibare massa's; 
5U. de lepelboor, om vóór te boren, waarna het boorgat met 

de spitse lepelboor verwijd wordt; 
60. de tpiraalboor, dient voor losse steenen ; 
7". de beitelboor, voor hardere steenmassa's; , 
80. de kroonboor, die in 2 kruisvormig geplaatste sneden of 

beitels eindigt en 
90. de diamantbeitel, met eene stervormige doorsnede, beiden 

geheel van staal. 
Nadat vervolgens nog meer uitvoerig bij de bewerking werd 

stil gedaan en dit onderwerp daarbij door meerdere leden be
sproken werd, dankt de Voorzitter den Heer Wesstra voor zijne 
inderdaad belangrijke mededeeling. 

Daarop is aan de orde: 
Voortzetting der bespreking van bouwkundige benamingen, 

zooals die veelal in de praktijk voorkomen. 
De Heer Boersma, door wien dit onderwerp in de laatste ver

gadering was ingeleid, stelt, na al hetgeen daarover toen reeds is 
gesproken, de volgende conclusie: 

lo. De Afdeeling beaamt den wensch. dat in het gebruik en de 
schrijfwijze van benamingen in de praktijk der bouwkunst meer 
eenheid en juistheid tot stand Kome. 

20. Zij wil daartoe medewerken door op hare vergaderingen 
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voor geruimen tijd de gelegenheid tot het leveren van bijdragen 
open te stellen. 

3". Zij verzoekt aan haar Bestuur zich daaromtrent te willen 
verstaan met dat der Maatschappij, in de hoop daardoor aan dit 
onderwerp de noodige medewerking ook van andere Afdeelingen 
te verzekeren. 

Terwijl eenige leden alsnog wezen op de moeielijkhedcn om 
met een goeden uitslag tot het gewenschte doel te geraken, doch 
in het algemeen dc bevordering van de zaak bijzonder werd aan
bevolen, vereenigt men zich met de bovengemelde conclusie. 

Na eene kunstbeschouwing, aangeboden door den Heer Wesstra, 
sluit de Voorzitter onder dankzegging aan de H H . Wesstra en 
Boersma de Vergadering. 

V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G D E R A E -
D E E L I N G R O T T E R D A M , G E H O U D E N 

D E N 18 N O V E M B E R 1881. 

Na hel lezen der notulen wordt door een lid den wensch uit 
gesproken, dat die uitvoeriger zouden worden ingericht, omdat zij 
als grondslag moeten dienen voor het jaarlijksch uittegeven ge
drukt verslag. Hij spreekt denzelfden wensch uit omtrent de in 
Rotterdamsche couranten, het Bouwkundig Weekblad en de < >p-
merker geplaatste verslagen der vergaderingen. Die van de af
deelingen 's llagc en Amsterdam oordeelt spreker beter dan die 
van onze afdeeling. 

In de bus worden vijf vragen gevonden van welke de beide 
volgenden ter behandeling worden aangenomen. 

1°. Is het waar dat eene Regeer ine; de kunst den weg kan 
voorschrijven en doet onze regeering dat ? (zie noot van den cor
respondent in het Bouwkundig Weekblad en de Opmerker). 

2°. Welk in het groote verschil dat bestaat tusschen den mid-
deleeuwschen stijl en de Hollandsche renaissance, met betrekking 
tot dc verschillende verwarringen welke in den tegen woo rdigen 
tijd bij sommige bouwkunstenaars heerschen? 

Niet ter behandeling aangenomen worden de volgende. 
3°. Waartoe moet de Kennis der bouwstijlen dienen bij het 

maken van bouwontwerpen? 
De bedoeling van deze vraag is, of onduidelijk weergegeven, of 

zij is te duidelijk om nog besproken te moeten worden. 
4°. Kan men een gebouw beoordeelen om zijn architectonische 

waarde, wanneer men niet op de hoogte is van den stijl waarin 
dat gebouw is ontworpen ? 

Men meende dat hij die geen stijlkennis bezit, geen oordeel kan 
uitspreken. 

5 0 . Is het met het oog op de algemeene strekking der werk
zaamheden van de Maatschappij tot bevorderen der Bouwkunst, 
uitgedrukt in hare naam en in Art. 1 van hare wet, raadzaam 
dat bij het uitschrijven van prijsvragen de stijl, of wat dan 
ook, wordt aangegeven, waarin het ontwerp moet worden ver
vaardigd ? 

Wordt de openstelling ter mededinging voor alle Architekten 
niet meer of minder beperkt door het voorschrijven van den stijl 
waarin het gevraagde moet ontworpen zijn? 

Een lid meent dat de vraag gericht is op de uitgeschreven 
prijsvraag door dc Maatschappij, daarin wordt geen stijl aange
geven; anderen wenschtcn dat de inzender de vraag verduide
lijkte. Zij wordt ter behandeling afgewezen met 17 tegen 12 
stemmen. 

De in dc vorige vergadering ingezonden modellen van zinken 
dakbedekking, worden nu toegelicht door den Heer E . H. Ver
steeg. Voor de ruitbedekking was, naar 'sprekers oordeel, de hel
ling te gering; deze kan niet minder zijn dan 45 0 , wil men het 
opzuigen van water en het daardoor ontstaand lekken voorkomen. 
In het model is wel getracht dit gebrek tc vooikomen door het 
maken van driehoekjes onder dc ruiten bij de verenigingspun
ten, doch het wordt betwijfeld of dit het kwaad wel geheel zal 
opheffen. De ondervinding zal ten deze nog uitspraak moeten 
doen. 

Het gegolfde zink, hel tweede model, kan vlakker gelegd wor
den Gewoonlijk wordt daaronder geen bebording aangebracht, 
maar dan heeft deze bedekking het nadeel, dat bij lagere buiten-
dan binnen temperatuur, de dampen zich er tegen condenseren 

8 - G 
en als druppels neervallen. Afdoende middelen 0111 dit te voor
komen kent speker niet. Het verven van de onderzijde helpt 
niet veel. Als op zulk een dak gcloopen moet kunnen worden, 
mogen de gordingen niet meer dan 1.10M, midden op midden, 
uit elkander liggen, 

De Heer A. E. Braat geeft eenige mededeelingen omtrent 
drijfsteen en zijn vervaardiging. 

De hoofdgrondstof voor deze steenen wordt gevonden in de 
omstreken van Neuwied, Audernach en Coblontz, in lagen van 
0.5 tot 4 a 5M. dikte, welke aldaar drijfzand wordt genoemd, 
doch bij ons bekend is onder den naam van puimsteen. Het 
zijn slechts korrels van die stof. 

Voor de vervaardiging der steenen wordt dit drijfzand ver
mengd met hydraulische kalk, en wel een deel kalk op vier deelen 
zand, welke stoffen door toevoeging van een half deel water tot 
een droogen mortel worden gemaakt, welke met de hand in 
ijzeren vormen wordt gedrukt. De klomp wordt uit den vorm 
genomen en in de open lucht geplaatst om te droogen en te vcr-
stcenen. Eerst na drie of vier maanden is de steen voor het ge
bruik geschikt; is hij een jaar oud zooveel te beter. 

Spreker acht de voordeden van dezen steen te bestaan in: zijn 
goedkoopheid, dat hij een slechte warmte- cn geluidgeleider en goed 
brandwerend is, zijn geringe zwaarte, ongediertewerend en beter 
om er in te schoeven en spijkeren dan den gebakken steen. 

Het gebruik van drijfsteenen neemt zeer toe. Voor 25 jaren, 
toen zij het eerst gemaakt zijn, was het debiet van eenen fabri
kant slechts 25 a 30000, hetwelk nu is vermeerderd tot ongeveer 
25 millioen per jaar, welke door ccn 70U1I fabrikanten geleverd 
worden. In dit jaar zijn door een fabrikant vier en een half 
millioen steenen in Holland ingevoerd. 

Spreker zegt in de omstreken van Neuwied niet alleen huizen 
en villa's, geheel van dezen steen vervaardigd te hebben aange
troffen, maar zelfs een geheel vrijstaanden, 15 a 16 M. hoogen 
fabriekschoorsteen. Te Haarlem kan men reeds sedert 4 jaren 
een huis zien van dezen steen gebouwd De buitenmuren daar
van hebben een spouwmuur aan de binnenzijde. De drijfsteenen 
muren zijn op de gewone zijde gevoegd. 

Na deze mededeelingen gaat spreker over tot het maken van 
een paar steenen, welke werkzaamheid volkomen gelukt. 

De commissie voor het beantwoorden der vraag oxer het wij
zigen eener bepaling in dc verordening op het bouwen alhier, 
waardoor vrijheid zou verkregen worden tot het uitbouwen van 
erkers, brengt bij monde van den Heer J. A. Voorhoeve verslag 
uit van hare besprekingen. De commissie is niet lot eenstem
migheid kunnen komen. Een lid er van meende dat het bewuste 
artikel, luidende: «liet is verboden over den openbaren weg of 
het water eenig buiten den gevel uitstekend werk te maken, in 
te richten, te veranderen of te vernieuwen, zonder schriftelijke 
vergunning van Burgemeester Wethouders", niet per se insloot 
dat men bij aanvraag cn bij een gunstige situatie, een afwijzende 
beschikking zou verkrijgen. Een ander lid wenschte een bepaalde 
omschrijving, tot de vergunning er van, in de verordening opge
nomen te zien, terwijl het derde lid vooralsnog noch vóór, noch 
tegen eene wijziging was. Dat lid wenschte te wachten tot een 
feit kon aangetoond worden waarop de aanvraag tot wijziging 
kon worden gegrond. 

In de uitvoerige discussie die zich over dit onderwerp ontspon, 
deelde een lid het reeds werkelijk bestaan van een feit mede, 
als door het derde commissie lid bedoeld werd. Wegens het 
vergevorderd uur werd besloten deze zaak in de volgende verga
dering verder te behandelen. 

V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G D E R 
A F D E E L I N G A R N H E M 23 N O V E M B E R 1881. 

Aangezien in eene vorige vergadering was besloten, een request 
te zenden aan Burgemeester cn Wethouders om eene herziening 
der bouwverordeningen te verkrijgen, had het Bestuur rich de 
moeite gegeven om, door een vergelijkend onderzoek tusschen de 
hierbestaande verordeningen en die van Amsterdam, Rotterdam 
en den Haag, goede gronden tc verkrijgen waarop een request 
zou kunnen worden ingediend. De Voorzitter duet hiervan mede
deeling aan de leden en zegt, dat in die verordeningen zeer vele 
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bepalingen voorkomen, die bij eenc mogelijke herziening, ook in 
de Arnhemsche verordeningen dienen opgenomen te worden. 

In een door het liestuur opgesteld request, dat door den secre
taris wordt voorgelezen, werden enkele der noodigste voorschriften 
genoemd en na eenige discussie hierover besloten, het request 
namens de Aftiteling aan Burgemeester en Wethouders op te zenden 

De heer van Wadenoijen stelde hierop ter bezichtiging het 
werk van G. Hirth, das Deutsche Zimmer der Renaissance, waar
voor hem door den Voorzitter namens de vergadering werd dank 
gezegd. 

Ook waren ter bezichtiging gesteld de jaargangen 1878—79 en 
80 der Emulation d'Architecture de Belgique. Met belangstelling 
werd ook hiervan gebruik gemaakt doch wegens de omvangrijk
heid besloten, de jaargangen 79 en 80 voor eene volgende 
Vergadering te bewaren. 

liet reglement geeft aan, dat in de N'ovember-vergadering zal 
worden beslist over het aantal en de soort van tijdschriften voor 
den leescirkel. Vele leden meenen echter dat die leescirkel, zooals 
die nu bestaat, zeer weinig nut heeft en daar volgens metledeeling 
van den Penningmeester ook nu weder zeer weinig gelden daarvoor 
beschikbaar zijn, vraagt de Heer Kijk of het liestuur niet op zich 
zou willen nemen te trachten, de leescirkel op geheel anderen voet 
in te richten, bijv. door eene avond in de week een lokaal open 
te stellen waar zooveel mogelijk tijdschriften, weekbladen enz. ter 
lezing werden neergelegd. Hierdoor zou in de eerste plaats wor
den voorkomen dat men eerst een half jaar na de verschijning 
een tijdschrift of weekblad ter lezing ontvangt, wanneer het natuur
lijk de waaide heeft verloren. Ook zou door de gelegenheid om 
meer samen te komen, eene hechte ren band tusschen de Afdee-
lings-leden ontstaan en van goeden invloed op de vergaderingen 
kunnen zijn. 

De Heer van Wadenoijen vraagt, na inededccling omtrent eene 
te Rotterdam bestaande of bestaan hebbende vereeniging Kunst
vlijt, of het niet beter was dat van wege de Afdceling eene op 
zich zelve staande vereeniging werd opgericht, ten doel hebbende 
om, na aftrek der onvermijdelijke kosten, voor de gelden der con-
tributién, bouwkundige boek- en plaatwerken aan te schaffen ter 
lezing of inzage voor de leden, 't zij door rondbrenging of door 
nederlegging in 't een of ander lokaal. 

De lieer Berghuis meent dat door oprichting van zoo'n ver
eeniging, afbreuk aan de Afdeeling zal worden gedaan. 

De vorige spreker is echter van meening dat, daar alsdan ook 
niet-leden der Afdeeling, en leerlingen van de Middelbare- en Am
bachtsscholen lid van die op te richten vereeniging zouden kun
nen worden, in elk geval een goed werk zou zijn gedaan door 
meer algemeen gelegenheid te geven om zich op bouwkundig ge
bied te ontwikkelen, terwijl het bovendien zeer veel kans zou 
hebben dat uit de leden der op te richten vereeniging, ook leden 
zouden te werven zijn voor Maatschappij en Afdeeling. 

Het Bestuur neemt op zich, de belangen van den leescirkel te 
overwegen opdat op. de volgende vergadering hieromtrent zal 
kunnen worden beslist. 

De vraagbus leverde niets. 

I N G E Z O N D K N . 

In de iOpmerter" van 26 Nov. 1.1., komt den volgenden brief voor: 

N A A R A A N L E I D I N G V A N E E N PROTEST.'.'! 

Mijnheer de Redacteur, 

Dezer dagen werd ik verrast door de ontvangst eener missive, 
inhoudende een protest (.') en officieel onderteekend door een 
Voorzitter en een Secretaris, wier met gewichtige onduidelijkheid 
geschreven handteekeningen het mij niet mogelijk was te ont
cijferen. 

Gelukkig geeft het tloor u gezonden nommcr van uw weekblad 
mij uitkomst. 

Uit het daarin voorkomende verslag toch (men zie De Opmerker 
van Zaterdag 19 November) verneem ik nu, dat de eer van dit 
zoogenaamd protest toekomt aan de hceren Jan Springer en G. 
Damen, handelende in kwaliteit van Voorzitter en Secretaris der 
Vereeniging >Arehitectura et Amicitia" te Amsterdam; dat verder 
deze heeren in de vervaardiging daarvan zijn bijgestaan door 
hunne medebestuurderen van genoemde Vereeniging, en zij zich 

daarbij bovendien in den zeker zeer gewaardeerden steun mochten 
verheugen der heeren Posthumus Meijjes en Weissman, daartoe 
aangewezen door de talrijk ter vergadering opgekomen leden, die 
luide hunne instemming met de opmerkingen van laatstgenoemde 
heeren hadden te kennen gegeven. 

A l aanstonds rijst de vraag, M. de K.: hebben de heeren, zoo-
velen als zij medewerkten om dit staatsstuk in het licht te doen 
verschijnen, eigenlijk wel begrepen wat zij deden ? 

Bestond er hier werkelijk grond voor wat de heeren bestem
pelen met den naam van protest'f 

Is een particuliere Vereeniging, als de onze, niet geheel vrij 
in het stellen van hare voorwaarden voor den bouw eener nieuwe 
studenten-sociëteit, of moet zij die soms eerst ter goedkeuring 
inzenden aan heeren Bestuurderen van «Architectura et Amicitia" 
te Amsterdam ? 

Het laatste is toch moeilijk aan te nemen, Mijnheer de Redacteur. 
Het zij verre van mij hiermede te willen beweren, dat er naar 

aanleiding van de door ons gestelde voorwaarden geene aanmer
kingen te vinden zijn, of dat zij nadere ophelderingen overbodig 
maken, 't Is zeer licht mogelijk, dat sommige inzenders bij het 
beantwoorden der prijsvraag hier of daar op eene onduidelijkheid 
stuiten, die zij gaarne wenschen opgehelderd te zien. Daarom 
heeft dan ook de commissie aan 't slot van het programma zich 
gaarne bereid verklaard voor het geven van nadere inlichtingen. 

Nu zullen er ook zijn, die alleen met het oog op geldelijk voor
deel de premie te gering vinden en het werken, ook voor een 
deel om de eer der bekroning, gaarne aan anderen overlaten. 

Nog anderen vinden misschien het programma te vaag, en 
wenschten alles tot in de kleinste bijzonderheden aangegeven te 
zien, zoodat er voor oorspronkelijke ideeën geen plaats meer 
overbleef en men eenvoudig als 't ware het bestek van het pro
gramma had op te maken. Het is niet onmogelijk. 

Niets is echter natuurlijker en gemakkelijker, dan dat deze 
heeren zich eenvoudig van mededinging onthouden. Niemand 
toch dwingt hen aan onze prijsvraag deel te nemen. 

Maar nog eens, rechtvaardigen al deze en soortgelijke gronden 
een protest (!) als het onderhavige ? Het antwoord kan, dunkt 
mij, niet twijfelachtig zijn. 

Zou zelfs bovengenoemde heer Weissman, wiens gevoel van 
eigenwaarde blijkens het aangehaald verslag goed ontwikkeld 
schijnt te zijn, niet moeten erkennen, dat die eigenwaarde te ver 
kan gedreven worden en eene te sterke uiting van dat gevoel 
er toe kan brengen, dat men zich met zaken gaat bemoeien, 
waarmee men hoegenaamd niets te maken heeft ? 

Mijnheer de Redacteur, ware het protest alleen in den vorm 
eener missive tot ons gekomen, wij zouden het eenvoudig voor 
kennisgeving hebben aangenomen, en u met deze regelen niet 
lastig zijn gevallen. 

Nu evenwel de hceren gemeend hebben daaraan de meest 
mogelijke publiciteit te moeten geven, wensch ik als antwoord 
daarop nogmaals te verklaren, dat wij ons ten zeerste blijven 
aanbevelen voor gegronde aan- en opmerkingen en voor het 
geven van nadere inlichtingen, maar dat wij op dergelijke zooge
naamde protesten, al mogen dan ook daarover nog zoo vele bouw-
autoriteiten en deskundige vakmannen het vaderschap hebben 
aanvaard, in het vervolg een gepast stilzwijgen zullen bewaren, 

Met de opneming van bovenstaande regelen in het eerstvolgend 
nommcr van uw weekblad zult u ten zeerste verplichten 

Uw dw. dn. 
H. IlOEI.MANS TER S P I L L , 

Secretaris van <tc Bomvioinmissie. 
Groningen, 23 November 1881. 
P. S. Zoudt gij den redactiën van andere dag- en weekbladen 

die het protest hebben overgenomen, willen verzoeken, ook aan 
het bovenstaande eene plaats af te staan? 

Aan de Redactie van het Bouwkundig Weekblad. 
Indien het schrijven van de Bouwcommissie van Muttta Fides, 

voorkomende in de Opmerker van den 26 Nov. door u mocht 
worden overgenomen, verzoeken wij uw tevens het onderstaande 
te willen plaatsen. 

Het eenige wat in bedoeld stuk, te midden van tal van aardig
heden, betoogd wordt, is, dat bouwkunstenaars niet de bevoegd
heid zouden hebben protest aan te teekenen, daar, waar hunne 
rechten worden miskend. 

164 

Wij beweren, integendeel, dat juist eene Vereeniging als de 
onze, allereerst geroepen is de belangen van de beoefenaars der 
Bouwkunst voor te staan, door op te komen tegen handelingen 
als van de Groningsche Bouwcommissie, inzake de bekende 
prijsvraag. 

Had die Commissie, in plaats van dit onnut geschrijf, de ge
maakte bedenkingen zaakrijk besproken, voorzeker ware èn aan 
de bouwkunstenaars èn aan Mutua Fides zelve, een grooteren 
dienst bewezen. 

Wij laten overigens de appreciatie van de wijze, waarop de 
Bouwcommissie in deze gemeend heeft zich te moeten gedragen, 
aan het oordeel van onze vakgenooten over. 

Namens Bestuurderen der Vereeniging 
Architecture et Ameeitia. 

JAX Sl'RlNüER. Voorzitter, 
E. DAMEN, Secretaris. 

Amsterdam, 
28 November 1881. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

'SGRAVENHAGE. — De kosten der voltooiing van de resta ratie 
van het Stadhouderlijk kwartier op het Binnenhof zijn geraamd 
op / 85.600 waarvan ƒ 40.000 uit de begrooting voor het dienst 
jaar 1881 zal moeten betaald worden. 

Voor de verdere bebouwing van de reeks gebouwen langs den 
Vijverberg gelegen, was het niet mogelijk nu reeds een bepaald 
voorstel te doen. ter opname in de begrooting van 1882, omdat 
nog niet met zekerheid kan opgegeven worden, hoedanig de in-
dceling moet zijn ten behoeve van de dienst voor het ministerie 
van Binnenl. Zaken. 

GOES. — In het volgende jaar zal hier ter stede eene tentoon
stelling gehouden worden voor nijverheid, voor kunstnijverheid, 
en zal daaraan verbonden worden een wedstrijd voor den hand
werksman. 

De tentoonstelling zal omvatten alle produkten van fabrieks- en 
handwerksnijverheid en visscherij die in Zeeland worden uitge
oefend. 

Aan den wedstrijd voor den handwerksman kunnen onder an
deren deelnemen, mits zij in Zeeland woonachtig zijn: boekdruk
kers en binders, kartonwerkers, houtsnijders en draaiers, koper
en blikslagers, lood- en zinkwerkers, meubelmakers, rijtuig- en 
wagenmakers, smeden, steenbakkers, stucadoors, timmerlieden, 
zilver- en goudsmeden. 

Voorloopig zijn voor den wedstrijd 40 prijzen en 120 getuig
schriften uitgeloofd. Het plan bestaat de tentoonstelling enz. te 
doen plaats hebben in Juli Augustus en Septamber. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

den Keizer in Strassburg. Als bouwplaats is aangewezen de 
Kaiserplatz. Behalve 130.000 R.M. voor de kosten van den aan
leg van straten, zal voor den bouw eene som van twee millioen 
R.M. noodig zijn. 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N " . 

HOOGE ZWALUWE. 19 Nov. — Het bestuur van den Nieuwe 
I Zwaluwepolder: het maken van gebouwen en leveren van een 

stoomwerktuig voor een te stichten stoomgemaal: gebouwen: 
A. Korteweg te Zevenbergen, / 7 8 S 4 ; stoomwerktuig: Cosijn en 
Co. te Gouda, ƒ 10,200 

AMSTERDAM. 21 Nov. — De verbouwing van perceel n". 26 
Kal verstraat aldaar, voor rekening van den heer H. \V. \ \ iebols 
en onder beheer van den architect j . van den Berg 1 N Kip 
aldaar, / 5149 gegund. 

— 22 Nov. — De Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij, het 
bouwen van een Stalgebouw voor 52 paarden aan de Vondelkade 
n». 33. Ingekomen 19 billetten: J. G. Cornelissen. / 2 8 o o o ; K . | li-
v. Damme, / 27995: J. ƒ. Preutzler, / 26200j Cruijff & Schouten, 

ƒ24500; D. Cerlijn & Zn., en de Haan. /24200 ; H Heyink,/23892; 
D. Heyink, ƒ23800; D. R. Dartelen, 23640; L. C. Schaade,/22946; 
A. Aalders, ƒ22860; W. Voskuil, ƒ 22453; O. v. Herink & Schut, 

ƒ 22100; B. T. Moritz, ƒ 21300, Timmer & Fürstner, ƒ 21295; 
P. Groenhoti" & Haak, / 21000; H . Rietsnijder, ƒ20700; W. Greve 
te Buiksloot, ƒ 20632; H. C. Dorlas, ƒ 20247; F. Goseling, / 19626; 
allen te Amsterdam. 

MELICK. Nov. Het R. K. Kerkbest.: het bouwen vaneen 

PARIJS. — In een vergadering, gehouden door de besturen van de 
„Union Centrale-' voor kunst-industrie en van het „Musée des 
Arts décoratifs" is besloten, dat elk jaar door beide vereeni-
gingen gczamentlijk, een tentoonstelling zal worden gehouden van 
dekoratieve kunst. Deze tentoonstelling waarmede eene uitbrei 
ding bedoeld wordt van den jaarlijkschen „Salon" voor schilder
en beeldhouwkunst, zal voor 't eerst gehouden worden in Augus
tus 1882 in het paleis de l'Industrie. 

Het reglement voor deze tentoonstellingen is nog niet in allen 
deele vastgesteld, zoodra dit het geval zal zijn, zal een uittreksel 
daarvan in het Bouwk. Weekblad wo.den opgenomen. 

— Met hoeveel ernst de bevordering van de belangen der kunst 
in Frankrijk wordt ter harte genomen, bewijst weder de instelling 
van een ministerie van Schoone Kunsten. Gambetta zegt in zijn 
rapport aan den President der Republiek, dat hij het voorstel tot 
instelling doet, om zoodoende het veelomvattend onderwijs van de 
algemeene beginselen der kunst, noodzakelijk voor de goede ont-
wikkelling van de groote industrien, en de verbetering en uitbrei
ding van het even noodzakelijke techische onderwijs, zooveel mo
gelijk te bevorderen. 

STKASSBURO. — Op de Staatsbegrooting 1882—1883 van het 
Duitsche Rijk komt een post van 71200 R.M. voor, om daaruit 
de eerste onkosten te betalen voor den bouw van een paleis voor 

nieuw middenschip en 2 nieuwe zijbeuken om de R. K. Kerk: 
P. Penning te Kessel, ƒ 8260; M . Pollaert te Gebroek Maasniel, 

ƒ 8172; M. Reinders te Horn, ƒ 8095; M. Janssen te Maasbracht. 
ƒ 7 5 5 0 ; H. Giesbers te Kessel, ƒ 7 4 4 0 ; L. Pauli te Roermond, 
ƒ 7 3 4 0 ; J. Gielen te Kessel, ƒ 7235; W. Verstraelen te St. Odllien-

I berg, ƒ6999. 

NIEUWDORP. 23 Nov. — De WelEd. Heer A. C. Leunis te 
; Nieuwdorp: bet restaureeren van een woonhuis en bouwen van 
i een nieuw koetshuis, uit te voeren naar het plan en onder toe-
1 zicht van den architect A le Clercq: G. Taas te Hee.enhoek, 
j ƒ 3770; A . Cornelisse te Nieuwdorp, ƒ 3760; N . Steenblok idem, 

ƒ 3750; A. J. de Munck te Borselen, ƒ 3500; T. Schijf te Ove-
zande. ƒ 3499; J. Lindenbergh Cz. te Wemeldinge, ƒ 3300; |. M 
Lammeree te Hansweert, / 3 2 3 0 ; J. de Vriend te Borselen,/'5225; 
G. Zaaijer te 's Gravenpolder, ƒ 3210; J. Hooze te Heinkenszand, 

ƒ3208 gegund. 

OLDEBOORN. 23 Nov. — Het bouwen eener boerenplaats onder 
Oldeboorn, architect J. A. Meessen te Beestenwaag. Ingekomen 
12 b i l l . : J. Pijkstra te Hergum, ƒ 17700; R, A . v. d. Veen te Ter
wissel. ) 14954; C. Schieren te Hoornbergen), f 14565; K. Tolman 
idem. f 14327; S. S. Bijlsma te Beetsterzwaag, ƒ 138S0; J. H. 
Poutsma te Terwissel, ƒ 13327; A. J. Fokkens te Hritsum, / 13000; 
J. L . Eppinga te Lippenhuizen, ƒ 12930; H . H. van Dam te Gorre-
dijk, f 12868; T. W. van Eijk, te Lippenhuizen, f 12778; S. W. de 
Hoer idem, /12180; D. J. Kenning te Ureterp, ƒ 1170 gegund. 

Oss. 24 Nov. — Het R. C. parochial Kerkbestuur: Het bouwen 
van een Fratershuis en Gesticht voor de R. C. parochiale Jon
gensschool en Weeshuis, architect H. R. Hendriks; ingekomen 
II billetten: H . Duzee te Tilburg, / 59.995; C. v. Eijkelen te Nij
megen, ƒ 4 9 , 9 9 9 ; J. Ruijsbroek te Oijen a d Maas, ƒ 47,000.70; 
A. Pulles, ƒ 4 6 , 9 9 4 ; G. v. Dinther, ƒ 46,992; M. v. d Biggelaar, 

ƒ 4 6 . 4 4 9 5 0 H . v Schadewijk te Soest, ƒ 45.669; A. van Schade
wijk te Hilversum, ƒ45,667; F. Wagenmakers, ƒ43,989.49; J. Ver-
kuijlen, /"43,84s; L. T. v. Heeswijk te Neerasseli, f 43.477; de 
overigen te Oss 

B E R I C H 1 
Daar de steen van de voor dit nommer bestemde 

plaat, bij het maken der afdrukken gebroken is. wordt 
die plaat en liet daarbij behoorende opstel, in liet vol
gende nommer opgenomen. 
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Prijs van het Bouwkundig Tijdschrift. 4 afleveringen met 40 platen, ƒ IQ.— 

A A N B E S T E D I N G 
op het gemeentehuis te A N D I J K . 

op DONDERDAG 15 DECEMBER 18S1. des 
voormiddags ten 10 ure. 

Het maken van é é n e nieuwe 
school en het verbouwen van twee 
der bestaande scholen i n die ge
meente, benevens de l ever ing van 
188 stuks schoolbanken, 

een en ander in ZES PERCEELEN. 
Hel bestek met 4 teekeningen is van af 

6 December a. B. op franco aanvrage tegen be
taling van f 2.50 verkrijgbaar bij den Architect 
A, STOUTJESDIJK te Enkhuiien (Oosterdijk). 

Aanwijs op Vrijdag 9 December 1881, des 
voormiddags ten 10 ure, te beginnen bij per
ceel 1. 

Burgemeotcr en Wethouders van Andijk, 
R. KOOIJMAN Pï„ Burgemeester. 

342 js. JONKER, Wethouder. 

Bij de ftemei'iitewerkeii te Leeuwarden 
WORDEN GEVRAAGD: 

Twee bekwame Opzichters 
om dadelijk in dienst te treden. 

Inlichtingen te bekomen bij den Directeur 
der Gemeentewerken. 334 

KAP.EL I. SCHUTTE, 
Kalk- en Tras-Fabriekant. 

G R O O T H A N D E L A A R 
I N 

VERDERE BOUWMATERIALEN. 
Directe aanvoerder der M A N H E I M E R P O R T L A N D C E M E N T . 

537 

G. & J. COOL, 
F A B R I K A N T E N V A N M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 

Bekroond: 
AMSTERDAM, PARIJS, ARNHEM, PHILADELPHIA. 338 

HNgazijnen; 
AMSTERDAM, Bloemgracht 77. NIJMEGEN, Snijderstraat 426. ROTTERDAM, Nieuwland 1. 

H . k J . S U Y V E B , 

FABRIEK VAN 

S T O O M - K E T E L S 
EN 

W E R K T U I G E N , 
..lioiiiiiiiKciic i t i i n " en „Zeepaard", 

BICKERSTRAAT, 

335 A M S T E R D A M . 

C. GROD 
i n B r o h l a m R h e i n 

Tuffsteinbrüche und Werkhiitten 
Hr Steinmetz- n. Bildhaner-Arbeiten 

in Brohl, Rheineck, Weibern und N.-Mendig. 
Specialitat 

W e i b e r n - T u ö B t e i n u n d r ö t h l i c h e r 
T11 Hst ei 11 v o m Lauchor-See. 

Heelt o. a. gebouwd: Bergakademie, land-
wirthschaftlicb.es Museum in Berlin, liörse in 
Krank fint, Kunstakademie, Kunsthalle.Standehaus, 
Neue Kirclie in Dusseldorf, Theater und Friedrich-
Wilhelm-Gymnasiuni in Koln etc. etc. 336 

Vertegenwoordiger voor Necierland: 
F l RD. ENGERS, Spuistraat 150. Amsterdam 

L O U I S G O F F I N <L C , E . 
«8, Avenue ttofpier SS, UT IK 

Exploitanten van H A R D S T E E N (Petit granit) en van K K I J K N G R O K V K X 
alsmede van L U X E M B U R G S C H E X S T K E N . 

H A R D S T E E N G R O E V E N van OGNÉ ruim 10 Hectaren groot met Stoom
zagerij ingerigt om alle afmetingen te kunnen zagen. 

I .A R O C H E T T E S T E E N , G I L S D O R F E R S T E E N en W I D D E B E R G E R -
K E I J E N , ruim 18 Hectaren in exploitatie in Luxemburg. 

Verder G R A N I E T en G R È S K E I J E N , H Y D R A U L I S C H E en VKTTJ- ; 
L U I K S C H K K A L K . 

Aan Ingenieurs en Architecten worden op aanvrage monsters van boven
staande steensoorten toegezonden. 

• I PARKETVLOEREN, | ï 
• S V i l l o r o y & B o c h , Me t t l ach rn • 

B o c h Preres, Maubeuge 3 4 0 ^ * 
• cS M i n t o n , H o l l i n s & Co., Stoke H • 
_ 1 m 
• i_ bij de I ertegenwoordigers en Depothouders " • 
• S OE LINT & Co., Oostieedijk 248, Rotterdam. £ • 
^* <•> muf, 

STOOMMACHINES. 
BOËKE & H Ü I ) E K ö P E R , te G-ro-
ningou, leveren sedert eenigen tijd 
met het meeste succes een nieuw 

Geoctroyeerö middel tegen Ketelsteen: 
Dp franco aanvrage worden prijsopgaaf, gebruiks
aanwijzing en attesten van gebruikers f ranco 
toegezonden. 341 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
TUSSCHEN V E L S E N E N IJMUIDEN. 

Hoofddepöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Itt'krooud te trillion met Diploma | « (.raad. 

A 1 T L L H L O K S K M , R O O D H , G E L E , B L A U W E , H A R D G R A U W K en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 
M E T S E L S T E E N E N , P R O F I E L S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N T R O T T O I R 
STIC E N E X van af/' 1.50 per M r 2 . , R I O L E N , H U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, in K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O R T L A N D - C E M E N T . 

Groothandel in i« qualiteit P O R T L A N D - C E M E N T merk „STERN" van TOEPFFER, GRAWITZ & Co. te Stettin-
KNIGHT, BEVAN & STURGE'S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E X M A X T E L S van af f 12.50 enz. 
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N°. 32. 7 DECEMBER I8SI. 

Redactie: P. J. H. 
c. 

K. DE KRUYFF, CUYPERS. Prof. E. GUGEL. 
MUYSKEN en 11. I'. VOGEL. 

DE ERVEN II. VAN MUNSTER & ZOON, 
Warmoesgracht 12, Amsterdam. 

Agen ten : IIAASENSTEIN & VOGLER, Hamburg; 
AGENCE MITCHELL, Londen; A. N. LEBÈGUE & C , Brussel. 

Ui tgevers : 

Abonnementsprijs voor Nederland, fr. p. p / S.50 
„ ,, N.-Indii! (bij vooruitbetaling1! fr p. p. . ,, 11.50 
„ ,. het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. „ 10.— 

Advert. I —5 regels f 1. verder 20 Ct. Abonn. 500 regels a 15, 1000 
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Buitenlandsehe Advertentien 25 Ct. per regel. Abonnement 2000 regels 

a 15 Ct. bij vooruitbetaling. Bewijsnummer voor elke plaatsing 10 Ct. 

INHOUD. 

Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Gesmeed ijzer. — Bal
kons en Erkers. — Binnen- en Buitenlandsehe berichten. — Vraagbaak. — 
Afloop van aanbestedingen. 

PLAAT: Gesmeed ijzeren hek. 

M E D E D E E L I X G E X B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J 

P R I J S V R A A G , 
UITGESCHREVEN HOOK 1)F. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST-

Dc M A A T S C H A P P I J 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 

noodigt heeren Stempelsnijders, zoowel binnen- als bui
tenlandsehe uit, tot het vervaardigen van een model 
voor een M E D A I L L E der Maatschappij, welke zij, inge
volge hare Wet, toekent aan de beste antwoorden op 
de jaarlijks door haar uit te schrijven P R I J S V R A G E N 
over Bouwkundige onderwerpen. 

Genoemde Maatschappij, opgericht in 1842, gevestigd 
te Amsterdam, met een aantal leden in Nederland en 
in de Overzeesche bezittingen, stelt zich ten doel, de 
beoefening en de kennis der Bouwkunst te bevorderen 
en de belangen harer beoefenaars voor te staan. 

Dat doel tracht zij te bereiken door: 
i " . het doen uitgeven van een Weekblad en een 

Tijdschrift; 
het verzamelen van opmetingen van oude Bouw
werken en de uitgave daarvan ; 
het uitschrijven van Prijsvragen ; 
het houden van Vergaderingen en Tentoonstel
lingen ; 

20. 

3°-
4». 

5°. het vormsn eener Bibliotheek en het verzamelen 
van Bouwkundige Voorwerpen ; 

6". het bevorderen van het Onderwijs in de Bouwkunst. 
Elk jaar worden drie Prijsvragen uitgeschreven. Voor 

elk daarvan wordt een Medaille uitgeloofd en in volg
orde van de belangrijkheid der Prijsvragen, voor de 
eerste een Gouden-, voor de tweede een Zilveren- en 
voor de derde een Bronzen Medaille. 

De middelijn der Medaille zal 75 m.M. moeten zijn. 
Er wordt verlangd, in materiaal ter keuze van den 

ontwerper, een model op ware grootte, en een op 
dubbele grootte. Inzendingen welke niet voldoen aan 
deze vraag, komen bij dc beoordeeling niet in aanmer
king. Verder wordt het gemaakte schetsontwerp, be
nevens een korte omschrijving van het ontwerp verlangd. 

Dc ontwerper moet bij zijne inzending opgeven voor 
welken prijs hij genegen is de Matrijs voor de Medaille 
te leveren. 

Aan den vervaardiger van het der bekroning waardig 
gekeurd Ontwerp wordt de levering van de Matrijs 
opgedragen. 

Na goedkeuring van tie Matrijs door het Bestuur 
der Maatschappij, zal de bedongen prijs worden uitbe
taald. 

A L G E M E E N E B E P A LI N G E X . 

10. Alle stukken, ter beantwoording van deze Prijs
vraag, worden vrachtvrij ingewacht vóór of op den 
lm Maart 1SS2, aan het Archief tier Maatschappij, 
Wijde Kapelsteeg X " . 2, te Amsterdam. 

Daarbij moet gevoegd worden een adres om zoo 
noodig met den inzender te kunnen corresponderen, 
zonder den naambrief te openen, 

2o. De in te zenden stukken moeten met een motto 
of spreuk gemerkt zijn, en van een gesloten naambrief 
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vergezeld gaan, waarop van buiten dat motto is her
haald, en die voorzien is van een geheim teeken ter 
terugvordering, en van binnen vermeldende den naam, 
voornaam en woonplaats van den inzender. 

3". Bij niet behoorlijke nakoming van deze bepalingen 
of indien de vervaardiger zich vóór de bekroning mocht 
bekend gemaakt hebben, blijven de betreffende ontwerpen 
buiten aanmerking. 

4". Het bekroonde ontwerp blijft eigendom van de 
Maatschappij. 

Namens het Bestuur der Maatschappij. 

AMSTERDAM, C . M U V S K E N , Voorzitter. 

November [881. C. T J. L O U I S R I E B E R , Secretaris. 

G E S M E E D IJZER. 

Er is onder de ambachten zeker geen vak, dat meer 
achteruit gegaan is, dan dat van den smid; en toch 
moest dit zeker anders zijn, want ook voor den smid 
is er gelegenheid genoeg zijn kunstsmaak te toonen. 

Het was dan ook tot omstreek vóór ioo jaren geheel 
anders met het smidsvak gesteld; het kon toen met 
recht onder de kunstvakken gerangschikt worden, want 
al is ijzer een van de meest ruwste metalen, onder den 
hamer van den kunstenaar kan het toch tot de schoonste 
kunstprodukten vervormd worden. Dit getuigen dan ook 
nog de vele, hoewel in ons land nog maar zeer weinige 
voorbeelden van smeedkunst uit vroegere eeuwen, zooals : 
deurbeslagen, ankers, windwijzers, uithangborden, balkon 
hekken, enz. 

Reeds omstreeks de twaalfde eeuw stond het smidsvak 
op een hoogen trap en juist de produkten uit dien tijd 
zijn als de meest typische te beschouwen. Daar d e 

smid tegelijkertijd ontwerper was, kende hij de juiste 
eischen van het materiaal en door bij het ontwerpen en 
bewerken aan die eischen te voldoen, wist hij zich daar
door een geheel bizonderen stijl eigen te maken, die ge
heel uit den aard van het materiaal volgde. Veel bracht 
natuurlijk hier toe bij, dat de eenige gereedschappen 
ter bearbeiding van het ijzer, in hamers en tangen be
stonden. 

Deze eigenaardige stijl geraakte evenwel na een paar 
honderd jaar gedaan. De industrie was toen zoo verre 
vooruit gegaan, dat het destijds in gebruik komende 
plaatijzer geheel andere eischen stelde, en dit maakte 
wederom andere gereedschappen noodzakelijk. Na een 
betrekkelijk korten tijd ontstond dientengevolge een ge
heel nieuwen stijl, die zich kenmerkte door sierlijke 
krullen, gevormd van op elkaar geklonken platen, keurig 
uitgevijld en gegraveerd. 

Tot het toppunt van bloei geraakte evenwel de smeed
kunst, wat bewerking aangaat, nadat de Renaissance 
ook bij ons te lande doorgedrongen was. Men kwam 
toen evenwel, soms tot zeer onlogische vormen, door 
n. 1. in ijzer als het ware te beeldhouwen; maar de 
keurige teekening en de zuiverheid van uitvoering 
doet ons dit spoedig over 't hoofd zien 

Men had tot op dien tijd er in 't geheel niet naar ge
tracht, bepaalde vormen, als: bladeren, bloemen enz. 
weer te geven, dit veranderde evenwel omstreeks het 
einde van de zeventiende eeuw, zooals de leliekelken 

enz. aan ankers nog doen zien; die bloemen waren dan 
uit één stuk gesmeed. Spoedig echter ontaardde dit 
werk zoodanig dat het volstrekt niet meer paste voor 
het materiaal waaruit het was vervaardigd. 

In Duitschland is, even als zoo menig ander kunst
vak, ook het smidsvak tot den hoogsten bloei gekomen 
en van daar de talrijke voorbeelden, daar nog aanwe
zig en wel voornamelijk in Neurenberg, in de stad waar 
men tevens van andere ambachten de beste voorbeel
den vertegenwoordigd ziet. Maar ook Augsburg, de 
geboorteplaats van veel voorname smeden, is bekend 
om hunne werken. 

Het Italiaansche smeedwerk kenmerkt zich door 
meerdere bevalligheid dan het Duitsche, en vooral uit 
den laatsten bloeitijd er van toont ons menig balkon
hek aan, op welk een hoog standpunt het vak daar stond. 

Hoewel in Engeland de smeedkunst niet zulk een 
hoogen trap bereikte, leveren de aldaar nog aanwezige 
produkten toch een bewijs, dat men ook daar die kunst 
verstond 

Wat Frankrijk aangaat, vooral daar ook treft men 
prachtige werkstukken aan en wel, behalve in de talrijke 
voorbeelden hier en daar verspreid, in de eerste plaats 
in het Louvre. 

De voorbeelden van kunstig smeedwerk in ons land. 
zijn al zeer weinige meer; eertijds waren zij in menigte 
aanwezig, want het smidsvak was hier zeer in aanzien. 
Langzamerhand zijn zij meerendeels verdwenen; alleen 
in de zuidelijke Neerlanden is nog menig voorbeeld te 
zien. 

Hierbij valt op te merken, dat het smeedwerk van 
ieder land zijne bizonderheden had, en dat nu eens dit, 
en dan weder dat land uitblonk. Verder dient men de 
volgende kenmerken in het oog te houden; dat bij de 
schoonste kunstprodukten de hoofdgedachte steeds zeer 
eenvoudig was en de konstruktie lijnen altijd duidelijk 
aangegeven waren, b. v. vierkante vakken met kruis-
lingsche staven als hoofdkonstruktie, waarover dan in 
ijzer, plat uitgesmede festoenen en maskers, als versie
ring aangebracht werden; of b. v. bij een hek, bleven 
de spijlen steeds zichtbaar en werd daartusschen de 
versiering gebracht, terwijl de uiteinden dezer spijlen in 
fraai gekrulde ranken eindigden; ook de bekroningen 
boven de ingangen dezer hekken waren met smaak 
ontworpen en uitgevoerd. Dit alles was dan geheel 
verkregen door bewerking met den hamer, waarbij het 
gebruik van de vijl zooveel mogelijk achterwege bleef. 
Het spreekt dus van zelf; dat zuiverheid van de lijnen 
hoofdzaak is, dat men zoo min mogelijk moet soldeeren, 
maar dat de deelen die zich uit één stuk aan ons voor
doen, werkelijk uit één stuk gesmeed zijn; en eindelijk-
dat men de eigenaardige ruwheden die uit den aard 
van het materiaal volgen moet behouden, om een schoon 
geheel te verkrijgen. 

Het toegangshek waarvan nevensgaande plaat een 
atbeelding geeft, bevindt zich te Nieuwersluis en ver
leent toegang tot de buitenplaats „Vreeden Hoff" van den 
Heer Bakker Jr. te Amsterdam. 

Het heeft de aanzienlijke lengte van 8 70 M . tusschen 
de hardsteenen pijlers bij eene hoogte van pl. m. 6.90 
M . zoodat een rijtuig, met den koetsier op den bok, 
gemakkelijk er door kan rijden 

Het is door Hausleitner omstreeks 1770 op een stuk 
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land tegenover „Vreeden Hoff", in eene tijdelijke smidse 
vervaardigd. De keurigheid waarmede het gesmeed is 
geeft aan 't geheel een schoon aanzien en het ornament doet 
zien met welk een vaardigheid deze meester den hamer 
handteerde. 

Het is zooals uit de teekening blijkt gedeeltelijk syme-
trisch, (de teekening geeft alleen de grootste helft van het 
hek) ; verder bevinden zich ook in de twee vaste gedeelten 
van het hek een slot met kruk, beiden rijk versierd. 
Het hek zelf is, behalve door de steenen pijlers, nog ge
steund door 8, in den vorm van consoles sierlijk gesmede 
ijzers De letters van het woord „Vreeden Hoff" zijn 
verguld. 

Daar 't hek op een steenen brug of duiker staat is 
deze brug voorzien van leuningen, waarvan de horizon
tale staven eindigen in koppen en bloemen. 

In 1749 werd het tegenwoordige huis, „Vreeden Hoff" 
gebouwd door een der Hoeren Trip, die hot oude land
goed van dien naam gekocht had en het huis daarvan, 
weleer bewoond door den heer Andries Pels, sloopte. 
Ook hij liet het hier bedoelde hek vervaardigen. Het daar
toe noodige ijzer werd uit de Zweedsche mijnen aan
gevoerd, een bekwaam medailleur werkzaam aan de 
munt te Utrecht, leverde ontwerp en teekeningen. 

Toen het hek gereed was en do steenen pijlers — 't zij 
hierbij vermeld dat elk dezer gevaarten uit één stuk 
bestaat — waartusschen het geplaatst zou worden, ge
steld waren, weigerde Hausleitner — af de aannemer 
door wien het werk geleverd moest worden — het hek 
ter plaatse af te hangen; hij beweerde namelijk dat hij 
door het contract met den Heer Trip wel verplicht 
was het hek te leveren, maar niet het te stellen. Uit 
dit verschil van gevoelen sproot een langdurig proces 
voort, dat schatten golds verslond; en misschien heeft 
hieraan het verhaal zijn ontstaan te danken dat hot kost
bare hok van koper is vervaardigd, maar dat men het 
zwart heeft moeten verven, omdat de „paarden van de 
diligence" schrikten van zijn schitterenden gloed, als 
de zon op de gladgeschuurde staven en hot rijke lof
werk scheen. 

Het geheel, een kunstwerk, kenmerkend voor de 
laatste helft der vorige eeuw, is tot heden in al zijne 
oorspronkelijkheid en goed bewaard gebleven, en hoe
wel reeds menig bod er voor gedaan werd, dat, ware 
het niet afgeslagen er misschien toe leiden zou het naar 
een of ander muzoum in het buitenland te doen ver
huizen, vooreerst behoeft men geen vrees te koesteren 
dat het uit ons land, zelfs niet van zijn tegenwoordige 
plaats, verdwijnen zal. 

Amsterdam. H . J. J. 

BALKONS EN ERKERS. 

I Iet zijn niet alleen de Rotterdamsche architekten die, 
blijkens het gesprokene op de vergadering der afdeeling 
van de Maatschappij te Rotterdam, (zie Weekblad n°. 31). 
er zich over beklagen dat in de verordeningen op het 
bouwen in hunne stad, beperkende bepalingen zijn opge
nomen omtrent het uitbouwen van balkons en erkers. 

Te Parijs b. v. is het in straten van minder dan 1 0 M . 
breedte strikt verboden de gevels te versieren met der

gelijke motieven, die hoogst gewenscht zijn voor de 
verlevendiging van gevels en straten, maar waar tegen, 
niet het oog op de nevenbewoners van een huis met 
erkers, veel is te zeggen. Charles Gamier, tie archi-
tekt van den nieuwen schouwburg te Parijs, is een dei-
grootste strijders tegen die tirannie, zoo noemt hij de 
beperkende bepalingen, in de verordeningen. Het baat 
hem echter weinig. Nu moge het willekeurig schijnen, 
iemand het genot te benemen om van uit een gezellig 
erkertje tie geheele straat te overzien, of den architekt 
de handen te binden door hem te noodzaken in veel 
gevallen zijn gevels zoo plat mogelijk te maken, men 
moet daartegenover ook het recht van hem erkennen, 
die geen erker wenscht en wiens uitzicht op de straat 
voor een groot gedeelte benomen wordt door den uit
bouw van zijn buurman. Vooral in nauwere straten is 
dit een overwegend bezwaar. 

Om te Parijs een balkon uit te bouwen heeft men de 
toestemming noodig van het gemeentelijke bestuur ; deze-
zaak is geregeld bij een wettelijke bepaling van 24 Dec. 1823, 

In hoofdzaak komt die op het volgende neder. 
Toestemming tot het uitbouwen van groote balkons kan 

slechts gegeven worden voor straten van 10 en meerdere 
meters breedte, op pleinen en bij kruiswegen. Zoo er 
zich niemand tegen verklaard wordt de toestemming 
gegeven, in geval echter van oppositie van bewoners 
der zelfde straat, wordt de zaak beslist bij de prefektuur, 
behoudens rappel bij den staat, van hem die geen ge
noegen neemt met het sjenomen besluit. 

In elk geval moeten balkons minstens 6 M . boven 
! de straat verheven zijn. 

Bij den bouw van balkons enz. moet de prefekt van 
politie geraadpleegd worden. 

Verder lezen wij dat groote balkons slechts O.80 M . 
buiten den gevel mogen uitsteken. 

De wijze van uitvoering, en de soort van materialen 
zijn dan vrij gelaten, mits de constructie goedgekeurd 
worde door den prefekt. 

Deze bepalingen komen vrij wel overeen met die welke 
in vele onzer steden gelden, ja zijn nog van meer be
perkenden aard. 

De politie-verordening op het bouwen te Amsterdam 
zegt, dat men buiten het richtingsvlak der gevels, aan 
den openbaren weg niets mag uitbouwen zonder ver 
gunning van B. en \\". 

Verder is bepaald, dat in straten welker breedte min
der is dan 7 M . , geen balkons mogen aangebracht 
worden, wel echter in straten van meerdere breedte en 
op grachten, mits die uitbouwen niet meer dan I M . 
buiten de gevellijn vallen. Een ander artikel in de 
verordening zegt dat balkons (en daaronder worden 
zeker ook de erkers gerekend) gemaakt moeten worden 
van een hechte en sterke hardsteenen of ijzeren con
structie, enz. en dat zij minstens 3 40 M . boven de 
daaronder liggende stoepzerk van het gebouw verheven 
moeten worden. 

Waarom hier alleen hardsteen en ijzer gekozen is, 
is vrij onbegrijpelijk, daar er toch meerdere materialen 
zijn die even goede diensten in dergelijke gevallen kun
nen doen. Het schijnt echter dat bij aanvragen van 
belanghebbenden geen reilen bestaan om niet af te wijken 
van het voorschrift, zooals men op een wandeling dooi
de stad kan bespeuren. Zoo wordt thans in de Kalver-
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straat een erker uitgebouwd, rustende op houten consoles 
Ook de hoofd-constructiedeelen van dien erker zijn 

uit hout samengesteld. 
De verordening op het bouwen voor 's Gravenhage, 

over 't geheel nog al onvolledig, alleen niet, waar het 
geldt het bedreigen van straffen, zegt alleen, dat het 
verboden is buiten de rooiing uit te bouwen zonder 
vergunning van B. en W. Deze weinige woorden kun
nen evenwel tot veel willekeur aanleiding geven. 

Vele straten dus moeten, zoo hier als elders, de 
schilderachtigheid derven die door de geliefkoosde 
motieven van het balkon en den erker kunnen te weeg 
gebracht worden. 

Wat ons land betreft, de balkons zouden bijna tot 
de rubriek, overdadige weelde, kunnen gerekend wor
den ; want gedurende hoe weinige dagen van het jaar 
kunnen zij aan hunne bestemming, die niet alléén 
is om den gevel te versieren, voldoen? En dan noch, 
indien des zomers de zon er met al zijn kracht 
op schijnt, dan worden de deuren die toegang tot het 
balkon geven, zorgvuldig gesloten en verder met gor
dijnen dicht gestopt. Gewoonlijk mag geen zonnestraaltje 
in 't vertrek binnendringen omdat, het tapijt zou ver
schieten, en men geen voldoend middel heeft om het 
balkon tegen de felle zon te beschermen. Toch zijn er 
die middelen. Waarom kan men, zooals de Spaansche 
senoritas dit met hun toldos doen, niet met dergelijke 
gordijnen, boven het raam of de deur aan den gevel 
opgehangen, en over het balkon hangende, zich een 
plekje in de schaduw verzekeren? 

Wil men zich bij ons te lande eens het genoegen 
verschaffen om een oogenblikje tusschen waken en 
droomen op zijn balkon uit te rusten, dan laat men tegen 
de zonnestralen de meest smakelooze grijzen linnen 
luifels zakken, met uitgetande en gebekte randjes. 

Zou met dit gebruik niet te breken zijn ? Er is toch 
wel iets anders te bedenken dan die smakelooze luifels 
die soms doen denken aan de kappen van de meest 
ouderwetsche rijtuigen of aan de huiven van Waalsche 
boerenkarren. Ook is er wel een andere stof te ver
krijgen dan het getreepte grijzen doek, dat steeds daar
voor gebruikt wordt; wat meer kleur, of des noods met 
behoud van het traditioneele, een enkel gesoutacheerd 
ornament in levendiger kleuren, zou hier niet misplaatst 
zijn, integendeel bijdragen tot het vroolijk aanzien in 
de straat. Hoe schitterender kleuren, hoe beter. De 
toldos worden ook in Spanje niet anders dan met 
onbewolken hemel gebruikt, en die rechtvaardigd 
morgenlandsche kleuren. 

De erkers zijn bij ons te lande natuurlijk meer ge
rechtvaardigd dan het balkon, omdat zij een geheel ge
sloten balkon vormen. Hoe eenvoudig ook van aanleg, 
zij dragen er steeds toe bij den gevel te verledigen, 
en men mag daarom wenschen dat hunne toepassing 
veelvuldig worde, zoowel door vrijgevigheid van hen, 
die over de beslissing van het al of niet uitbouwen 
moeten beslissen, als door dc inschikkelijkheid van de 
bewoners, die meenen in hun rechten verkort te worden, 
omdat hun buurman zich dc weelde van zulk een ge
zellig plekje verschaft. 

Het gebruik van balkons is niet zoo oud als menigeen 
wel zoude denken. Een Romein, Moenius genaamd, 
zoo heet het bij een schrijver uit de oudheid, had zijn 

gronden, vlak aan het Forum gelegen verkocht, maar 
daarbij een gedeelte van dien grond vóór zijn huis, voor 
zich behouden, om van daar uit van het woelige schouw
spel, dat het plein steeds aanbiedt, te kunnen genieten. 
Aan het woord Moenianum wordt daarom door velen 
de beteekenis van balkon gehecht, hoewel zeer ten on
rechte, want dit eerste Moenianum op het Forum was 
meer een gaanderij en kan daarom moeielijk als den 
oorsprong van de balkons beschouwd worden. Liever 
zoeken wij die in de Brétèches of tijdelijke forteressen 
van de middeleeuwen, om niet tot hooger tijdperken 
op te klimmen en na te gaan hoe ook de Egyptenaren 
reeds gebruik van dergelijke uitbouwen maakten. 

Die brétèches of brétèques, waren tijdelijk aange
brachte verdedigingsplaatsen, uit hout vervaardigd met 
een of meerdere overdekte- verdiepingen, dienende om 
de toegangen tot versterkte plaatsen te beschermen, en 
van daar uit ongenoode indringers te bevechten. Vele 
van die brétèches waren verplaatsbaar, andere waren in 
de constructie van de verdedigingstorens of dc walmuren 
begrepen, en dan waren zij geheel gesloten, dus erkers. 
Een voorbeeld daarvan kon men vóór 1871 nog te 
Straszburg zien, aan den Pfcnningstoren, die echter in 
genoemd jaar door den eigenaar werd afgebroken. 

Ook werden steenen erkers- gebouwd, de zoogenaamde 
Machicoulis, die reeds in de 12e eeuw in zwang kwamen. 
Dit waren in den beginne openingen in het metselwerk-
van uitgebouwde gedeelten van een burcht, door steenen 
consoles gedragen, om daardoor groote steenen, kookend 
water of heet zand op de hoofden der belegeraars te 
kunnen werpen. Hieruit ontstonden de valpoorten, vlak 
boven een toegang uitgebouwd, zooals zij nog bij vele 
oude walmuren voorkomen. Ook bekronen zij vele der 
oude verdedigings-torens en geven daaraan een recht 
militair karakter, en waren bij enkele versterkte kerken 
boven den toegang aangebracht. Bij vele burchten vindt 
men geen andere verdedigingswerken dan een balkon 
boven de toegangspoort, een soort van vooruitstekende 
borstwering van steen, Moucharaby genoemd. 

In de 16e en 17^ eeuw wordt het gebruik van de 
valpoorten zeer veelvuldig, en zelfs werden zij toen 
reeds, gewijzigd en met ramen voorzien, enkel tot ver
siering van den gevel aangebracht. Het gebruik van 
erkers in de burgerlijke bouwkunde dateert echter reeds 
uit de 14e eeuw, zij waren, soms reeds in de as der 
facade geplaatst, bij stedelijke raadhuizen in zwang, om 
van daaruit de besluiten der stadsregeering aan de 
poorters voor te lezen. 

Balkons en erkers hebben alzoo hun ontstaan te danken 
aan de middeneeuwsche militaire bouwkunde, en ge
lukkige motieven zijn te vinden in de gothische, en in 
de Duitsche renaissance stijlen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

AMSTERDAM. — Zoo als het Handelsblad meldt zijn er plannen 
en teekeningen in gereedheid gebracht voor een door partikulieren 
te stichten overdekte markt in het nieuwe kwartier, tusschen de 
Stadhouderskade en de Gerard-Doustraat. De markt is ontwor
pen met diep sousterrain cn galerijen, en is een eerste poging van 
dien aard in deze stad. 

De verschillende verkoopers kunnen daar een lokaal vinden om 
hunne waren aan den man te brengen, terwijl bij elk dezer loka
len een kelder voor bewaring en verpakking aanwezig is. 
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SCHEVENINGEN. - Met «Secipostduin" zal spoedig verdwenen 
zijn, daar de afgraving op den 15den April a. s gereed moet zijn. 

Op het afgegraven terrein zal vervolgens aan de zeezijde een 
groot Hotel gebouwd worden, terwijl vóór het terrein, ter zijde van 
den 15 M . brecden weg, die dc Wassenaarsche straatweg met 
bovengenoemd Hotel verbinden moet, 14 villa's ontworpen zijn. 

De geheele oppervlakte, door de afgraving verkregen bedraagt 
17.467 M- . Aan de zeezijde zal een verbreed, hoog, voet- en rijpad 
aangelegd worden, hetwelk zal aansluiten aan den bestaanden lagen 
rijweg langs het strand. 

UTRECHT. — Het Utrechtsen Dagblad verneemt, dat in den 
loop van het volgende jaar het vernieuwer, van de lichten der 
Jatobi-kerk zal worden voortgezet en ten einde gebracht. Boxen
dien zal met de restauratie van het inwendige der kerk een aan
vang worden gemaakt, welke in 1883 zal worden voltooid. Dit 
werk geschiedt onder de leiding van den architect J. F. Nieuwer-
huis, die er in mocht slagen uit de oude teekeningen van den 
schilder Saenredam. uit de eerste helft der zestiende eeuw, toen 
de Jacobi-kerk nog in het bezit was van steenen raamposten en 
vlechtwerken, een aantal motieven te ontleenen, zoodat in de reeds 

ernieuxvde lichten ten deele zelfs geheel dezelfde vlechtversiei in-
gen konden worden aangebracht als oorspronkelijk daarin ge
weest waren. 

BEROEN-OP-ZOOM. — Op last der Regeering, in verband met 
het adres aan den Raad tot slooping van den gevangentoren, 
houdt zich de teekenaar bij het ministerie van Binnenl. Zaken, 
sedert eenige dagen bezig met het maken van teekeningen enz. 
van het gebouw. 

MAARDEN. — Het denkbeeld is geopperd om gedurende de 
maanden April—Juni 1882 in het fraaie raadhuis van Naarden 
een tentoonstelling van oudheden uit het Gooiland te openen. De 
heeren A. N . J Fabius. J. H . Maas en H . P. Bok staan aan het 
hoofd dezer onderneming. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

De vóór eenige maanden aangevangen opgravingen in Epidauris, 
welke geleid werden door de Grieksche vereeniging voor oudheid
kunde zijn met goeden uitslag bekroond geworden. Een der be
roemdste schouwburgen der oudheid, is ontdekt. Het is den schouxv-
burg van Esculapius, welke toegeschreven moet worden aan Po-
lycletes. tijdgenoot, kunstbroeder en mededinger van Phidias; het 
gebouw was van kostbaar marmer opgetrokken, het kon minstens 
30,000 toeschouwers bevatten, en was bijna zoo uitgestrekt als dat 
van Me'galopolis in Arcadië. 

De Hieron of geweide en heilige plaats, ligt tusschen het tegen
woordige Epidauris en Nauplie, ongeveer op 12 K. M. van de 
zee, de schouxvburg leunt tegen de helling van een heuvel welks 
top de heilige bosschen droeg. Het grondvlak van de toeschou
wersruimte is halfcirkelvormig, de trappen zijn in twee gedeelten 
verdeeld; de bovenste rij welke 212 M. lengte heeft is in 20 rijen 
zitplaatsen verdeeld, 24 toegangstrappen leiden er heen. De onderste 
rijen welke door 12 trappen konden bereikt worden zijn van de 
bovenste gescheiden door een gangpad van verscheidene me
ters breedte. 

Een menigte beelden heeft men verder gevonden, zij zijn echter 
allen meer of minder beschadigd. 

De tot nu toe verkregen uitkomsten bij deze opgravingen kun
nen niet anders, dan der vereeniging die ze op touw heeft gezet, 
aanmoedigen om op den ingeslagen xveg voort te gaan. Het hei
lige oord van Epidauris toch, dat zich uitstrekt vóór dezen schouw
burg, vertoont bijna aan de oppervlakte van den grond, een groote 
hoeveelheid brokstukken van kolommen, en andere bouwdeelen, 
hetgeen niet doet twijfelen aan het vinden van meerdere en 
belangrijke oude bouwwerken. 

diepte, zijn die van Denayrouse. genaamd: Scaphander Denayrouse 
De verkoop voor Nederland van deze toestellen is opgedragen 

aan de firma Landre' en Glinderman, Spuistraat 6 en 8 te 's Gra
venhage. alwaar de teekening en beschrijving voorhanden is. 

VRAAG. 6. — «Herhaaldelijk wordt geschreven over-en gespro
ken van «Oud Hollandsche bouwstijl"; welke zijn de vormen aan 
dezen bouwstijl eigen of wel, waaraan is deze bouwstijl te her
kennen en welke zijn de bewijzen dat zulk een bouwstijl zijn 
oorsprong in Holland (de Nederlanden) gevonden heeft." 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

A M E R S F O O R T . 26 Nov. — De genie: het bouwen eener kazerne 
c. a. voor bereden wapens: Tom cn van Bergen te Henegouwen, 
's Gravenhage, ƒ 455,700; I'. Andriesscn te Hilversum, ƒ 449,000; 
A . Keers idem, ƒ447,700; H. van Rhijn te Naarden, ƒ437,800; 
K. Hollander te Utrecht,/437,100; W. A . G. Jansen idem,/436,000; 
P. Verbruggen te Waddin.ween, ƒ432,000; T. G. Bekhuis te Leeu
warden, f 429.200 ; J. Boshouwers te Stratum,/429,000; J. Smit (VII) 
te Slikkerveer, ƒ 420,000; H. Yoordcndag Azn. te Dordrecht. 

ƒ417 .000; W. |. Kolkert te Deventer, ƒ414.680. gegund. 

D O R D R E C H T . 29 Nov. — De genie: het bouwen eener kazerne 
voor het korps pontonniers : J. J. van Sluisdam, ƒ 16S.000; J. Vis
ser te Papendrecht, ƒ 1 59,848; B. Voordendag Azn., te Dordrecht, 

/ 156,000; K. Hollander te Utrecht, / 154,339; J Smit (VII) te 
Slikkerveer, ƒ 154.000; C. D . Klein te Moerdijk, f 153,960; N . Klaus 
ƒ153,740; A . van Zeist te Amsterdam, ƒ 1 53.490; C. Hoogendoorn 
te Giessendam, ƒ 151,400; A . Rutgers te Boskoop, ƒ 149,800; H. 
Degens Jr.. / 148,387; I'. Verbrugge te Waddinxveen, / 147,700; 
A . du Vijn, ƒ 138,575; J. J. Kooyman. / 138,568, dc overigen 
allen aldaar. 

ZAANDAM. 29 Nov. — Het bouwen van een brug voor voet
gangers over de Zaan, architect J. van der Koogh. Ingekomen, 
17 billetten; hoogste inschrijver C. P. W. Deesing te Gouda voor 

ƒ 24,000, laagste inschrijver B. van der Weerde te Amsterdam 
voor / 18,240. 

VLAARDINGEN. 29 Nov. — Door B. en W. het bouxven van drie 
schoolgcbouxven elk voor 336 kinderen, en het verbouwen eener 
school, onder beheer van den architect J. I. van Waning Inge
komen 24 billetten: Ego Blok cn J. de Baan, Vlaardingen en 
Maassluis, perceel A / 3 0 , 4 0 0 , perceel B ƒ 31,200, perceel C / 3 0 . 0 0 0 , 
perceel D / 3.800; Willem Noordxvijk te Vlaardingen, perceel A 
ƒ29,694; L. v. d. End te Maassluis, perceel A ƒ26,700, perceel B 
ƒ27,700, perceel C ƒ27.550, massa ƒ 84,000; idem, A en D ƒ 29,500; 
idem. B en C 754,900; idem, A B en C ƒ81,000; J. I'. Wimmers 
te Maassluis, perceel A ƒ 27.275, perceel B en C ƒ 55.311, massa 
ƒ 84,766; Joh. Slot te Maassluis, perceel A ƒ 26,275, perceel B 
ƒ27,397, perceel C ƒ27,246, massa ƒ 83,229. idem. A en D ƒ 29,190, 
idem, B en C ƒ 54,260, idem. A, B en C / 80,313: W. L. Helmer 
te Rotterdam, massa ƒ 7 7 , 7 7 7 ; J . C Maassen te Vlaardingen, per
ceel A ƒ 27,949. perceel ü ƒ 2,649; K. Stoffels te 's Gravenhage, 
perceel A ƒ 28,080, perceel B / 19,999. perceel C ƒ 29,040, massa 
ƒ 8 8 9 0 0 ; C. I'. W. Dressing te Gouda, perceel A / ' 25,740. per-
15 ƒ27.440, perceel C ƒ27.040, perceel D f 3,040, massa ƒ82.800, 
E. Blok tc Vlaardingerambacht, perceel A ƒ 30,399, perceel B 

ƒ 31,000, perceel C ƒ 30,200, perceel D ƒ 3.S50; J. Kuipers te 
Vlaardingen. perceel B ƒ 31.600; Tom en v. Bergen Henegou
wen, 's Gravenhage, perceel A, B en C ƒ88,900; E. Dorsman te 
Vlaardingen. perceel A ƒ 30,389. perceel B ƒ 3 1 . 9 9 9 . perceel D 
ƒ 3>799i R- v. d. Vlis idem, perceel A ƒ 30,500; A . Wijneker te 
Rotterdam, massa ƒ 8 5 , 0 0 0 ; H. Stelwagen idem, massa ƒ 79,979; 
II. v d. Houwen te Heenvliet, perceel B ƒ 26,507, perceel B ƒ 26,547; 
C. Oostdijk te Nieuxvesluis, perceel C / 26,550. 

V R A A G B A A K . 

ANTWOORD 5. De doelmatigste duikertoestellen voor het ver
richten van kleine xverkzaamheden aan sluizen van 2 a 3 M 

NAAKDKN. 30 Nov. — Het bouxven van een openbare school 
met gymnastieklokaal en onderwijzerswoning en het uitvoeren van 
eenige werken aan het bestaande openbare schoolgebouw. In
schrijvers waren: W. Petersen &Roelofsen te Amsterdam,/39,425; 
Krans Levering & Hendriks, te Zeist, ƒ 33.995; Gerrit Slaap te 
Amsterdam, / 33,900 ; E. |. Jurriens te Naaiden,/33,000; Gerardus 
Majoor te Bussum, ƒ32.870; E. van Klaarwater idem, / 30.885.68; 
H. van As peren te Naarden, ƒ29,850; J. D . Hufen idem. ƒ 26,990. 
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VENI.OO. 30 Nov. - Het R. K. Parochiaal Kerkbestuur 1 het 
bouwen van een nieuw torenportaal, het restaureeren van den 
Z. W. gevel cn het ornementeeren van den grooten toren en spits 
der St. Martinus kerk: H. Giesbertz le Kessel, ƒ 8600 j II. C. Jan
sen te Maasbracht, ƒ 8600; P. Th. Pennings te Kessel. / S300; 
W . Toebosch te Venloo, /8180; J. Gielen tc Kessel, / 7799. 

AMSTERDAM. — Het bouwen van een stalgebouw voor 52 paar
den voor dc Amsterd Omnibus-Maatsch., onder beheer der archi
tecten Salm, aanbesteed den 22 Nov. is niet gegund aan den 
minsten inschrijver maar aan den heer W . Greve tc Buiksloot. 

CÜVK, 3 Dcc. Het Gemeente Bestuur, het bouwen eener 
botermijn met veldwachterswoning, ingek. 5 billetten, hoogste 
inschrijver M. P. Elders tc Cuyk, ƒ 7600, laagste inschrijver 
M. Geuweman te Ocffelt ƒ 4895, gegund. 

NIJ.MECEN', 3 Dec. De Heer S . Blom, het verbouwen van een 
zijner panden, W. Kropman, te Nijmegen ƒ 10,669, J. Knoops 
id. / 15,885, J. de Trel, te Amsterdam / 15,710: G. J. Wijers-
te Nijmegen ƒ 15,500 en G. Licfting te Arnhem, ƒ 14,539. 

30 Nov. De architecten G. B. Salm cn A. Salm GBzn., 
voor rekening van het genootschap »Bcth Hamidrasch Etz Chaira", 
het maken van een gebouw, bevattende spreekzaal, bibliotheek, 
studeerkamer, vergaderzaal enz.: E. M. Rood te 's Gravenhage, 
ƒ 54,3°°-

ARNHEM. 1 Dec. — Het gemeentebestuur: het metselen van 
twee brandputten: W. Slotboom te Velp, ƒ i7go; M. Jansen, 

ƒ 1 4 2 6 ; J. H. van de Ven, ƒ 1300; G. J. Lucassen, /"945; P. Mul-
laart, / 3 5 0 , in beraad gehouden. 

WEIDUM. 1 Dec. — Dc architect F. Swart te Sneek; het bou
wen van een heerenhuizinge met wagenhuis cn stalling, voor den 
heer A, P. Sierdama aldaar; hoogste inschrijver, |. I'iekstra te 
Bergum, / 18,880; laagste inschrijver, J. Dijkstra te Tzum, 

/'3,6S9> gegund. 

'sGRAVENHAGE, 2 Dcc. — Het ministerie van waterstaat, han
del cn nijverheid: i°. van het driejarig onderhoud van en het 
doen eener verbouwing aan het postgebouw te Utrecht: P. van 
Zutphen, / 4239; A. J. van Maancn, f 4200; H. M. de Kolf, 
ƒ 4 2 0 0 ; B. Lorette. ƒ 4 1 9 4 ; II. (1. Frijlink. ƒ 4100; H, A. van 
Baren, ƒ 3 9 0 0 ; W. Nahuyzen, 3779; B. J. van Baren, ƒ 5780; 
G . A. Ronding, ƒ 3499; allen te Utrecht. 

U T R E C H T . — Het maken der kunst- en aardewerken in dc 
Socsterhcide, ten behoeve der Utrechtsche Waterleiding; inge-
nteur D. de Leeuw, gegund aan P. Langeveldt l'zn., aannemer 
te Hardinxveld. 

— 2 Dcc.— De Nederl. Tramway-Maatschappij: het bouwen van 
een woning met wachtkamc:, bureau enz.'het bouwen eener rijtuig
en locomotiefremise met waterreservoir, waterkraan, enz. en het 
maken van een afrastering: H. W. van der Veen te Joure 

ƒ 22,560; R. Veltman te Joure, ƒ 18,943, T. J. v d. Steele te 
Sneek, ƒ 16370; J. de Craaf te Sneek, ƒ 16,280; H . Lambertsma 
en D. Stienstra tc Bolsward. ƒ 15550 gegund. 

'sGRAVENHAGE, 5 Dcc. — Door 15. en W, i° . het leveren van 
gekapte straatkeien voor de gemeente: minste inschrijvers: 
L. Goffin tc Luik a ƒ 68,94 en T. J Smits te Dordrecht a ƒ 1 1 8 
voor Benahainkeien ; Kloos en van Limburg te Rotterdam a 
f 51,50 en / ' 77,25 voor Ouenastkeien, dezelfde a / 99 voor Fan 
convalkeien, T. J Smits te Dordrecht a ƒ 56,95 voor Lavakeien ; 

ca v. Noorden en Schwersel tc Rotterdam a ƒ 52,63 en / 78,95 
voor Quenastkeien, alles per 1000 stuks. 

2 0 . het leveren van Waal- en Rijnstraatstccn, minst ingeschreven 
door de firma Terwindt tc Pannerden voor Waalstcen k ƒ 16,95 
cn de firma de Koning te Woerden a ƒ 11,68 voor Rijnsteen. 
Alles per 1000 stuks. 

3°. het leveren, leggen en hcrleggen van hardsteenen trottoir
banden, minste inschrijver L. Philips tc 's Gravenhage, voor de 
levering a ƒ 2,59, het leggen a ƒ 0,92$ cn het hcrleggen a ƒ0,467 
per Meter. 

A D V E R T E N T I E N . 

i . e c i ü i i 1. 
Kalk- en Tras-P'abriekant. 

G R O O T H A N D E L A A I 
IN 

VERDERE BOUWMATERIALEN. 
Directe aanvoerder der M A N H E I M E R P O R T L A N D C E M E N T . 

M O Z A l Ê K T L Ö i K Ê N 
BOCH F R È R E S a Maubeuge. — V I L L E R O Y & BOCH a Mettlach. 

MINTON & Co., London, en anderen. 

F o l t a & Go. 
GEBAKKEN STEEN IN VERSCHILLENDE KLEUR EN TEEKENING. 

M O Z A Ï E K - T E G E L T J E S V O O R M U U R B E K L E E D I N G . 
Teekening en Monsters op franco aanvrage te bekomen. 

C. GROD 
i n B r o h l am R h e in 

Tuffsteinbrüche und Werkhütten 

für Steimetz- n, Bilianer-Arlieiten 
in Brohl. Rheineck, Weibern und N.-Mendig. 

Speciality 

Weibern-Tui ïs te in und röthl icher Tuffstein 
vom Laacher-See. 

I leeft o. a. gebouwd: Hergakademie, land- wirthschaftliches Museum 
in Berlin , Börse in Frankfurt, Kunstakademie, Kunsthalle,Stflndehaus, 
Neue Kirche in Dttsseldorf, Theater und l'Yiedrich-Wilhchn Gymnasium in 
Köln etc. etc. 35 2 

Vertegenwoordiger voor Nederland: 

F L R D . ENGERS, Spuistraat 150. Amsterdam. 

A A N B E S T E D I N G 
De Burgemeester en Wethouders der gemeente 

/.ALT HOMMEL, zullen op Maandag den lo«i 
December 1881, des namiddags ten 1 ure, in 
het openbaar op het Gemeentehuis aldaar, bij 
enkele inschrijving, 

A A N B E S T E D E N : 
1°. Het bouwen vaneen school 

voor lager Onderwijs met 10 loca
len en eene overdekte speelplaats 
met bijlevering van al de daartoe 
benoodigde materialen, arbeids-
loonen, transporten enz. 

2°. Het leveren en stellen van 
het schoolameublement in ge
noemde schoollokalen. 
Bestekken en voorwaarden der aanbesteding 

met de teekening liggen ter inzage Op de secre
tarie dezer gemeente, en zijn aldaar tegen franco 
overmaking der kosten verkrijgbaar a 
f 0.50 voor een exemplaar van het sub 1 be

doelde bestek. 
, t 0.50 ,, „ „ de teekening. 

0.20 „ „ het sub. 2 be
doelde bestek. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den 
Heer A. M A. G U L D E N , Gemeente-architect, 
door wien op Zaterdag den 17 en Maandag den 
19 December 1S81, telkens des voormiddagsten 
10 ure aanwijzing in loco zal worden gedaan. 

Alleen de op zegel geschreven en door den 
Inschrijver en zijne borgen onderteekende inschrij-
vingbillcttcn kunnen in aanmerking komen. 1 >e 
gunning van bet werk hangt af van de bij Alt , 19 
litt. a der Wet op het lager onderwijs vereischte 
goedkeuring. 351 

349 
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INHOUD. 
Paniek in den Schouwburg. — Het nieuwe gebouw van de maatschappij 

voor den werkenden stand te Amsterdam. — Verslag van de vergadering 
• lei- afdeeling Leeuwwarden, gehouden den isten December 1881. 
Verslag van de vergadering der afdeeling Amsterdam, gehouden den 2den 

December 1SS1. Technische mededeelingen. Binnenlandsche 
berichten. — Afloop van aanbestedingen. 

PLAAT: Gebouw der Maatsch. v. d. Werkenden Stand. 

PANIEK IN- DEN SCHOUWBURG. 
DOOR J . R . D E K R U I J K K . 

Is er een middel, waardoor bij het uitbreken van brand 
in het theater, een zoo hoogst noodlottige paniek kan 
voorkomen worden, die het overgroot aantal bezoekers tot 
haast evenveel waanzinnigen maakt, radeloos in doodsangst 
strijdend, om het veege lijf te bergen voor den vuurgloed ? 

Zoo ja, dan moet het een eenvoudig middel zijn. 
Dan moet het een middel zijn, dat den schouwburg 

bezoekers volkomen zekerheid geeft, dat zij allen kunnen 
en zullen gered worden. 

Want blijft hieromtrent ook slechts de geringste 
twijfel bestaan, dan is een paniek onvermijdelijk. 

De verschrikking bij het ontwaren van uitslaande 
vlammen op het tooneel, en zwarte rookwolken in een 
geheel met menschen gevulde ruimte, door hooge mu
ren omsloten en slechts door een doolhof van gangen 
en trappen te verlaten, maakt elke bezonnen redeneering 
over zelfbedwang der menschelijkenatuur tot bittere ironie. 

Evenzeer is het uitziften der oorzaken van het ont
staan der ramp of het opsporen van al de tekortkomingen 
in de organisatie van het geheel weinig meer dan nutte
loos nagepraat. 

A l wate het ijzeren scherm in het gebouw der „Ko
mische ü p e r " te Weenen neergelaten, al hadden de 
olielampen op de portalen gebrand, en ware ook de 
brandweer onmiddelijk gealarmeerd, dan nog zou hoogst
waarschijnlijk een paniek bij de noodlottige ontdekking 

zijn ontstaan. Het ijzeren scherm moge tien rook het 
doortrekken in de zaal beletten daar zijn nog andere 
verbindingsopeningen. De olielampen op de portalen 
mogen branden — door het gedrang worden ze uitge
doofd of afgerukt. De uitgangen mogen aan velen 
bekend zijn — de lange af te leggen weg en het op 
sommige punten samenkomen van menschenmassa's 
kunnen de verwarring slechts vermeerderen. Reddende 
brandwachten mogen onverwijld in groote getale toe
snellen, zelfopofferend bereid om het leven voorden naaste 
te wagen . . . . tegen een paniek, wij begrijpen het allen 
maar al te wel, is niets bestand, niets, dan de volkomen 
zekerheid, dat allen kunnen en zullen gered worden. 

Of is een paniek waarschijnlijk bij het ontstaan van 
brand in een zaal, gelijkvloers gelegen, nut een onaf
gebroken rei van openstaande deuren, onmiddelijk uit
komende in tie buitenlucht? 

Immers neen! En zelfs — want we behooren ook 
rekening te houden met tlit gunstigst denkbaar geval — 
en zelfs, al mocht ze ook dan nog ontstaan, is een 
algemeene ontkoming toch verzekerd ? 

Welnu, men make tie geheele toeschouwersruimte 
van een theater, van af tien Hak tot het Schellinkje, 
alle loges en galerijen, elke lagere of hoogere verdie
ping tot zulk een ruimte die onmiddelijk met de bui
tenlucht in verbinding staat en door open brandvrije 
trappen in gemeenschap met de straat gebracht is, en 
het onfeilbaar middel tot redding is gevonden. 

Denk 11 tie toeschouwersruimte van een Schouwburg 
gelijk alle theaters gebouwd worden op elke loge 
verdieping door een breetlen gang of couloir omringd 
Maar deze rondgang op zijne beurt geheel omgeven 
door een óreede, steenen, geheet brandvrije, opin 
galerij, die door evenzeer brandvrije trappen in de open 
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lucht met de straal is verbonden. Dan ontstaat aan 
den buitengevel van het gebouw een open galerij van 
evenveel verdiepingen hoog als er reien loges van 
binnen zijn. Het publiek, te voren natuurlijk met die 
bouwwijze bekend, weet, dat het slechts een deur heeft 
optil te duwen. onmiddelijk tegenover zijn zitplaats 
gelegen — <>m /tinten te zijn, om de vrije lucht in te 
ademen, om in gemeenscha]) te zijn met van alle zijden 
toesnellende hulp. 

Elke galerij heeft haar eigen — naar beneden voe
rende buitentrap, zoodat de toeschouwers dier verschil
lende galerijen elkander's redding niet kunnen belem
meren. Ten overvloede zijn in die buitengalerijen steeds 
ladders en reddingstoestellen in genoegzame mate — 
en onmiddelijk voor het gebruik gereed — voorhanden, 
opdat bij een wellicht soms onvermijdelijke opéénhooping 
van menschen op de trappen, de moedigsten zich langs 
de bogen kunnen laten afzakken. 

Op de buitengalerijen brandt electrisch licht, in de 
couloirs en de groote zaal uitsluitend olielampen. Deze 
lampen kan men niet verzuimen aan te steken, want 
gas is er volstrekt niet, en men kan het publiek niet 
toelaten in het donker. .Aan olielampen op de couloirs 
en in de zaal geef ik de voorkeur boven electrisch 
licht, omdat bij het laatste nog uitblussching door een 
noodlottig toeval mogelijk is, en in de couloirs de olie
lampen zoodanig kunnen geplaatst worden, dat de naar 
buiten snellende menigte ze niet kan bereiken. 

Het aantal toegangsdeuren van de couloirs tot de 
loges is natuurlijk zot) groot mogelijk en tegenover elke 
logedeur bevindt ziek een dubbel naar buiten openslaande 
deur, niet gesloten, maar eenvoudig door een draad bij-
èèngelwuden, die onmiddelijk op de buitengalerij uitkomt. 
Daar zijn brandvrije trappen naar beneden, daar is 
dadelijk redding. 

De hooger gelegen loges en galerijen zijn het eerst 
ontruimd. Voor de stalles en het parterre moet in 
dezer voege gezorgd worden : dat de benedenloges een 
nuter hooger zijn gelegen dan thans, en het parterre-
publiek zich onder deze loges, door een onafgebroken 
rei van doorgangen onmiddelijk naar buiten kan redden. 

Ik beschouw dit middel als het eenig afdoende om: 
l . in een theater aan het verzamelde publiek vol

komen gerustheid en zekerheid van redding te geven 
in geval van bran tl. 

2°. een noodlottige paniek te voorkomen of te neu
traliseeren. 

De kosten van aanleg worden vooral in verhou
ding tot die van groote schouwburgen niet noemens
waard vermeerderd. Het uiterlijk aanzien kan er slechts 
door winnen. Ten allen tijde behoorden open galerijen 
aan den gevel van publieke of particuliere gebouwen 
tot de meest dankbare en aestetische motieven. Hij 
geringer middelen, kan men met steenen balkons en 
ijzeren vrijtrappen volstaan. 

De kleedkamers aan het tooneel liggen allen aan den 
buitengevel en zijn van balkons met reddingstoestellen 
voorzien. 

De hoofdvestibule en de foijer zijn door een korte 
dwarsgalerij met de halfcirkelvormige zaal verbonden. 
Het geheele gebouw is overal door galerijen of 

balkons, voorzien van trappen of reddingstoestellen, 
omringd 

Wanneer dan verder het theater éénmaal s'weeks 
overdag ter bezichtiging van het publiek wordt gesteld, 
zoodat iedereen de inrichting kan leeren kennen en waar-
deeren, en ten overvloede nu en dan op de achterzijde 
der theater-affiches tie noodige wenken gegeven worden 
om bij mogelijk gevaar te kunnen handelen, dan acht 
ik het probleem der veiligheid van het theater-bezoek 
volkomen opgelost. Gaarne ben ik bereid, om elke 
bedenking te weerleggen", die in het belang der zaak-
tegen dit stelsel mocht worden ingebracht. 

AMSTERDAM, 12 December. 

HET NIEUWE GEBOUW 
V A X D E M A A T S C H A P P I J V O O R DEN' W E R 

K E N D E N S T A N D T E A M S T E R D A M . 

In N°; 13 van het Bouwkundig Weekblad werd een 
plaat met beschrijving gegeven van het in de tweede 
plaats bekroonde ontwerp voor een gebouw der Maat
schappij voor den WERKENDEN STAND te Amsterdam. 
Ook is daarbij het programma gegeven van de prijs
vraag, door het Bestuur der Maatschappij uitgeschreven 
Nevensgaande plaat geeft de voornaamste plattegronden, 
den gevel aan den Kloveniersburgwal en een detail van 
de groote gehoorzaal, van het ontwerp, ingezonden onder 
het motto: 

WAART GIJ VROEGER HIER GEKOMEN 

DAN MAD IK KAAI) BIJ JOL' GENOMEN, 

door de heeren L Beirer en J. J . Bekker. Dit ont
werp werd met den eersten prijs bekroond en bestemd 
voor de uitvoering. De bijgaande plaat is evenwel niet 
ontleend aan de teekeningen, ingezonden voor den wed
strijd, maar aan die volgens welke de uitvoering thans 
zal plaats hebben en die kleine wijzigingen bevatten van 
het bekroonde ontwerp. De begrooting van het werk 
was /" 92000; bij de aanbesteding, den 21 sten Novem
ber 1.1. gehouden, werd het aangenomen voor de som 
van f 91.240 door den heer B. van Buuren te Amsterdam. 

Ter opheldering der plaat en verduidelijking van het 
ontwerp diene het volgende. 

In het sourterrein zijn 3 bergplaatsen gelegen, onder 
de boetseerkamer, de kamer voor de leeraren en het 
lokaal voor de straatreiniging in de verdieping gelijk-
straats aangegeven; verder 2 ruimten ten dienste van de 
verwarming van het gebouw onder de teekenzaal en de 
2e vestibule aan den Kloveniersburgwal; kelderruimten 
liggen onder de overige lokalen. 

De tweede verdieping bevat de gaanderij der groote 
gehoorzaal; een concierge-woning, bestaande uit een keu
ken met privaat, boven het kantoor der eerste verdie
ping en twee in elkander Ioopende vertrekjes boven de 
Bestuurskamer; verder een voorzaal voor de gaanderij, 
tevens jassenkamer, en een woning voor den kaste
lein, bestaande uit keuken en twee vertrekken, gelegen 
boven de kleine gehoorzaal der eerste verdieping. 

Voor die tweede verdieping worden de muren, rustende 
o]> de pijlers aan de lange zijden van de groote gehoor-
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zaal, buitenmuren. Die zaal wordt, zooals ook uit de 
doorsnede blijkt, verlicht door zijramen ter hoogte van 
de tweede verdieping en door de bovenlichten — in de 
teekening door a aangegeven — in vereeniging met 
ramen, waar zulks, met het oog op de belendende pan
den, in tie zijmuren van de gehoorzaal op de verdieping 
gelijkstraats aangebracht, mogelijk was. 

Op de tierde verdieping zijn geplaatst, boven de groote 
gehoorzaal en gaanderij, een meisjesschool en drie loka
len voor de industrieschool; een tweede lokaal voor de 
meisjesschool ligt boven de voorzaal der gaanderij; een 
direkteurskamer, met privaten enz., boven de keuken 
van den concierge en een gedeelte van de voor het 
orkest bestemde plaats der zaal, tegenover de gaanderij. 
Boven de woning van den kastelein is een ruime hooge 
zolder, boven de twee ineenloopende conciërge-vertrekken 
aan den Groeneburgwal een lage bekapping aangebracht. 

Zooals uit de platte gronden blijkt ontvangt de teeken
zaal, tie boetseerkamer en de kamer voor de leeraren, 
gelijkstraats, onvoldoend licht, er moet daarom opge
merkt worden dat tleze lokalen alleen des avonds ge
bruikt behoeven te worden. De restauratiezaal, gelegen 
tusschen tie biljardzaal en de restauratiezaal aan den 
Kloveniersburgwal, waarin het buffel tinder de hoofd
trap is aangebracht, wordt met een bovenlicht verlicht, de 
muur, tusschen de hoofdtrap en die zaal, wordt alzoo op 
de eerste verdieping een opgaande buitenmuur, waardoor 
gelegenheid bestaat de trap naar behooren te verlichten. 

Het buffet is onder de trap geplaatst. 
Het gebouw wordt opgetrokken, wat de gevels aan 

de beide Burgwallen betreft, van appelbloesem, vechsteen-
waalvorm; voor de lijsten, banden, de dorpels, midden
stijlen en middenkalven der ramen, de sluitsteenen, con
soles, friesstukken, cartouches, obelisken, enz., zal gebruik
gemaakt worden van Savonnière steen ; voor de traptre
den, bordesplaten plinten, enz., is blauwe hardsteen uit 
de groeven van Escausines of Soignies voorgeschreven. 
De treden en bordesplaten van de groote trap aan den 
Groeneburgwal, die in hoofdzaak bestemd is voor de 
leerlingen der industrieschool, zijn eveneens van hard
steen ; tot steun van die trap worden een achttal ijzeren 
kolommen aangebracht. Voor die trap zijn mede nog 
benoodigd 6 kolommen van Savonnière steen. 

Het trapje van vijf treden, van uit de vóór-vestibule, 
aan den Kloveniersburgwal, naar de tweede voerende, 
zal bestaan uit wit marmeren dektreden en stootborden; 
in den ingang en in de vestibule gelijkstraats aldaar zal 
een vloer gelegd worden van terazzo fond met ingelegde 
banden, in het voorportaal bij den Groeneburgwal, in den 
ingang, de trapruimte en in de vestibulen der hoofdtrap 
op de eerste en de tweede verdieping, vloeren van kunst-
tegels. 

De banden aan de gevels, waarop door ingehakte 
en vergulde letters de bestemming van het gebouw wordt 
aangegeven, zijn ontworpen van groen marmer. 

De kolommen onder de gaanderij op tie eerste ver
dieping, en die, op of vóór de gaanderij, worden met 
hunne kapiteelen en basementen van Morleijer zandsteen 
vervaardigd. 

De hoofdingangsdeur en de beide buitendeuren van 
de restauratiezaal aan den gevel Kloveniersburgwal wor
den van eikenhout vervaardigd, de glazen paneelen nut 
kristalglas, dik 4 111M. bezet. 

De drie ramen der eerste verdieping, in tien zelfden 
gevel, worden door steenen middenstijlen en een steenen 
kalf in vier tleelen verdeeld, waarvan tie twee onderste 
draaiend; de bovenramen blijven vast, het glas daarvan 
wordt in den steen gezet. Van de drie raamopeningen 
op de tweetle verdieping, elk door een steenen midden
stijl in twee tleelen verdeeld, is het gedeelte beneden het 

! houten kalf, draaiend, het bovendeel is vast Deze ramen 
zijn omschreven van greenenhout. 

Van af de verdieping gelijkstraats tot op tie tweede 
verdieping wordt een montoir aangebracht, binnenwerks 
40 bij 60 c M . 

De hoofdtrap aan den Kloveniersburgwal, waarvan 
over 't geheel minder gebruik behoeft gemaakt te wor
den dan van de steenen hoofdtrap, zal van greenenhout 
worden uitgevoerd, met eikenhouten dektreden, leuningstij
len en leuning. Houten lambriseeringen, het regelwerk 
en de paneelen van greenenhout, zijn ontworpen in de 
twee voorste restauratiezalen, in de voorzaal optie eerste 
verdieping, in de gehoorzalen en in tie bestuurskamer; 
verder op de tweede verdieping, vóór tie gaanderij en 
aan de voorzijde van tie nis boven het orkest. 

De halve kruisgewelven rondom de groote en de kleine 
gehoorzaal worden geconstrueerd van tengels en schroo-
ten, waarover gewoon plafontlwerk van riet, beraping en 
pleister. Alle binnenmuren, voor gangen en lokalen, 
worden bepleisterd, uitgenomen de wanden van tie woon
vertrekken voor tien kastelein en voor tien concierge, die 
behangen worden. 

Volgens de bepalingen van het bestek moet het ge
bouw op tien ISden .Augustus [882 geheel waterdicht 
worden opgeleverd, terwijl liet geheele werk, in alle 
tleelen voltooid moet zijn, op den 1 sten Februari 1883. 

V K R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G D E R A F 
D E E L I N G L E E U W A R D E N , G E H O U D E N 

D E N isten D E C E M B E R 1881. 

I 
Was de eerste Vergadering van de Afdeeling Leeuwarden der 

.Maatschappij tot bevordering der Houwkunst, belangrijk door de 
j discussién over verschillende bouwkundige vraagstukken en de 

daarna gehouden kunstbeschouwing, niet minder aangenaam en 
leerrijk kan de tweede genoemd worden. 

Na afdoening van de gewone huishoudelijke bezigheden, die 
bestonden in het benoemen van Commission voor de verzameling 
van stukken tot opneming in het Tijdschrift der Maatschappij, 
het opmaken en in teekening brengen van Oude Nederlandse he 
Gebouwen, het benoemen van afgevaardigden ter Algemeene 
Vergadering en de bepaling der Contributie voor het volgend 
jaar, die op f 3, werd vastgesteld, trad als spreker voor dien 
avond op, de Heer J. F. 11. Hekhuis die op eene boeiende en 
aangename wijze de Indische Bouwwerken besprak. 

Spreker was den geheelen avond, de gezellige gids van de 
aanwezige leden; hij behandelde een groot gedeelte van Java, 
de woningen, tempels en rijst bergplaatsen; de wijze waarop de 
inlanders, die gebouwen en hunne werktuigen, ja zelfs kleeding-
Stukken uit bamboe vervaardigden, werd het eersi in 't licht 
gesteld en daaruit bleek al weder, dat de oorspronkelijke bouw
trant in alle landen, zich geheel rigt naar de voortbrengselen van 
den bodem en de eigenaardige behoeften der bewoners. 

Hel praktische van de door de inlanders gevolgde constructie, 
in verband met het klimaat en de inrichting der woningen, die, 
uitgezonderd de door de Hoofden bewoonde gebouwen, waar meer
malen hout wordt toegepast, geheel uii bamboe zijn vervaardigd 
en de wijze waarop de bewoners, van dat materiaal allerlei 
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werktuigen vervaardigen en daarvan partij weten te trekken, was 
niet het minst eigenaardige van sprekers voorgedracht; te meer 
kwam de nuttigheid van het gebruik van dit voortbrengsel 
des Indischen bodems uit, toen ook verklaard werd op hoe velerlei 
wijzen ook door den Europeaan daarvan steeds gebruik wordt 
gemaakt. 

Van dien oorspronkelijken bouwtrant kwam het onderwerp 
geleidelijk tot eene vergelijking, met de eerste, naar Vaderlandsch 
gebruik gevolgde bouwwijze bij de stichting van Batavia, en het 
viel zeer gemakkelijk te verklaren, dat de bouw van woonhuizen, 
bloksgewijze naar de voorschriften der regeering inde 18de eeuw 
uitgevoerd, die van de bewoners, wel in trotschheid en soliditeit 
overtrof, maar tevens, dat die woonhuizen voor dat klimaat ge
heel ondoelmatig waren en zoodanig op den algemeenen gezond
heidstoestand influenceerden. dat Batavia in het laatst der 18de 
eeuw het graf der Hollanders weid genoemd. 

De opgedane ondervinding deed dan ook spoedig eene meer 
verspreide wijze van bouwen, mei open voorhoven, volgen en het 
gevolgde stelsel van het bouwen van woningen en bloc, vaarwel 
zeggen. Dat daardoor Batavia eene grootere uitgestrektheid heeft 
cl.in onze Europeesche steden, en van veel ruimere pleinen voor
zien is, werd ten duidelijkste aangetoond door eene platte grond-
teekening. waarop bij wijze van vergelijking, het verschil, dat tus-
s. hen het Koningsplein en het Waterlooplein te Batavia, met het 
Champ de Mars en de place de la Concorde te Parijs bestaat, 
was geprojecteerd. 

Door verscheidene photographische afbeeldingen van het oude 
en nieuwe Baleis van den Gouverneur Generaal, het Baleis van 
Justitie, de groote Sociëteit en tal van andere gebouwen, die allen, 
in strengen stijl opgetrokken, te midden van den weelderigen Oos-
terschen plantengroei een schoon geheel moeten vormen, werd 
nader de wijze van constructie en de vorm en inrichting daarvan 
aanschouwelijk voorgesteld. 

Na Indie's hoofdstad, gaf spreker door middel van een uitge
werkt .Situatieplan een vluchtig denkbeeld van de stad Soerabaya, 
met de groote werken aldaar tot waterverversching van die stad 
daargesteld, de Marine établissementen, de woning van den Resi
dent en tal van andere gebouw en, die ook deze plaats als een der 
Centra's van het handelsverkeer in den Indischen Archipel deed 
kennen. 

Het onderwerp was, naar den beschikbaren tijd, te uitgebreid om 
op ééne bijeenkomst geheel afgehandeld te kunnen worden, te 
meer. zooals de bespreking daarvan plaats vond door ons mede
lid, de heer Bekhuis, die gedurende een twintigjarig verblijf in 
Indie, als bouwkundige aldaar, vele belangrijke werken uitvoerde 
en daardoor eene rijke ervaring en grondige kennis van Indische 
bouwwerken heeft opgedaan, en daarvan tal van opmerkingen, 
uit zijne ondervinding, ten beste gaf. 

I )e Voorzitter was dan ook de tolk van alle aanwezigen, toen 
hij, bij de sluiting der bijeenkomst, den spreker onder dankzegging 
voor de gedane mededeeling verzocht, op een der volgende bij
eenkomsten hetzelfde onderwerp, dat wegens het reeds vergevor
derde uur niet geheel kon worden afgedaan, als vervolg op het 
reeds gesprokene te willen behandelen. 

V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G 
D E R A E D E E L I N G 

A M S T E R D A M G E H O U D E N 2 D E C E M B E R 1881. 

Door het bestuur wordt het volgende voorstel ter tafel gebracht: 
• De leden uit te noodigen tot het leveren van afbeeldingen van 

.'merkwaardige antieke bouwkundige of kunstindiistrieele voor
werpen en meubelen " 

«Leden welke genegen zijn aan deze uitnoodiging te voldoen, 
• worden verzocht het bestuur daarvan kennis te geven, ten einde 
• bij onderlinge overeenkomst bepaald worde, onder welke finan-
• ciecle en verdere voorwaarden de levering zal geschieden." 

Het bestuur doet dit voorstel. 1°. met het oog op artikel 36 
van de Maatschappelijke wet en 2°. om een proef te nemen of 
dit meer in den geest zal vallen der leden, dan het uitschrijven 
van prijsvragen, waarmede in den laatsten tijd weinig succes is 
behaald. 

\logt de Afdeeling op die wijze in het bezit komen van cenige 

afbeeldingen, dan zullen die worden aangeboden aan het bestuur 
van de Maatschappij, voor hare uitgaven. 

De linancicele krachten dei afdeeling laten het toe, de zaak 
goed te behandelen 

Het voorstel vond bij de. jammer genoeg, weinige aanwezige 
leden, bijval. 

De heer MuiJSKEN meent, dat het een goed denkbeeld is, daar 
er behoefte bestaat aan dergelijke afbeeldingen. Een uitgever te 
Haarlem had het plan opgevat een uitgave voor eigen rekening 
ie ondernemen, doch heeft om de hooge kosten er van moeten 
afzien. Zamenwerking van de afdeelingen met de Maatschappij 
zou misschien tot een gunstige uitkomst kunnen leiden. 

Mogten er geen leden gevonden worden, die aan de uitnoodi
ging van het bestuur voldoen, dan zou een geschikt teekenaar 
voor ecnigen tijd kunnen worden geëngageerd, om inpartikuliere 
of publieke verzamelingen werkzaam te zijn. Spreker noemt als 
voorbeeld het kasteel te Heeswljk bij 's Hertogenbosch, wat een 
volledig kunstindustrieel museum is. 

Nadat eenige opmerkingen door sommige leden in het midden 
zijn gebracht, wordt het voorstel in beginsel aangenomen en be
sloten, dat het bestuur op een volgende vergadering een meer 
uitvoerig concept programma zal leveren 

De al of niet wenschclijkhcid van de demping van de Nieuwe-
zijds Voorburgwal wordt daarna ter bespreking voorgesteld. 

De heer Hol, een van de oudste bewoners der gracht zegt, 
dat de demping hem niet wenschelijk voorkomt, behalve voor 
het gedeelte bij het Postkantoor en het paleis. Dit zou evenwel 
overwulfd kunnen worden. 

Sedert de waterverversing zooveel beter is geworden, is er geen 
hinder meer van stank. Het verkeer op straat heeft geen meerdere 
ruimte noodig. 

De heer Muysken, gelooft niet in het publiek belang der dem
ping, 't Is niet in het aestetisch belang, en op dien grond hebben 
bevoegde vereenigingen en particulieren de zaak veroordeeld 
Eene overwulving van het gedeelte bij het Postkantoor komt hem 
evenwel ook zeer wenschelijk voor. 

Door meerdere leden wordt gewezen op het belang van het 
vaarwater, voor welk belang naar hunne meening niet genoeg 
kan worden gedaan. En al is die vaart in het gedeelte benoor
den de donkere sluis niet meer zoo groot, voorbij die sluis en 
vooral in het Spui is die beweging niet zoo onbelangrijk. Het 
vervoer met sleperswagens, dat ten gevolge der demping weder
om zou moeten toenemen, komt hun weinig gewenscht voor. 

De vergadering neemt, he' debat resumeerende, de volgende 
conclusie algemeen aan. 

Wanneer de demping van de Nieuwezijds Voorburgwal en het Spui 
niet kan bewezen worden te zijn noodzakelijk voor het verkeer 
te land, acht zij die demping niet wenschelijk uit een aestetisch 
oogpunt en met het oog op het verkeer te water, met uitzonde
ring evenwel van het gedeelte tusschen de Torensteeg en Ba
leisstraat. 

Door den Heer MUIJSKEN wordt de boombeplanting alhier ter 
sprake gebracht. Naar zijne meening wordt die beplanting zeer 
verwaarloosd, onder anderen op het Frederiksplein, Voorburgwal 
enz. In het algemeen gelooft hij niet, dat daaraan die zorg be
steed wordt die de zaak om vele redenen verdient, op het Leid-
scheplein acht hij eenige boomen zeer gewenscht. 

De Heer RKDKKER BISDOM deelt dat gevoelen, ofschoon hij moet 
erkennen dat de boombeplanting met vele bezwaren heeft te kam
pen. Het aanplanten van jonge boomen is kostbaar, vooral omdat 
op vele plaatsen en vooral bij nieuw aangeplempte terreinen de 
grond zeer ongeschikt is. Ook het lekken der gasbuizen oefent 
een zeer nadeeligen invloed uit. waarvan hij een sterk sprekend 
voorbeeld mededeelt. 

De Heer STBENGERS deelt ook eenige bijzonderheden mede. met 
hoeveel moeite het gepaard gaat eene goede beplanting te be
houden, vooral ook tengevolge van de vele baldadigheden van 
jongens, waartegen jonge boomen niet bestand zijn. Er worden 
vele jonge boomen geplant, doch de meeste kunnen niet tot 
groei geraken. 

Op een vraag van den Heer Hor, welke boomsoort het is, welke 
in Parijs zich zoo bijzonder schoon voordoet, deelt de Heer REDE-
HER mede, dat dit Platanen zijn, doch dat die boomen voor de 
gezondheid schadelijk worden geacht. 
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De Heer MuusKEN is door de gegeven inlichtingen niet bevre
digd. Op het Rembrandsplcin is de boombeplanting met veel 
zorg geschied en ook uitstekend gelukt. 

Wat baldadigheid betreft gelooft hij, dat men de zaak krachtig 
en ernstig moet behandelen, dan zal een volgend geslacht lang
zamerhand wel meer eerbied voor de beplantingen krijgen. Hij 
wenscht, dat van wege het bestuur een onderzoek zal worden in
gesteld wat er gedaan zou kunnen worden en de uitkomst daar
van dan nader ter tafel gebracht te zien. 

Nadat de Voorzitter de toezegging heeft gedaan, de zaak ter 
harte te nemen, wordt de vergadering wegens het vergevorderd 
uur gesloten. 

BINN E N L A N DSC H E B E R I C H T ] . N, 
'S GRAVENHAGE. — Door de Commissie van Rapporteurs over 

het hoofdstuk Binnen I. Zaken en ook door eenige andere leden 
der Kamer zijn velerlei amendementen ingediend, onder anderen 
tot vermindering van kosten van materieel en onderhoud, o.a van 
bet ziekenhuis, het Museum van Oudheden en het Ethnographisch 
Museum te Leiden; voor het onderhoud van monumenten, voor 
aankoop van boekwerken, subsidien aan teeken en muziekscho
len, enz. 

Daarentegen is (volgens de N. R. Courant) / 8000 verhooging 
voorgesteld als subsidie aan de N'ed. Herv. Gemeente te Utrecht, 
tot restauratie van de Domkerk. 

— De Staatscourant van den 9d>= December, bevat een rap-
ropt over de Kunst in België, aan de Nederlandsche regeering 
uitgebracht door Jhr. Mr. W. M. van Weede, Zijner Majesteits 
Gezantschaps-Secretaris te Brussel. 

RIDDERKERK. — Van de Electrische verlichtingen ten dienste 
der Nijverheid, begint men in deze omstreken reeds meer en meer 
gebruik te maken. 

Zoo vindt men deze verlichtingen van af Keyenoord tot aan de 
Kinderdijk (een afstand van ongeveer anderhalf uur gaans), reeds 
in 8 etablissementen of werkplaatsen met 20 lichten. 

Gemelde verlichtingen worden voortgebracht door Dynamo 
Electrische machines, vervaardigd door den heer W. Smit te Slik
kerveer, met lampen van Siemens en Crompthon. 

De Electrische verlichtingen bevelen zich bizonder aan voor 
werken in de open lucht, indien boven de lampen reflectors wor
den aangebracht. 

Op de Scheepstimmerwerf van de heeren |. & K. Smit aan de 
Kinderdijk, verrichten, alzoo ongeveer 100 personen des avonds 
hun werk bij het licht van 2 lampen, evenals bij daglicht. 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

HOORN. 28 Nov. — De heer J. H. van der Horst: het bouwen 
van een woonhuis, logement en doorrijstal, Timmerwerk : H. Nooi 
te WVstwoude, / 10,200; B. Smit, f 9395: P. J. Blaauw, / 7990; 
C. F. van de Lijn, ƒ6800; J. Bierenbroodspot, ƒ 6 4 1 0 : J. Rusten
burg. / 5867.50; G. J. de Vries, ƒ 5269; metselwerk: W. Oks. 
/ '8731; H . Nooi te Westwoude, ƒ 8 1 0 0 ; J Bierenbroodspot,ƒ 6990; 
J. van Petten, ƒ 6 9 8 7 ; H. Haldenbach, ƒ 6288; schilderwerk: 
J. Woestcnbtirg en Co., ƒ2191; J. C. Dudock, ƒ 2040; G. Kuiper. 
ƒ2003; C. J. Muhren, ƒ 1983; K. Bakker, ƒ 1949; Jb. Geuzenbroek, 
/ 1600; lood- en zinkwerken: W. de Vries, ƒ 1090; H. Nooi te 
Westwoude. ƒ 9 9 8 . 9 0 ; P. H. Verstappen, ƒ 956 ; J. C. Woesten-
burg Jz., / 921; W. Akkerman. ƒ875. gegund; de overigen allen 
te Hoorn. 

AMSTERDAM. 30 Nov. — Het bestuur van het Collegie Beth 
Hamedrasch Etz Chaim: het maken van een gebouw, bevattende 
spreekzaal, bibliotheken, studeerkamers, vergaderzaal, enz., op een 
terrein' aan de Rapenburgerstraat, nos. 109 en 111, aldaar, onder 
beheer van de architekten G. B. Salm en A. Salm G.Bz. Inge
komen 20 billetten: H . C. Dorlas, ƒ 92,000; P. Roelofsen,ƒ 88,600; 
J. B. Rieken en Krot /'S8,ooo; L. C. Schaade, ƒ 78,900; Cellijn en 
de Haan, ƒ 75,800; W. de Waal, / ' 75,500; Timmer en Furstncr, 
774,884; W. Voskuijl. ƒ 74.324; Cruijff en Schouten, ƒ 69,870; 
A. Aaldcrs, ƒ69,620; B. van Buuren, ƒ 69,130; G. Woud, ƒ 69.105 ; 
1' Cornclisse, / 69,100; K. J. B. van Damme, / 69,000; B. Reij-
nie.se, ƒ68.600; VV. Greeve en Pet te Buiksloot, ƒ 66,499; j . Kos
ter, ƒ 66.377; E. R. Knijpers te Nieuwer Amstel, ƒ 65.886; 1'. A. 
Warners, ƒ 64,878; E. M. Rood te 's Hage, ƒ 54,3°° i <1l' overigen 
allen te Amsterdam; gegund aan B. A. Warners te Amsterdam 
voor ƒ64,878. 

Ct IJK. 3 Dec. — Het gemeentebest.: het bouwen van een boter-
mijn met veldwachterswoning en brandspuithuisje: M. P. Elders 
aldaar, / ' 7600; A. Korting te Bergen, ƒ 5 4 0 0 ; R. Geurts te Vicr-
lingsbeék, ƒ 5155; G. W. van Heeswijk te Heumen, ƒ 5100; M. van 
Gerwen te Oeffeli, ƒ 4895 gegund. 

MAASTRICHT. 5 Dcc Het ministerie van waterstaat, handel 

T E C 11N1 SC H E M E D E D E EL1N G E N . 

AVERILL'S CHEMISCHE VERF. — De Averill's chemisch bereide 
verven zijn geschikt om op hout, steen, cement, metalen en ge
weven stoffen te worden gebruikt. Tweemalen verven met dit 
materiaal staat gelijk met minstens viermalen met de op gewone 
wijze bereide verfsoorten. 

Deze verf moet niet zooals de gewone soorten worden uitge-
\reven, maar behandeld worden als vernis; daarom moet van 
zachte kwasten gebruik gemaakt worden. Met 1 liter verf kan 
minstens 12 M» eenmaal geverfd worden, voor geschaafd hom. 
blik, zink en andere metalen heeft men nog minder verf noodig. 

Nadat voor de eerste maal is geverfd, en de laag goed droog 
is, neme men zeer fijn schuurpapier en schuurt daarmede dwars 
over de richting van de streken met de kwast; eerst daarna verft 
men, om goed werk te krijgen, voor de tweedemaal. De stopverf 
waarmede gaten enz., vóór hel verven gedicht worden, moet met 
een weinig Averil I verf aangemengd worden. 

Deze verf. onderzocht en aanbevolen door 1 rol'. Grothe. hoog
leeraar aan de Pol. School te Delft, de heeren Kipp en Zoon te 
Delft en andere, wordt bereid door den heer F. A. Q. van Gelder, 
wiens fabriek binnen kort wordt overgebracht naar de voormalige 
Suikerfabriek Kraaijenburg aan den Haagvveg onder Rijswijk. 

Zij is verkrijgbaar, in gesloten blikken bussen. Gewone kleu
ren kosten ƒ 1 per liter: groen, chromaatgeel en fijnere kleuren 
f 2 per liter. 

Aangezien de witte verf voor binnenwerk, met het oog op de 
vastheid van kleur anders bereid wordt dan die voor buitenwerk, 
moet bij bestellingen worden opgegeven waar zij gebruikt zal 
worden. Dof wit voor fijn binnenwerk kost ƒ 2 per liter. 

en nijverheid: het maken van nieuwe bestrating en herbestrating, 
i en 't verwerken van steenslag op den Rijks-grooten weg ie kl 

Maastricht-Vaals: J. Klijn te Maastricht, ƒ2989; J. Boileau idem, 
ƒ 2 8 7 0 ; J. Bozard te Hasselt, ƒ 2620; E. Dupuits te Margraten, 

I ƒ 2 4 8 1 . gegund. 

ZWOLLE. 7 Dec. — Door B. en W.. het bouwen van een school 
voor 400 leerlingen, in de Duisteresteeg, begrooting ƒ36,620. In
geleverd 13 billetten: J. de Groot te Zwolle, ƒ40,790; A . van den 
Bels idem, ƒ 37,900; C, Ekhart te Almelo, ƒ 37,700; E. Schouten 
& Zoon idem, 36,785; D. Bruins en A. Blockx te Zwolle, ƒ 35,648; 
G. Schutte idem, ƒ 34,980; Jan Hesselinge te Meppel, f 34,961; 
J. W. Mighage te Zwolle, / 34,567; L. Meijer idem, ƒ 34,080; 
A . van Straten idem, J 33,999; J. Grolleman idem, ƒ 33,998; 
S. J. Fokken te Britsum, ƒ 33,362: B. H. Trooster te Zwolle, 
ƒ 32,468, gegund. 

AMERSFOORT. 7 Dec. — De architekt W. II. Kam: het bouwen 
van een woonhuis aan den Ulrechtschen straatweg aldaar: A. Keers 
te Hilversum, ƒ 11,845; R- Andriessen idem, ƒ 11,745; W, v. d. 
Kooij, ƒ 10,990; W. v. Hoselen, ƒ 10,406; Posthunia. ƒ 9738; 
F. van Daal, ƒ9695; J. G. v. d. Geest, ƒ 9650; J. C v. Eibergen. 
ƒ 9600; J. H . Boks, ƒ 9 5 4 5 : de overigen te Amersfoort; niet gegund. 

SCHEVENINGEN. 8 Dec — Door de Maatschappij Seinpostduin 
te Scheveningen. het afgraven, bestraten, enz., van het Seinpost
duin te Scheveningen. Ingeleverd 7 billetten: B. Kraayenveld te 
's Gravenhage, / 56,440; 11. Jongenburger te Waddinxveen,/ 49' i S 49; 
J. A. v. Haaften te Sliedrccht, J 38,900; K. Haasnoot en v. d. Drift 
te Katwijk aan Zee en Haarlem, ƒ 38,600; P. A . A. Regenmortel 

I te Rotterdam, ƒ 36.900 ; C. Sterk te Heukelom, ƒ34,040. 

UTRECHT, 9 Lec. — De genie: het leveren van hout ten be
hoeve van materieel der genie voor het in staat van verdediging 
brengen der werken in de Nieuwe Hollandsehc waterlinie: H. J. 
Plaat en C°. te Schiedam, ƒ 47,50: J. N. de Haas en Zn. te Wesel, 

I ƒ45 ,40; F. en H. van der Linden te Dordrecht, ƒ 45,30; G. Albert Lzn. 
en C°. te Middelburg, ƒ 42,40; Ambagtsheer en v. d. Meiden te 
Amsterdam. / '41,49: ïl. E. v. Gelder en C°. te Amsterdam, 

I ƒ38,15 P- MJ-

OVERASSELT. 10 Dec. — Door B. en W. van Overasselt, het 
bouwen van een openbare school van drie klassen en het verbou-

! wen van de bestaande onderwijzerwoning te Nederasselt; inge
komen 8 billetten: G. Buskens te Nijmegen, /' 12,927; Heseman 
& v. Evvijk idem. ƒ 11,772; .1 Lamers te Crave. / 11,000; M. T. 
Janssen te Balgoy, J 11,150; W. A. R. Kok te Arnhem, ƒ 10,264; 
A . Wintjes te Overasselt, ƒ 9764; M. Bulkens te Gossel, ƒ 9694; 
L. T, van Hezewijk te Nederasselt. ƒ9693, gegund. 
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H . & J . S U Y V E B , 

FABRIEK VAN 

S T O O M - K E T E L S 
KN 

W E R K T T I G E N , 
„Hollaiirisclie T u i » ' ' en „Zeepaard", 

BICKERSTRAAT, 

3 6 - A M S T E R D A M . 

ASPH A L T - D A K P A PI ER. 

D E K O N I N K L I J K E 

Stoomfabriek ran (Ornamenten 
IN ZINK EN ANDERE METALEN 

VAN 

F. W. BRAAT te Delft 
verzendt: 

. A L B U M S 
met 1200 teekeningen a f 2.—. 

Na bestellingen boven f 30.— wordt 
3 6 5 dit geld gerestitueerd. 

Asphalt-Dakleder (carton-cuir) voor uitvoer naar Ind ië 
(>elH'iiiksaaiiwij/iii|>- en Monsters op aanvrajre. :•,< 

C. GROD 
i n B r o h l am R h e i n 

Tuffsteinbrüche und Werkhütten 
fUr Steiiimetz- n, Bilöüaner-Arbeiteu 

in Brohl, Rheineck, Weibern und N.-Mendig. 

SpecUdiuu 
Weibern-Tutfstein und röthl icher 

TufFstein vom Laacher-See. 
Heeft o . a. gebouwd: Bergakadenaie, land-

wirthschaftliches Museum in Berlin, Bone in 
Frankfurt. Kunslakadeniie, Kiui>lhalle.St;uideiiaus, 
Neue K ire he in DflsseUlorf, Theater und Friedrich-
Wilhehn-Gynmashuri in K<">ln etc. etc. 365 

Vertegenwoordiger v o o r Nederland: 
Ft RD ENGERS, Spuistraat 150.Amsterdam. 

Bij do Erven II. VAN MUNSTER & ZN. 

te Amsterd&m, is verschenen : 

P R E M I E - T A R I E F 

Goedgekeurd in de Vergadering van Assu-

radeuien te Amsterdam. 

Prijs £ö Penis. 

D E R U I J T B R & MEIJER, BepËctiën in P h o t o l o p p l . 

A M S T E R D A M . 

A A N N E M E R S D E R B U R E A U - B E H O E F T E N 

voor de Staats-Spoorwegen, 

R E C O M M A N D E E R E N ZICH VOOR D E L E V E R I N G V A N 

Rollen: CALQUEER-LINNEN, 

CALQUEERPAPIER, 

PAPIER TOILE, 

PAPIER MILIMÈTRE, 

PAPIER SANS FIN, 

en verder alle soorten W I T - en G E T I N T 

T E E K E N P A P I E R , W H A T M A N , Z A N D E R S , 

P U T J E S enz., in alle formaten. 

Aieercn Boehhandclaren nemen bestellingen aan. 

Heeren UITGEVERS, TEEKENAREN, ARCHITEKTEN en 

AANNEMERS, maken wij attent op ons Photolithographisch 

Etablissement, speciaal ingericht voor reproductiën van 

JJenteekeniiuien, (Oude of Moderne Randschriften, 

PLANNEN, LANDKAARTEN, 

Staal- of Koperen Platen, Etsen, Lithographiën, 

in een woord van iedere teekening, bestaande uit zwarte 
lijnen of puntjes, op wit papier geschreven, geteekend of 
gedrukt. 

Eenige dor talrijke voordeelen van het Photolithogra
phisch Procédé zijn: mathematisch juiste teruggave van 
het origineel, goedkoopte, spoed, mogelijkheid eene tee
kening te vergrooten, te verkleinen, of in gelijke grootte 
te copieeren, enz. enz. 

Prijsopgave zullen wij gaarne zenden, wanneer ons 
opgegeven wordt: het te reproduceren onderwerp, het 
formaat, waarop de reproductie verlangd wordt, of op 
luxe of gewoon papier, en het approximatif aantal exem

plaren. 

ÏÏII.MII & ÜIOTTU. 
AMSTERDAM. 

De platen van het „ B o u w k u n d i g Weekblad" en 
het „ B o u w k u n d i g Tijdschrift" zrjn in ons Etablis
sement vervaardigd. 

ZIJN V P I R S C H E N E N : 

D E T W E E K K R S T K A F L E V E R I N G E N ' V A N H E T 

BOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT 
VAN DE 

MTSÜffl TOT KTOKHUHG Dl BOUWKUNST 
ONDER REDACTIE V A N 

P. J. II. CUYPERS, Prof. E. GUGEL, J. R. DE KRUYFF, C. MUYSKEN 

en H. P. VOGEL. 

INHOUD DER T W E E EERSTE A F L E V E R I N G E N . 

Het kasteel Oud-Wassenaar, nabij 's Gravenhage, door C. MuvSKEN Woning van den I loofd-Direkteur der 
Rijks-Mu-seum-Gcbouwen te Amsterdam, door P. J. H . CUYPERS. — Onderzoek naar de oorzaken van 

den strijd op het gebied der bouwkunst in Nederland, door AUGUST VAN DELDEN. — Proeve 
eener verzameling van Voorschriften voor het bepalen der dwars-afmetingen van de 

onderdeelen der bouwkundige construction, welke dagelijks op het gebied 
der Burgerlijke Bouwkunde voorkomen, door J . G. J . VAN ROOSMALEN. 

P L A T E N . 

K A S T E E L O U D - W A S S E N A A R . 

I. l'lan van het Sous-terrein. 
II „ „ de Parterre-verdieping. 

III. ., „ de eerste verdieping. 
IV. Hoofdgevel. 

V Achtergevel. 
V I . Zuidgevel. 

V I I . Noordgevel. 
VII I . Lengte doorsnede. 

I X . Dwarsdoorsnede over de midden-as. 
X . Ingang Noordgevel. 

W O N I N G V A N D E N H O O F D - D I R E K T E U R . 

1. Platte grond, gelijkstraats. 
II. Eerste verdieping. 

III. Platte grond, tweede verdieping. 
IV . ,, „ derde verdieping. 

V. Zuidelijke Voorgevel. 
V I . Oostelijke Voorgevel. 

X . Hoofdingang. 
X I . Details ijzerwerk (Hoofdingang;. 

X V I I I . Schoorsteen. 

De prijs van den compleeten jaargang, uit vier stukken bestaande, is / 10 .— 
Leden der Maatschappij betalen slechts den haken prijs, mits zij hunne 

inteekening den uitgevers direct toezenden, met opgave van den 
boekhandelaar, door wien men de leverantie wenscht. 

De derde aflevering is ter perse. 



A A N B E S T E D I N G 
Ondergeteekcnde brengt tor kennis aan 

gegadigden dat op Vrijdag den 23*11 Decem
ber 1881, des voormiddags te 11 uren aan 
het Ministerie vim Marine te's Gravenhage 
zal worden 

A A N B E S T E E D : 
Het maken van oen Gebouw tot 

bewaring en verificatie van 's Rijks 
Zee-Instrumenten te Leiden 

De besteeding geschiedt volgens Art. 6 
van het bestek. Het bestek en de teeke-
ningen zijn van den 14 December 1881 af, 
op franco aanvrage tegen betaling van 

f 0.50 te bekomen aan eerstgenoemd lokaal 
en bij den Verificateur van 's Rijks-Zee
instrumenten te Leiden, Haarlemmerstraat 
No. 134. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
ondergeteekende, Bouwkundige te Leiden, 
terwijl de aanwijzing in loco zal worden 
gedaan op 20 December 1881 des voor
middags te 11 uren. 353 I 

C. l i l .AN.SIAAR. 

L O U I S G O F F I N & O I E . 
tóf"*, Avenue Uogler SS», LUIK 

Exploitanten van H A R D S T E E N (Petit granit) en van K E I J E N G R O E V E N 
alsmede van L U X E M B U R G S C H E N S T E E N . 

H A R D S T E E N G R O E V E N van OGNE ruim 10 Hectaren groot met Stoom
zagerij ingerigt om alle afmetingen te kunnen zagen. 

L A R O C H E T T E S T E E N , G I L S D O R F E R S T E E N en W I D D E B E R G E R -
K E I J E N , ruim 18 Hectaren in exploitatie in Luxemburg. 

Verder G R A N I E T en G R È S K E I J E N , H Y D R A U L I S C H E en V E T T E 
L U I K S C H K K A L K . 

Aan Ingenieurs en Architecten worden op aanvrage monsters van boven
staande steensoorten toegezonden. 

G. & J. COOL, 

OPZICHTER. 
Bij het maken eener l iRUG voor voet

gangers over de Zaan te Zaandam, wordt 
voor vier maanden een OPZICHTER 
gevraagd. Solicitanten worden verzocht 1 

zich met de noodige bewijzen van bekwaam
heid te adresseeren aan den Architect 
J. V A N DER KOOGII, te Zaandam. 354 

F A B R I K A N T E N V A N M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 

Itekrouiid : 
.IMS'/ER/JAM, P.IR/JS, ARNHEM, PHILADELPHIA. 

Magazijnen: 
AMSTERDAM, Bloemgracht 77- NIJMEGEN, .Snijderstraat 426. ROTTERDAM, Nieuwland 1. 

357 

Monsterzaal van fpe BonwartiMen, 
20 BEERENSTRAAT, 20 

nabij Felix Meritis. 
A M S T E R D A M . 

4. N , S C H E L T E M A , , 
Gesmeed ijzer Houten parketvloeren 
Gegoten „ Steenen „ 

dito zink Papier marché | oma-
Geslagen „ Terracotta fmen-
Uitgezaagd ,, Portland cement' ten. 

Hang en sluitwerk, 
Pomp- en krukespagnoletten in alle 

stijlen, enz. enz. 355 

S T O O M M A C H I N E S . 
BOEKJE & H U I D E K O P E R , te Gro
ningen, leveren sedert eenigen tijd 
met het meeste succes een nieuw 

Geoctroijeerfl mifltlel tegen Ketelsteen: 
( >]> franco aanvrage wnr.len prijsopgaaf, ^cbruik>-
aanwijzing en attesten van ^ehruikers f ranco 
toegezonden. $58 

• | P A R K E T V L O E R E N , s ï 
S VUleroy & Boch, Mettlach m • 

S i Boch Fréres , Maubeuge 350 5 • 
0 o Minton, Hollins & Co., Stoke -H • 
- £ bij ,1c 1 Wte^nieoonti^rs en Depothouders £ • 

= 0£ LIKT & Co., Oostzeedijk 248, Rotterdam. Ü • 
1 ar 

KAKEL I. SCHUTTE. 
Kalk- en Tras-Fabriekant. 

G R O O T H A N D E L A A R 
IN 

VERDERE BOUWMATERIALEN. 
Directe aanvoerder der M A N H E I M E R P O R T L A N D C E M E N T . 

360 

D R I J F A S S E N 
(Patent Rolled Shaftings), 

in IJZER en STAAL, zijn veel goedkooper 
dan gedraaide assen, en voldoen even goed. 
Prijscouranten en Monsters verkrijgbaar bij 

H O T Z & Co.. 
35" R O T T E R D A M . 

Bij P. GOUDA O.U1NT, te ARNHEM , is verschenen de VIJFDE aflevering van-

GESCHIEDENIS VAN DE BOUWSTIJLEN 
IN IJE 

HOOFDTIJDPERKEN DER ARCHITECTUUR 
DOOK 

EUGEN. GIJGEL. 
HoogUeraar voor eie Bouwkunst aan de Polytechnische School U Delft. 

Met omstreeks 700 in den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. 
Tweede, veel vermeerderde en bijjrewerkte druk. 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 10 afleveringen a / 1.75. 361 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
TUSSCHEN V E L S E N E N IJMÜIDEN. 

Hoofddepöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat 49. 
Bekroond te Arnhem met Diploma 1« «rand. 

M E T S E L S T E F N ^ H A R D G R A U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E 
<t\\ tur-M , ' 1 R O [ ' n ' L - S T E E N E N in alle gewenschte P R O F I E L E N , P A R K E T V L O E R E N T R O T T O I R -
SI E E N E N van af f 1.50 per M r 2 . , R I O L E N , H U I Z E N enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aan
gewend, m K U N S T - Z A N D S T E E N en ook in P O R T L A N D - C E M E N T J 

K v , S r r ° K , a v d v J V ' q U a ' i t e i t P O R T L A N D - C E M E N T merk „ S T E R N " van TOEPFFER, G R A W I T Z & Co. te Stettin; 
KNIGHI, BEVAN & STUROE'S enz., M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S van af f 1250 enz 

Is'1'1'- J A A R G A N G . 
O R G A A N 

V A N D E M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G 
D E R BOUWKUNST. 

N°. 34. 21 DECEMBER 1881. 

Redactie: I'. I. II. CUYPERS, Prof. E. (iL'CEL, I. R. DE K K l ' V l ' l ' . 
C. MUYSKEN en II. P. VOGEL. 

Uitgevers: DE ERVEN II. VAX MUNSTER & ZOON, 
Warmoesgracht 12, Amsterdam. 

Agenten: HAASENSTEIN )$ VOGLER, Hamburg; 
AGENCE MITCHELL, Londen; A. N . LEBÈGUE & C 3., Brussel. 

Abonnementsprijs voor Nederland, fr. p. |> /' S.50 
,, ., X.-Indie (bij vooruitbetaling) fr. p. p. . ., 11.50 
„ ,, het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ,, 10. 

Advert. I—5 rugels ƒ 1. verder 20 Ct. Abonn. 500 regels a 15, 1000 
a 12, 2000 ft 10 Ct. bij vooruitbetaling. Bewijsnummers per plaatsing 10 Ct, 
Buitenlandsche Advertentiftn 25 Ct. per regel. Abonnement 2coo regels 

ft 15 Ct. bij vooruitbetaling. Bewijsnummer voor elke plaatsing 10 Ct. 

I X I I I >l'l>. 
Schouwburgbranden. — Verslag van de vergadering der afdeeling'sGra-

venhage, gehouden den i^den December 1881. — Binnenlandsche berich
ten. — Afloop van aanbestedingen. — Correspondentie. 

SCHOUWBURGBRANDEN. 

De ontzettende gevolgen van den hevigen brand die 
op den 8 s t c n dezer maand de met zooveel pracht ge
bouwde Komische Oper in asch heeft gelegd, zijn aan 
allen bekend; misschien echter niet enkele bizonderheden 
omtrent het gebouw, zijne inrichting en de reglementen 
op de schouwburgen in het algemeen, te Weenen. Dat 
ik daaromtrent, zoowel als van de ramp, hier nog een en 
ander geef, zooals die bizonderheden door mij verzameld 
werden uit verschillende Oostenrijksche bladen van de 
laatste dagen, en uit aanteekeningen tijdens een vroeger 
persoonlijk onderzoek aan den genoemden schouwburg 
in Weenen, gelieve de lezer aan te merken als een vervolg 
op hetgeen ik vroeger in dit blad schreef omtrent schouw
burgbranden. Misschien kan een en ander nog van 
dienst zijn voor hen die thans weder, tengevolge van 
den indruk die het ontzettend ongeval overal heeft te 
weeg gebracht, geroepen zullen worden om een onder
zoek in te stellen naar den toestand van onze Neder-
landsche schouwburgen. 

Dat het niet bij zulk een onderzoek blijve, dat men 
vooral niet talme, of te luchtig over de zaak heenstappe ! 

De zekerheid van het publiek eischt meer, zij eischt, 
zoo hier als elders, groote, uitgebreide en kostbare ver
anderingen die, al zijn ze niet geheel afdoende, tocli 
veel kunnen bijdragen om een ongeval te voorkomen 
als dat, waardoor Weenen is getroffen. 

Toen na den brand van den schouwburg te Nizza 
een onderzoek werd ingesteld naar den toestand der 

schouwburgen in Weenen, stelde de kommissie, met 
dat onderzoek belast, een nieuw reglement voor de 
bestaande schouwburgen op; het is vervat in 19 A r 
tikelen. 

In die kommissie hadden onder anderen een Archi-
tekt en een Ingenieur zitting, de eerste als voornaam-
sten raadgever, de laatste meer bepaald voor het 
technische gedeelte van verlichting en verwarming, en 
om den Architekt in zijne veel omvattende werkzaam
heden bij te staan. 

Vele artikelen van dit reglement zijn een herhaling, 
die als excerpt moge aangemerkt worden van hetgeen 
vroeger werd gezegd. 

1. Al le uitgangen, nood-uitgangen en gewone cor
ridors moeten behoorlijk met olielampen verlicht wor
den en zij moeten van opschriften voorzien worden, waar
door de te volgen weg naar de uitgangen wordt aan
geduid. Alle uitgangen, ook de nood-deuren moeten 
steeds geopend zijn, om zoodoende liet publiek daaraan 
te gewennen. 

2. Al le deuren moeten naar buiten openslaan. 
3. De trappen moeten aan beide zijden leuningen 

hebben. 

4. De rijen zitplaatsen in liet parterre moeten door 
een middengang in twee vakken verdeeld worden; er 
mogen geen zitplaatsen terzijde tegen de borstweringen 
der loges worden aangebracht. 

5. Geen garde-robes mogen in de gangen geplaatst 
worden, 

6. Een ,ijzeren gordijn of scherm moet ten allen 
tijtle, behalve gedurende de voorstelling, maar o o k in de 
tusschenakten, het tooneel van de toeschouwersruimte 
scheitien. 

7. De deuren in de brandmuren moeten automatisch 
werken. 

S. De toeschouwersruimte, het tooneel, de vertrek-

GedruiU bij ./< Erven 11. van Munster A 1 Zoon. 



kun voor de artisten, de gangen, moeten elk eene af
zonderlijke gasleiding en gasmeter hebben 

9 Geen gasmeters met drijvers mogen gebruikt 
worden. 

in Alle uitgangen en gangen, moeten behoorlijk, 
behalve met gas, ook door middel van olielampen ver
licht worden 

11. In geen enkel geval mogen caoutchouc-buizen 
voor tie geleiding van gas worden aangewend. 

12. A l l e vlammen o p het tooneel moeten met een 
beschermende korf van gevlochten metaaldraad omge
ven worden. 

13 liet gas moet d o o r middel van elektriciteit ont
stoken worden. 

1 \. Ion allen tijde moeten een groot aantal veilig
heidslampen overal in het gebouw aanwezig zijn. (*) 

15. Eene genoegzame hoeveelheid water moet steeds 
in de reservoirs voorhanden zijn. 

16. De gasleidingen moeten onder voortdurend toe
zicht van een persoon staan, die alleen met DIT op
zicht belast is. 

17. De mannen d e r brandwacht, van dienstnommers 
voorzien, mogen voor gein andere werkzaamheden 
worden gebruikt. 

[8. Geene veranderingen in den bouw of in de in
richting van het gebouw en wat daartoe behoort, mogen 
uitgevoerd worden zonder toestemming van de stedelijke 
bou w-ambtenaren. 

[9. Strenge controle op de uitvoering - der voor
schriften moet uitgeoefend worden door beambten der 
gemeente-bouwwerken. Deze moeten met alle zaken 
betreffende den schouwburg zoo vertrouwd zijn, dat zij 
bij het ontstaan van brand terstond afdoende maatre
gelen kunnen nemen 

Dit reglement, in April 1. 1. opgemaakt, werd wel 
goedgekeurd, maar. . . niet verplichtend gesteld, omdat 
men achtte tlat elke schouwburg voor zijn speciale 
toestanden o o k zijn eigen maatregelen moest nemen ; de 
artikelen werden slechts als grondslag gegeven voor 
't opstellen van verordeningen voor elk gebouw afzon
derlijk. 

Wat de Komische Oper (het verbrande Ringtheater) 
aangaat, aan het 19e art werd geen uitvoering gege
ven, hoewel meermalen er op aangedrongen werd dat 
waakzame lieden met de controle zouden belast worden. 

Men wist maar al te goed hoe weinig de kans van 
ontkomen was voor de bezoekers der hooger gelegen 
rangen. Men zie het lijstje op pag. 50 van het Weekblad. 

De kommissie die nu en dan naar den toestand der 
schouwburgen een onderzoek moet instellen, volbracht 
nog den 20"'" Nov. I. 1., na voorafgaande kennisgeving 
van haar voornemen, de laatste harer jaarlijksche in
spectiën. 

Hij dat onderzoek bleek dat het ijzeren scherm, hier 
van gevlochten ijzerdraad, in den tijd van 5 minuten 
kon neergelaten worden; dat ging niet vlug genoeg en 
men eischte daarom een minderen tijd. Hij de tweede 
proef bleek het, dat slechts 2 minuten noodig waren, 
dus niet 20, zooals vele onzer dagbladen meldden. 
Die tijd is als minimum te beschouwen. 

(•) Wij /ouden dsar willen bijvoegen dat /.ij ook moeten ontstoken 
rijn, 

Hiermede was de kommissie tevreden, maar dat de 
toestel, de kruk, om het scherm van af het tooneel te 
bewegen, juist tusschen het gordijn en de eerste cou
lisse geplaatst was, daar, waar mogelijker wijze dc 
vlammen het eerst en het hevigst zullen woeden, daar
op werd niet gelet, of het viel der kommissie niet op. 
.Mies werd in de beste orde bevonden; natuurlijk, men 
was verwittigd van de komst der kommissie. 

Of dagelijks óf op onbepaalde tijden moeten de on
derzoekingen worden ingesteld, cn blijken er nalatig
heden gepleegd te zijn, dan stelle men bespottelijk 
hooge boeten, liet geldt hier honderde menschenle-
vens 

Heeft er eenmaal een dagelijks onderzoek plaats, of 
een voortdurend toezicht, dan geschiede dit niet door 
één zelfde persoon, maar door personen die elkander 
afwisselen, van wie men zekerheid heeft dat zij elkander 
controleeren; men stelle premien op het ontdekken van 
nalatigheden. 

Die ambtenaren moeten weder gecontroleerd worden 
door personen, bouwkundigen, die vertrouwd zijn met in
richting en konstruktie van schouwburgen en al wat 
daartoe behoort. 

Uit mededeelingen van geredde personen, in ver
schillende Weencr bladen gedaan, verneemt men thans 
dat het een tijd lang geduurd heeft vóór dat de brand 
naar de zaal zelve oversloeg, en dat men in dien tijd 
het brandscherm dus met gemak had kunnen laten 
vallen. Prof. Anthofer, die aan het A l i g . Krankenhaus 
de lijken der verongelukten allen heeft onderzocht, 
verklaart openlijk, dat allen gestikt zijn. en de dood 
was ingetreden lang voor dat de lijken gedeeltelijk door 
het vuur zijn aangetast, een bewijs te meer, dat het 
buiten werking blijven van het brandscherm een hoofd
oorzaak is van de uitgebreidheid van den ramp. 

Vele tegenstanders van brandschermen voeren nu aan 
dat de vlammen, en vervolgens ook de rook, zich spoedig 
onder het scherm door, een doortocht tot in de zaal 
zouden gebaand hebben. Behalve dat dit zoo erg 
spoedig niet kan geschieden, omdat een vloer, door 
vuur op de bovenvlakte aangetast, lang tegenstand 
kan bieden, kan men er geheel tegen waken, door 
een vast ijzeren scherm, of een muur, als een ver
lengde van het beweegbare, onder het tooneel aan te 
brengen tot op den vasten bodem. De noodige deuren 
in dat scherm moeten dan met sterke drarigveeren 
voorzien worden. Voor zooverre mij bekend is nog 
bij geen schouwburg, na het aanbrengen van het 
ijzeren scherm, deze inrichting getroffen; wel is ge
woonlijk een muur opgetrokken die tot afscheiding 

, dient tusschen de ruimte onder het vóórtooneel en 
I die voor het orkest, maar deze ligt dan een drie- a vijftal 

meters vóór het scherm. 
In den Oostenrijkschen Rijksraad werden den 10™ 

1 dezer de oorzaken van het onheil ter sprake gebracht, 
I en daarbij deelde de Minister President mede, dat vol

gens de betrouwbare verzekeringen van ooggetuigen, op 
het tooneel het vuur juist daar en onniiddelijk het 
hevigst woedde waar de toestel geplaatst was die het 
scherm bewegen moest. Het zal wel niet noodig zijn 
er met nadruk op te wijzen dat hierin de wijze les ligt 
opgesloten om die toestellen verre buiten de coulissen 
aan te brengen, liefst op eene plaats die zoo lang 

178 

mogelijk brandvrij blijft, achter een muur of in een nis, 
die als een scherm tegen den vuurgloed dienst doet 

Verder deelde de Minister mede dat door de Regee
ring reeds maatregelen waren getroffen om de schouw
burgen te verbeteren, en dat reeds een bevel uitge
vaardigd was, dat de personen met het toezicht belast, 
daar ter plaatse de ambtenaren aan de gemeente-bouw
werken verbonden, zich vóór ELKE voorstelling hebben 
te vergewissen of alle maatregelen genomen worden. 

In het nieuwe „Opernhaus", dat in bijna alle op
zichten als een model kan aangemerkt worden, en in 
het „Burgtheater", dat slecht ingericht, maar spoedig 
door een nieuw thans in aanbouw zijnd, vervangen 
wordt, worden de 19 genoemde artikelen stipt opge
volgd. In het laatste gebouw worden, voor de hooger 
gelegen rangen, trappen aangelegd, onniiddelijk van af 
die rangen te bereiken, en geheel buiten het gebouw 
gelegen. Bij tie toegangsdeuren tot die trappen staan 
gedurende tie voorstelling wachters die bij het minste 
gevaar die deuren moeten openen. 

Het Ringtheater tlroeg eerst sinds kort dien naam, 
vroeger heette het ,, Komische Oper" en werd onder 
dien naam ingewijd op den Januari 1874. Het 
behoorde tot tic kleinere maar ook tot de schoonste 
schouwburgen van Weenen, vooral wat de inwendige 
versiering aangaat. De gezamenlijke kosten van aanleg 
bedroegen / 1080000. De gevel heeft heel wat kritiek 
uitgelokt door zijne scherp geteekende en pretentieuse 
vormen. 

Het gebouw was gelegen in een druk bezocht ge
deelte der stad, aan drie zijden vrij, met het front aan 
den Schottenring, een breede boulevard, dc linkerzijde 
aan de Wasa gasse, de achterzijde aan de M . Theresia-
gasse. Aan den zijgevel bevonden zich gelijkstraats 
winkels, daarboven, in een mazzanin — gelijkvloers 
met het parket — en eene eerste verdieping, restaura
ties, waarboven lokalen voor repetitiën en enkele tot 
woonvertrekken ingerichte ruimten voor beambten. 

Oorspronkelijk was tie schouwburg ontworpen voor 
1760 personen, maar tiaar het voornemen bestond 0:11 
het gebouw meer bepaald dienstbaar te maken aan het 
geven van volksvoorstellingen, was men bedacht maatre
gelen te treffen om vooral van de hooger gelegen rangen 
zooveel mogelijk partij te trekken. Zooals ook in 
het lijstje op pag. 50 van dit Weekblad is opgegeven, 
waren de gangen achter de loges van het niezzanin, de 
I c en 2' gaanderij voldoende breed De 31 en tie 

4° gaanderij, niet meer in loges afgedeeld, bestonden uit 
doorloopcndc rijen zitplaatsen, en hadden geen gangen 
achter de eigenlijke zaalmuren. 

Bij de veranderingen, tlie in de oorspronkelijk goed
gekeurde en voor de uitvoering bestemde plannen ge
maakt werden, en waardoor tie schouwburg nu ruim 
1900 personen bevatten kon, werd de ontworpen gang 
achter de 3" gaanderij vervangen door meerdere amphi-

theatersgewijze aangelegde zitplaatsen, gelegen boven 
den gang achter de 2" gaanderij. Waren er voor de 
uitgebreide 3̂  gaanderij hierdoor te weinig deuren be
schikbaar geworden, van de 4̂ ' konden de toeschouwers 
slechts door één deur aan elke zijde van de zaal op een nauw 
portaal komen, waaraan zich de trap onmidtlelijk aansloot 

De trap voor de linkerzijde voerde onniiddelijk naar 
eene vestibule aan tie Wasa gasse gelegen, tic toeschou

wers der andere zijde moesten, na de voor hen be
stemde trap te zijn afgedaald, door middel van een gang, 
onder de parket-zitplaatsen gelegen, van een uitgang in 
dezelfde straat gebruik maken. 

Behalve tlat alzoo achter tie y en 4 gaanderij een 
ruime gang ontbrak, die even als bij tie loges, een 
eerste vereischte is, waarop bij tie meeste schouwburgen 
niet genoeg is gelet, waren de trappen te smal om eene 
spoedige ontruiming mogelijk te maken. 

De wijze van verwarming der zaal, door middel van 
calorifères in het sous-terrein geplaatst was zeer geslaagd; 
de gebruikte lucht werd afgevoerd door een groot ka
naal boven tie eenige maar groote gaskroon, tlie tic 
geheele zaal verlichtte, en door een kleiner kanaal, 
boven de 4C gaanderij, tegenover het tooneel. Die beitle 
krachtig werkende ventilatoren hebben er natuurlijk 
toe bijgedragen om van 'teerste oogenblik af. de ver
stikkende dampen tijdens den brand onniiddelijk in tic 
zaal te zuigen. Een dergelijke toestand bestaat bij meest 
alle schouwburgen, zoo niet geheel, dan toch gedeel
telijk, en tloet tie vraag rijzen of ook niet boven het 
tooneel een afvoerkanaal van voldoende capaciteit zoude 
te maken zijn, dat in gewone gevallen gesloten blijft 
om het bezwaar der verwarming van het tooneel niet 
nog grooter te maken als het reeds is, maar tlat bij 
brand, óf automatisch, of door een toestel buiten het 
tooneel geplaatst onniiddelijk kan geopend worden. 
Door de grootere luchtstrooming zal dan wel is waar de 
brand aangewakkerd worden, maar hij zal zich ook in 
tie eerste oogcnblikkcn meer tot het tooneel bepalen en 
er zal minder rook in tie zaal gevoerd worden vóór tlat 
men het ijzeren scherm heeft laten zakken. 

'regen de geheele inrichting van het Ringtheater, hoe 
verdienstelijk uit een konstruktie!' oogpunt ook, hebben 
zich voortdurend in Weenen zelve veel stemmen doen 
hooren ; tie grootste en zwaarst wegende was steeds 
deze, dat te weinig uitgangen van af de zitplaatsen aan
wezig waren, zoodat de ontruiming te veel tijd vereischte. 
Men verlieze daarbij niet uit het oog dat het bouw
terrein van zeer beperkten omvang was. 

De plannen voor dezen schouwburg waren al komstig 
van den bekenden architekt Emil Ritter van Förster, 
tlie bij de uitvoering werd bijgestaan door den architekt 
Adolf Schil 1, thans meer bekend op kimstintiustiieel 
gebied, wien het hoofdtoezicht werd toevertrouwd. 

Zooals reeds gezegd is, was vooral tie inwendige de
koratie van belang. Niet zooals in tie meeste schouw
burgen het geval is, was tie grondtoon rood; tie kleur 
der balustraden, pijlers, kolommen en het houtwerk van 
stoelen en banken was licht bruin; de fluweelen zittingen 
van deze laatsten, donker bruin ; de draperiën, — elke 
loge had haar eigen portiëre aan de voorzijde bruin
achtig geel, een soort van vieil-or, evenals dat van de 
biniicn-dekoratie der loges, Voorts was een kwistig 
gebruik gemaakt van verguld, in twee nuances. 

Gewoon aan het rood, was tic eerste indruk bij het 
binnentreden, nog verhoogd door het gedempte licht 
vóór tie voorstelling, tlie van vreemdheid. Maar terwijl 
men aan tlat halfduister gewende, en meer en meer de 
talloozc zachte schakeeringen onderscheidde van tien 
heerschenden grondtoon, veranderde ook tlie eerste 
indruk, en volmondig moest men spoedig verklaren zi< h 
recht op zijn gemak te gevoelen De dan volgende 
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heldere verlichting, die alle kleurschakeeringen hun 
volle waarde gaf, een blik daarop, op de bonte schittering 
van het goud, dc groote hoogte der zaal met haar 
schitterend plafond, de slanke architektuur der beide 
boven-galerijen, de gezellige portières der loges, dan nog 
een blik op het prachtige hoofdscherm door Mackart 
geschilderd, en de juiste stemming was er, om te ge
nieten van de gemoedelijke vrolijkheid die zoo aanstonds 
ook op het tooneel zou heerschen. 

15 Dec. 1881. C . T. J Louis RIEBER. 

V E R S L A G V A X D E V E R G A D E R I N G D H R A F -

D E E L I N G 's G R A V E N H A G E , G E H O U D E N 

D E N 15''» D E C E M B E R 1881. 

In dezc laatste vergadering van het afdeelingsjaar werden, na 
ballotage, weder twee leden met algemeenen stemmen aange
nomen, om daarna over te gaan tot het voldoen aan de voor
schriften van Art t i van het huishoudelijk reglement, als het 
benoemen van: 

Een Voorzitter en twee leden van he1 Bestuur, die volgens 
den rooster behoorden af te treden: 

eene Commissie tot het verzamelen van stukken geschikt ter 
opneming in het Tijdschrift der Maatschappij cn tot het opmaken 
en in teekening brengen van oude Nederlandsche gebouwen 
volgens Art. 53 der Wet. 

De Voorzitter en de twee aftredende leden werden hierop bij 
acclamatie herkozen. 

Vervolgens deed de Penningmeester rekening cn verantwoor

ding van zijn gehouden beheer over het welhaast geëindigde 
afdeelingsjaar. die door eene commissie, door den Voorzitter 
daartoe benoemd, staande de Vergadering werd nagezien en 
goedgekeurd, waarna de Penningmeester, ook bij monde van 
den Voorzitter den dank der Vergadering werdt gebracht voor 
zijn tlink en zuinig beheer 

I >e benoeming van afgevaardigden bij de Algemeene Vergade
ringen der Maatschappij werd tot een volgenden keer uitgesteld, 
terwijl de Voorzitter alsnu het woord gaf aan den heer H. J. 
Wolter van Amsterdam, welke heer zich bereid had verklaard 
eene voordragt te houden over: Ventilatie en Verwarming vooral 
van woonhuizen. 

Wij streven allen, dus vangt de heer Wolter aan, naar frissche 
Lucht, die tot het behoud der gezondheid en het aangenaam ver
blijf in onze vertrekken zoo zeer noodig is ; niet het allerminst in 
die lokaliteiten, waar men gedurende enkele uren met meer dan 
een gewoon aantal personen tc zamen is. Ten einde aan die 
ccistc levensbehoefte zoo goed mogelijk te voldoen, bestaan er 

een groot aantal middelen om versche lucht aan- cn de bedorven 
lucht af te voeren, in het algemeen bekend onder den naam van 
ventilatoren. 

Dc hoeveelheid verontreinigde lucht, die door versche moet 
worden tntgewasschen of geventileerd is verschillend naar het ge
bruik van het lokaal. Zoo behoort die b. v. b in vertrekken 
waar besmettelijke ziekte heerscht, zeer belangrijk tc zijn. 

Spreker geeft een overzigt van de meest bekende stelsels van 
ventilatie, licht die door moddelen en teekeningen toe. cn wijst 
daarbij meer uitvoerig op dat. uitgevonden door Dr. Wolpert. 

Van den ventilator door laatstgenoemden specialiteit uitge
vonden vertoont de heer Wolter 4 ventilatie- of zuigkappen, die, 
in koper uitgevoerd, de werking zeer duidelijk maakten. 

De gevallen, welke zich kunnen voordoen bij meer- of minder 
verschil der temperatuur van binnen, met die van buiten, werden 
achtereenvolgens behandeld en daarbij de middelen aangegeven, 
waardoor men een gewenschte temperatuur in de vertrekken 
kan verkrijgen. 

Ten laatste komt Spreker tot de verwarming cn beveelt daar 
bij, onder verwijzing naar de detailteekcningen, bepaaldelijk in 

i vele gevallen aan.de Ventiieerentte haard, Systeem Douglas 
Galton, wijst nog op andere middelen om onze huizen te ver
warmen en herinnert hierbij tevens aan de verwarming door 
stoom, die reeds in Amerika in toepassing is. namelijk van uit 
centraalpunten, door middel van ijzeren buizen, de stoom even 
als het gas tc brengen waar men die wenscht, cn daarvan tot 
verschillende doeleinden gebruik te maken. 

Hoewel ook hier te lande daarover concessie is gevraagd, 
schijnen zich vooralsnog overwegende bezwaren voor te doen. 

Nadat dc Voorzitter den heer Wolter den dank der aanwezige 
leden bracht voor zijne uitvoerige en duidelijke mededeelingen, 
werden enkele punten nog nader besproken, ten eerste het be
zwaar, aangevoerd voor tocht bij meerdere der aangegeven mid
delen van ventilatie en ten laatste dc voordeden van het 
Wolpertsehe stelsel voor ventilatie geroemd, hetwelk daarom ook 
in den nieuwen Schouwburg te Utrecht is toegepast. 

Naar aanleiding van de laatstelijk var. wege de Afdeeling 
uitgeschreven prijsv aag voor het leveren van ccn ontwerp voor 

j een Muzijktent wordt door een der aanwezige Leden het bezwaar 
I geopperd dat de bepaling, om 'de ruimte onder de tent te be-
I stemmen tot het bergen van muzijklessenaars, stoelen enz. in 
• strijd is met de regelen der accousliek cn bet integendeel vol

strekt noodig is die ruimte vrij te laten. 
De Voorzitter antwoordt daarop dat tijdens de muzijkuitvoeringen 

dergelijke bergplaats gewoonlijk ledig is, doch wijst er uitdruk
kelijk op, dat later bij het beoordcelen der ingekomen ontwerpen 
niet alleen op de architectuur, maar ook wel degelijk op de 
accoustick zal worden gelet, en sluit daarna deze laatste vergade
ring van het jaar 1881. 

— ' • ' — 

H I N N K N L A N D S C H E R K R I C H T I • X . 

's GRAVENHAGE. — llij de behandeling der Staatsbegrooting 
i over 1882 werd onder anderen door de Tweede Kamer als volgt 

besloten: 
Art. 85 (der St. begr.), Memoriepost voor het nieuwe akademie 

' gebouw te Leiden, werd verworpen met 63 tegen 2 stemmen. 
Vóór de behandeling van die post hadden curatoren de Leidsche 
Rijksuniversiteit in een adres aan de Kamer de noodzakelijkheid 

i van nieuwe akademische gebouwen betoogd, waarvoor tc vergeefs 
I zoo dikwijls gelden zijn uitgetrokken en reeds in 1878 ontwerpen 
j zijn bekroond. 

Het amendement, voorgesteld door de kommissie van rappor
teurs, om / 8000 uit tc trekken als subsidie voor de restauratie 

\ van den Domkerk te Utrecht, is met 37 tegen 30 stemmen ver-
I worpen. 

Dp Art. 150, historische monumenten, heeft de kommissie van 
rapporteurs een amendement voo.gesteld tot vermindering met 

f 12,844.50, en wel de subsidien voor 't slot llrederode met 
/ 1000, die voor 't Muiderslot met ƒ 2000, en die voor de 

j Kronenburgertoren te Nijmegen met ƒ 500, en die voor het 
Spanjaarsgat te Breda, het huis van Maarten van Kossem te 
Zalt Bommel, cn den toren te Zierikzee met het geheele bedrag. 
Dit amendement werd verworpen met 33 legen 21 stemmen. 

HAARLEM. — Eenige maanden geleden vereenigden zich alhier 
. eenige ingezetenen tot een kommissie met het doel voorbereidende 

maatregelen te nemen voor de stichting van een schouwburg. 
Daar de Architecten Th. Schill cn 1). Haverkamp, te Amster

dam, daartoe aangezocht door de genoemde kommissie is thans 
1 in overleg met een uit de vergadering benoemde technische kom

missie, een plan in gereedheid gebracht. Eene finantieele kom-
I missie heeft een plan voor geldleening opgemaakt 

Omtrent een en ander werd in eene vergadering van den • 4.d«=n 
dezer een verslag uitgebracht, waarna besloten werd zi h tot den 

I Gemeenteraad te wenden met verzoek dat de gemeente, teneinde 
I de stichting mogelijk te maken, de rente en aflossing, in 41 jaren 

waarborge van ccn geldleening, door een vennootschap te sluiten, 
j Het bedrag der leening, zou ƒ 400000 bedragen, met de geza-
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mentlijke gebouwen tot onderpand. Het verzoek betreft verder 
dc afstand in erfpacht aan de vennootschap, van het terrein, waar 
tegenwoordig het Proveniershuis staat, in de Groote Houtstraat 
bij dc Houtbarrière. 

De Schouwburg, geheel ingericht naar de eischen des tijds 
zal 1000 zitplaatsen bevatten, de complex van gebouwen bevat 
verder een hotel, een cafe, en een twaalf-tal winkels langs de | 
beide zijden. 

De ondersteuning van dit plan bij den Raad is reeds door 
B. en W. verzekerd 

ROTTERDAM. — In de vergaderingen van den Gemeenteraad 
op 16 en 17 December, is het nader voorstel van Burgemeester 
en Wethouders, betrekkelijk dc uitbreiding van het bestaande 
ziekenhuis, opgenomen in No. 12 van dit weekblad, in behandeling 
genomen. 

De voorstanders van het voorstel wezen er op, dat de mannen 
dei wetenschap het niet eens zijn over de oppervlakte, voor ieder 
bed gevorderd, daar dit bij hen van 50 tot 150 M». afwisselt. 
Een leek behoeft daaromtrent echter niet meer in twijfel te 
verkeeren, als hij ziet welke ruimte daarvoor beslaat in het 
nieuwe akademisch ziekenhuis te Leiden. Het ongeschikte van 
het terrein wordt wedeiiegd door de opmerking, dat de verbete
ring welke dat gedeelte der stad in de laatste jaren heeft onder
gaan, het vroegere kwaad grootendeels heeft weggenomen, ter
wijl het niet blijkt dat de dampkring er zoo nadeelig is, zoodat 
de vroeger gevreesde nadeelcn zich niet hebben geopenbaard. 
Hierbij wordt er ook op gewezen dat de nu in aanbouw zijnde 
Rijks-Kweekschool voor vroedvrovwen met de daaraan verbonden 
Kraaminrichting, op advies van den geneeskundigen Inspecteur 
voor Zuid Holland, en andere autoriteiten, op een terrein komt 
te staan, dat rondom door woonhuizen in ingesloten. Omtrent het 
gevaar voor besmetting uit een ziekenhuis wordt gezegd, dat dc 
wetenschip nog geen voldoend antwoord heeft gegeven omtrent 
de intensiteit en de natuur dier smetstof. Dc ervaring daarom
trent te Rotterdam opgedaan is niet ontmoedigend, daar zelfs 
bij de inrichting van een succursaal, met bedruimte van niet 
meer dan 7 a 10 M-'. in dicht bevolkte buurten bij een vroegere 
epidemie, de vrees voor ernstige gevolgen gebleken is ijdcl te 
zijn geweest. Vond men bij de stad veel grond van weinig 
waarde om daarop een ziekenhuis van 200 M-\ per bed te bouwen 
dan zou daaraan nog wel eens gedacht kunnen worden, maar 
nu die gronden zoo duur zijn, wordt het een ander geval. De 
openbare gezondheidscommissie is tegen het voorstel cn wil, met 
uitbreiding van het bestaande, een tweede ziekenhuis bouwen, 
terwijl daarentegen een geacht docter alhier ccn centraal zieken
huis wil op een terrein van 60000 M». met opheffing van het 
bestaande; zeker een radikaal plan maar hetwelk toch wel op een 
uitgaaf van 12 ton zal komen Voor hiertoe te besluiten mag 
wel bedacht worden dat ons ziekenhuis, ten opzichte van ver
pleging en behandeling toch voldoende resultaten oplevert. In 
onzen tijd wordt in alles naar volmaaktheid gestreefd; dat is ge
lukkig; maar door overdrijving is het te vreezen dat veel goeds 
achterwege blijft. 

Een der doctoren raadsleden, tegenstanders van het voorstel, 
releveert ook de finantieele zijde van het vraagstuk met de op
merking dat het standpunt van een deskundige, niet altijd dat 
van een raadslid is. Ook hij roept op het verschil van gevoelen 
der deskundigen in deze materie, daarbij mededeelende dat bij 
een ziekenhuis te Parijs, de ventilatie inrichting met inpompen 
en uitzuigen der lucht, goed voldoet, maar van aanleg 400000 fr. 
heeft gekost, terwijl hem bij de drie ziekenhuizen te Hamburg 
was gebleken, dat daar geen kunstmatige luchtvelversching 
bestond, maar alleen door de ramen en deuren werd verkregen 
Voldoet dat stelsel te Hamburg, dan zal het vermoedelijk hier 
ook wel zoo kunnen zijn. 

De tegenstanders van het voorstel zien er bezwaar in om o;i 
een terrein van 18500 , in een dicht bebouwde buurt, onge
veer 500 zieken, besmettelijke en niet besmettelijke, op een te 
hoopen, en hoewel enkele verklaren leeken in het vak te zijn. 
met de mannen der wetenschap mede gaan Zij dringen op 
verwerping van het voorstel, zooals het daar ligt aan en 0111 
Burgemeester en Wethouders uit te noodigen, zoowel voor een 
centraal ziekenhuis met opheffing van het bestaande of met 
behoud van dat als tweede ziekenhuis, voorloopige plannen te 

ontwerpen. Verschillende voorstellen in dien geest worden ge
daan er. ter, slotte met 20 tegen 17 stemmen aangenomen: 

dat achter het bestaande ziekenhuis, dc inrichtingen worden 
gemaakt die bij een nader onderzoek noodzakelijk zullen blijken: 

"dat Burgemeester en Wethouders worden uitgenoodigd plannen 
in te dienen tot het stichten van een ziekenhuis op een ander 
terrein; 

»dat dit terrein groot genoeg worde gekozen oni daar ter 
plaatse tevens over te gaan tot de stichting van barakken, ter 
verpleging van lijders van epedemisch contagicuse ziekte." 

A F L O O P V A X A A N B E S T E D I N G E N . 

BRIELLE. 10 Dcc. — Het amoveren en weder opbouwen van een 
woonhuis voor den heer J. Pols: J. Veenenbos I V , / 5 , 0 9 9 ; M L. 
Veenenbos, f 4,825; A. de Neef , / 4,798; J. Kortenbout, / 4,790; 
P. v. Soest, / 4 , 7 9 0 ; J. Bout. /4.2.S4; allen aldaar. 

MEERKERK. 10 Dcc. — Het gemeentebest.: het bouwen van eene 
nieuwe school enz.: L. Hortensius te IJsselmonde. / ' iS,550. 

DORDRECHT. 12 Dec. — Het gemeentebest.: de leverantie der 
benoodigde materialen voor de dienst van 1882: 28 M 3 . Dennen
hout: K. en A. van der Linden, / 1,019; 6 M3. Greenenhout; 
C. J. Louwman, ƒ 2 3 7 ; 6 M 3 . Eikenhout: M. en A. M. van der 
Kloet, ƒ 650; 17 M 3 . Gecreosoteerd Dennenhout: C J. Louwman. 
/" 854.62; Engclsch Patentijzer: |. II. Wildeman, lirma G. Schuld 
en Zonen, a / 0 . 0 3 e ; best Zweedsch ijzer; dezelfde, a /"0.05J, bei
den per kg.; Luiksche kalk: A. dc Koningen Zoon. a / 0 . 7 8 ; 
Schelpkalk: dezelfden, n ƒ 1.10; Gemalen tras: dezelfden, a ƒ 1.60. 
alles per H . L. ; 142,000 Waalklinkers: A. Blanker* en C°. te 
•Gorinchem, a / 1 7 . 4 9 per 1000 stuks; Wit touw : de wed. Gerardus 
't Hooft en Zonen, a / 0.50; Geteerd touw; dezelfden, a ƒ 0.44 ; 

HAAK I.EM. 13 Dcc. — De genie: het bouwen van een fort te 
IJmuiden l« gedeelte: C 1). Kleijn te Moerdijk, / 1 4 4 , 0 0 0 ; A. v/d 
Meijden te Hardinxveld, ƒ 133.570; W. Goedkoop te Amsterdam. 

/ 233.300; A. van Zeist idem, / 129,995; L . Kok te IJmuiden 
/ 129,900; 1). Tammenga te Amsterdam, / 12S.000: C Iloogcn 
doorn te Giessendam, ƒ127,700; J. I Bekker te Amsterdam,/126,983; 
H. Hoekstra te Leeuwarden, / 125,100; C Bos tc Haarlemmer
meer, /' 124,460; A . L. van Wijngaarden te Sliedrecht, / 1 2 3 , 4 3 0 ; 
H. van Rhijn tc Naarden, / 119,843; |. Oldenburg te bergen, 

/ 114.500; N. van Haaien tc Utrecht, ƒ 107.890; L. Kalis te Slie
drecht, /'107.700; P. A. Bos tc Gorkum, ƒ 105.000: .1. Boshouwers 
te Stratum, ƒ97,800. 

AMBT DEI.DEN. 14 Dcc. — Het gemeentebest: het bouwen eene 
onderwijzerswoning en het verbouwen der school te Deldener-
broek: G. Kappert te Rijssen, ƒ4 .580; G. Wissink te Goor. / 4,267 
H. J. Meijer te Delden, ƒ 4,250; J. Grobben te Almelo. /' 4.150 
J. Vos te Delden, ƒ 3 , 9 9 3 ; H. J. Scholten idem. /3.8H4, gegund. 

DEURNINGEN. 14 Dcc. — Het gemeentebest. van Weerselo :het 
bouwen van een schoolgebouw in 3 lokalen met meubeleering te 
Deurningen: Sicverink tc Hengelo, ƒ 9.767; Eggink te Enschede, 
f 9,500; ter Stege te Ootmarsum, ƒ 9,099 ; Hopink idem, ƒ 9.033 ; 
Reimerink te Oldenzaal, ƒ 8,749. 

LEEUWARDEN. 14 Dcc. — Het Gemeentebest.: ie perceel, bet 
bouwen van een schoolgebouw. 2e perceel, het bouwen van een 
woning voor den onderwijzer: H . lansen en W. Altena tc Leeu
warden, schoolgebouw ie perceel ƒ 34.500, woning 2c perceel ƒ7.300; 
J. Piekstra tc Bergum, le perceel ƒ 34.690, 2e perceel / ' 6,945 ; 
J. Ruding te Leeuwarden, ie perceel /'33,ooo, 2e perceel / 9 , 5 0 0 ; 
H . Keijzer Jz. idem. le perceel ƒ32,670, 2e perceel/8,176 ; T. Hi-
larius en Johs. Dokter idem. le perceel / 32.134. 2e perceel/7.777; 
R. S. Westra en P. I. Nijdam te Kimswerd, ie perceel ƒ 31,965, 
2e perceel ^6.644; H. t l . Brouwer te Sticns, ie perceel ƒ 31,500, 
2c perceel )(->,epo: P. Bocrmans tc Leeuwarden ic perceel / 31.377, 
2e perceel ƒ 6 , 8 4 8 ; T J. Schierc te Rottevalle. le perceel ƒ 27.932, 
2e perceel ƒ6,594; S. |, l-'okkcns te Britsuni. le perceel ƒ 26,955, 
2e perceel /"5-9S5 : Ketelaar te Leeuwarden, le perceel/'26,230. 
2e perceel / '5,910. gegund. 
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MEPPEL. 14 Dec. — De heer Jhr. Mr. van Holthc tot Echten: 
het bouwen van een woonhuis: J. Hesselingen,/" 13,537 : \V. Brals. 
y'14.032; K. Worst, ƒ 13.737: J. Otten, / 13,214; A. Hazelaar, 
/" 13,100; [. Withaar, /'\2,yoo, gegund; allen aldaar-

'sGRAVENHAGE, [5 Dec. — Het Ministerie van Koloniën: l . de 
levering van 2 metalen brugpijlers ten dienste der Staatsspoor
wegen op Java: Gutte Hofnungshütte Actiën Verein für Bergbau 
und Hüttenbetrieb te Oberhausen 11, ƒ 95.595; Patent Shaft and 
Axletree Company limited te Wednesbury, / ' 76,400; Actiën 
Geselsch. formals J. C. Harkort te Duisburg. / 76,136; Koninkl-
fabriek van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam, 

/ 72,000; Machinefabriek Deutschland te Dortmund, / '6 8 . 4 9 0 ; 
Union Actiën Geselschafft für Bergbau Eisen en Stahlindustrie te 
Dortmund. /' 67.670: D. A. Schretlen en Co. te Leiden, ƒ65,970 j 
V. en Alph. Hallot te Leuven, ƒ 58,613. 

2. De levering van den metalen bovenbouw van 2 bruggen van 
54 en 162 meter en 2 verbindingsstukken voor het stellen van 
die bruggen, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java: Gutte 
Hofnungshütte te Oberhausen 11. ƒ 1 9 3 . 1 5 5 ; Patent Shaft and 
Axletree Company limited te Wednesbury. ƒ 192.700: Koninkl. 
fabriek van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam 

ƒ 180.000; Beuchelt en Co. te Grimberg in Silezie, / ' 174047; 
Actiën Geselsch. Humboldt te Kalk bij Keulen ƒ 160,000; A en 
V. llalot te Leuven, ƒ 1 5 1 , 4 0 0 ; Union Actiën Geselschafft te 
Dortmund, / ' 151,265; Actiën Geselschafft für Eisen Industrie und 
Brückenbau formals J. C Harkort te Duisburg, ƒ 130,158. 

ANDIJK, 15 Dec. — Het Gem. Bestuur: het verbouwen van 
twee en het bouwen van een niewe Openbare School, alsmede 
het maken en leveren van 188 schoolbanken, een en ander in 
zes perceelen. 

Perceel 1 Verbouwing School: K. Kooiman Ez. te Andijk, 
ƒ 3 8 3 7 . — ; Nieuw boer te Venhuizen, ƒ 3 6 0 0 . - ; J. Molen Ie 
Andijk, ƒ 3300.— ; F. de Haan te Wervershoof ƒ 3200.— ; 
P, Sluis te Andijk, ƒ3200; J. Kot te Andijk, ƒ 3181 : C. Hot te 
Andijk. 3145; W. Weel te Andijk, ƒ 3140; J. Krul Ie Andijk. 
/ 3098; J. Beemster te Andijk. gegund: 2369.69. 

Perceel 2. Nieuwe School: Jb. Beemster te Andijk, ƒ 16765.43; 
L. van der Zaag te Leeuwarden, ƒ 14045 : W. Weel te Andijk. 

ƒ 1 3 9 0 0 ; K. Kooiman te Andijk, ƒ 1 3 8 3 7 ; P. Sluis te Andijk 
/' 13241: P Mantel Klz. te Hauwert, gegund: ƒ 11396. 

Perceel 3, Verbouwing School: F. de Haan te Wervershoof, 
/ 5200; J. Bot te Andijk, ƒ 5188; K. Kooiman Bz te Andijk, 
f 5 '37! J- Molen te Andijk, / ' 4 8 0 0 ; C. Bot te Andijk, / ' 4 7 o o ; 

,1. Krul te Andijk, / 4600 ; Jb. Beemster te Andijk, gegund 
ƒ 4275-

Schoolbanken, respectievelijk 68—72 en 48 banken:G Zeeman 
te Alkmaar, perceelen 4 / 918, 5 ƒ 9 7 2 , 6 ƒ64.8; J. Bakker Az. te 
Avenhorn, perceelen 4 f 908, 5 ƒ 9 5 6 , 6 ƒ 637; D. Nieuwbocr te 
Venhuizen, perceelen 4 ƒ 8 6 7 , 5 ƒ 918. 6 ƒ 6 0 0 ; J. Molen te 
Andijk, perceelen 4 ƒ 800, 5 f S70, 6 ƒ 570 ; C. Bot, te Andijk, 
perceelen 4 ƒ 800, 5 / 8 6 7 , 6 ƒ 570; J. Krul te Andijk, perceelen 
4 ƒ 785, 5 ƒ 856, 6 ƒ 565; W. Weel te Andijk, perceelen 4 
f 782, 5 /' 792, 6 ƒ 552; K. Kooiman Pz. te Andijk. perceelen 
4 f 782. 5 ƒ 742. 6 /' 552; P. Mantel Kz. te llouwert, perceelen 
4 /' 760, 5 / 818, 6 ƒ 612 ; F. de Haan te Wervershoof, perceelen 
4 / 75°. 5 f 75°< 6 ƒ 530; S. Botmon te Bovencarspel.perceelen 
4 / 7 4 8 , 5 ƒ 7 9 2 , 6 ƒ 528; J. Bot te Andijk, perceelen 4 ƒ 741, 
5 f 760, 6 ƒ 540; J. Beemster te Andijk, perceelen 4 / 7 2 3 , 
5 ƒ 799, 6 f 521 ; R, Bijl Az. te Enkhuizen, perceelen 4 ƒ 697, 
5 f 73 8 , 6 ƒ 492 ; W. Molenaar te Westwoud, perceelen 4 ƒ 6 9 7 , 
5 ƒ 74V- 6 f 459,90; R. W. Vlaming te Alkmaar, perceelen 4 
/' 685. 5 / 742, 6 ƒ 492 ; G. Renooi te West Blokker, perceelen 
4 f 662. 5 f 691,28, 6 ƒ 467,52; Gebr, Dijkerman te Breda, 
perceelen 4 / 6 1 2 , 5 / 648, 6 ƒ 4 3 2 ; I). Beemster te Westwoud, 
perceelen 4 ƒ 598, 5 ƒ 634,48, 6 / 424.32, gegund aan Gebr. 
Dijkerman te Breda, de drie perceelen (188 stuks Schoolbanken) 
voor J 1608. 

R i T K l . O , 17 Dcc - Het bouwen van 2 scholen met overdekte 
speelplaatsen en eene onderwijzerswoning in 2 perceelen, ie 
perceel: school voor ca. 336 leerlingen. 2e pen:, idem voor 168 
leerl. met onderwijzerswoning, l i . A. Ililbers Gioenlo, ie perceel 

ƒ 21450, 2e perc. 1S850; G. Rosier, te Gcndcringcn. Ie perc. 

ƒ20826. 2e perc. /17978; H. Eijkclboom te Appeldoorn, ie perc. 
ƒ '9997- 2 C perc. ƒ 18700; H. Weger if te Apeldoorn, ie perc. 
/'19948 2e perc. ƒ 18654; T. A. Wameiink te Dnclir.chum, 
Ie peic, 19889; J. 11. Siebelder te Lichtenvoorde. Ie perc. ƒ19852 
2e perc. ƒ 18365,49: J. II Kolder te Groenlo ie perc. /19700, 
2e perc. ƒ 17587; A. Beijers. te Lochem. ie perc. ƒ 19277. 
E. Lusink te Ruurlo. ie perc. / 18858; B, H. Blankvoort te Ei
bergen, ie perc. ƒ 18587. 2e perc. ƒ 14475; J. 11. van Eerden te 
Aalten. ie perc. ƒ 18348; A. |. Jansen te Barchem, ie perc. 
ƒ 17850, 2e perc. / 12580; W. H . Sloet te Lochem, ie perc. 
/ 1781x1. 2e perc. ƒ15500; H . J. Messelink te Doetinchem, 2e perc. 
/ 1S800; H. Lelieveld te Lichtenvoorde, 2e perc. f 17999; G. J. 
Elfchot te Lichtenvoorde, 2e perc. ƒ 17989; S. ten Bokkel te 

! Aaltcn, 2e perc. ƒ 17977; A. Nuijs te Winterswijk, 2e perc. /17914; 
A. J. Nossant te Lochem, 2e perc. ƒ 17444 

Bcgrooting le perc. ƒ 18000; begrooting 2 perc. / 13200. 
Het werk is aan de laagste inschrijvers gegund. 

ZALT-BOMMEL. 19 Dec. — Het Gemeentebest : het bouwen van 
een school voor lager onderwijs: L. Struycken te Deil, J 36,300; 
C. Verrijt te Tilburg. / ' 34 .249 ; L. Tranken idem, ƒ 3 1 , 6 5 9 ; 
P. Brugman te Alkmaar, ƒ 30,900 ; C. Maters te Vlissingen. ƒ 29,471; 

T. Lcfering en C°. te Zeist, ƒ28,995 : J. W. Tamson te Zalt-Bom-
mel, ƒ 2 7 . 6 9 4 ; H. J van Boort idem, ƒ 27.533 i Gebr. Dusée te 
Hedikhuizen, ƒ 25,485. De levering voor de schoolmeubelen voor ge
melde school, inschrijvers waren : F. A. van Ravenstcin te 's Hage, 
ƒ 5.149; P. T. Dusée te Hedikhuizen, ƒ 4.885 ; C Maters te Vlis
singen, ƒ4.780; W. Zuydam Jr. te Utrecht, f 4,776.20; J. W. Tam
son te Zalt-Bommel. ƒ 4,100 ; H . van Boort idem, / 3.933.65; 
J. Steenbergen Govers te 's Bosch, ƒ 3.584. 

C O R R E S P O N D E N T ! K 

Aan de Redactie van liet Bouwkundig Weekblad. 

Het opnemen van eene afbeelding van het toegangshek tot de 
buitenplaats «Vredenhoff' onder Nicuwersluis in No. 32 van uw 
weekblad, gaf den Heer H. I. Jesse aanleiding aan de beschrij
ving daarvan, eenige mededeelingen omtrent smeedwerk in het 
algemeen te doen voorafgaan. 

1 laar alle aanwijzing ontbreekt betreffende de bron, waaruit 
voor dit opstel is geput, zou men, op de onderteekening afgaande, 
meenen dat het eene oorspronkelijke studie is. 

Dit is echter onjuist. 
Ten vorige jare verscheen bij den boekhandelaar Stemler een 

boekske van de hand des Heeren A . W. Weissman, getiteld 
«Bouwkundige studiën," waarin, onder meer. ook een stukje voor
komt »lets over gesmeed ijzer". 

Hiervan nu heeft de Heer Jesse een beknopt uittreksel gegeven, 
met weglating van alle bijzonderheden, die juist het aantrekke
lijke van dat opstel uitmaken. 

Is het noodzakelijk en lofwaardig, andere schrijvers te raad
plegen, wanneer men historische mededeelingen wil doen, het geven 
van een excerpt uit een onlangs verschenen werk voor eigen 
studie, gaat mijns inziens wel wat ver. 

Hoogachtend, 
Uw. dw. dienaar 
W. J. V U IJ K. 

Amsterdam, 10 December 1881. 

B E R I C H T 

Wegens plaatsgebrek kan het stuk Programma en 
Toelichtingen der Internationale Koloniale en Uitvour-
handel-tentoonstelling eerst in een volgend nummer op
genomen worden 
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fifr 

L U C H T K A C H E L S 
voor SCHOLEN, VERGADERZALEN enz. 

Deze kachels, ingericht voor steenkolenvuur, worden in alle afmetingen 
vervaardigd door 373 

J, H. WILDEMAN, firm G. SCHULD & ZONEN, Mrs. Smeden, 
T E D O R D R E C H T . 

(Ken aantal dezer kachels zijn geplaatst in het G Y M N A S I U M , de MIDDEL
B A R E MEISJESSCHOOL en de G E M E N G D E SCHOOL aldaar.) 

Information te bekomen aan het bureau der gemeentewerken te Dordrecht. 

Kalk- en Tras-Fabriekant. 
G R O O T H A N D E L A A R 

IN 

VERDERE BOUWMATERIALEN. 
Directe aanvoerder der M A N H E I M E R P O R T L A N D C E M E N T . 

Bij de Erven H. V A N M U N S T E R & Zx. 
te Amsterdam, is verschenen: 

PREMIE-TARIEF 

Engelsche Aarden f aterleiflingliiiizeii. 

Groote voorraad in alle afmetingen. Lage prijzen. 375 

H. H. Industriëelen. 
De prijs der advertentien in den 

A m s t e r d a m s c n e n A l m a n a k 

v o o r K o o p h a n d e l e n Z e e v a a r t 

1 8 8 2 , 
welke in de eerste dagen van het volgende 
jaar aan meer dan ,100 leden van het 
Collegie ZKEMANSHOOP — over de geheele 
wereld verspreid — gratis en franco wordt 
rondgezonden, is 

geheele bladzijde J 10.— 
halve „ ,, 6 
dorde ,, ,, 4 — 

fli Eene advertentie plaatsende, k.in men 
^ desverkiezende een ex. van den Almanak 
I f 50 Cts. ontbieden. De handelsprijs is 

/=>.•'. Uitgave van UK KRVKX II. v.\x MUNSTER .t Zoox. 

ZIJN VERSCHENEN: 
l>K TWEE EERSTE AFLEVERINGEN VAN HET 

BOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT 

m ie i n . » , 
O N D E R R E D A C T I E V A N 

P. J. H. CUYPERS, Prof. E . G U G E L , J. R. D E KRUYFF, C. MUYSKEN 
en II. P. VOGEL. 

De prijs van den compleeten jaargang, uit vier stukken bestaande, is f 1 0 . -
Leden der Maatschappij betalen slechts den halven prijs, mits zij hunne 

inteekening den uitgevers direct toezenden, niet opgave van den 
boekhandelaar, door uien men de leverantie wenscht. 

De derde aflevering is ter perse. 



B E T R E K K I N G . 
Door het eindigen der werkzaamheden 

buiten betrekking gekomen zijnde, zoekt een 
jongmensen plaatsing als Opzichter of Tee
kenaar. Hij is theoretisch en practisch be
kwaam, waarvan hemde beste getuigschrif
ten ten dienste staan. Brieven franco onder 
Letter X aan den Roekhandelaar firma 
H. ten Hoet, te .Nijmegen. 366 

Monsterzaal vaii fijne Bonwartiteln 
20 BEERENSTRAAT, 20 

nabij Felix Meritis. 
A M S T E R D A M . 

J . N . S C H E L T E M A . 
Gesmeed ijzer Houten parketvloeren 
Gegoten „ Stoenen „ 

dito zink Papier marché | orna-
Geslagen „ Terra cotta ; men-
Uitgezaagd „ Portland cement' ten. 

Hang en sluitwerk, 
Pomp- en krukespagnoletten in alle 

stijlen, enz. enz. 367 

THE S* PANCRAS IRON WORK C PANCRAS R" LONDON 

P A T E N T S T A B L E Y Ü J F C FITTINGS 
rEVER. 

C. GROD 
i n B r o h l am B h e i n 

Tuffsteinbrüche und Werkhütten 
für Steinmetz- \ Bilflüaner-Arbeiten 

in Brohl, Rhetiieck, Weibern und N.-Metalig. 

Specialitttt 
Weibern-Tuö'stein und röthl icher 

Tuffstein vom Laacher-See. 
Heeft 0. a. gebouwd: Berga kademie, land-

wirthschaftliches Museum in Berlin, Börse in 
Frankfurt. Kunstakademie, Kunsthalle.St.tmlehaus, 
Neue Kirch e in Dfisseldorf, Theater und Friedrich-
Wilhelm-Gymnasium in Köln etc. etc. 368 

Vertegenwoordiger voor Nederland: 
FERD. ENGERS, Spuistraat 150.Amsterdam. 

Aaenteii voor Nederland en (!<• Koloniën: 

S T A A L & H A A r . M E T J E R , 
3«, Derde Wetcringdwarsstrant, 

A 1 V 1 S T I - R D A M . 

alwaar een complete Engelsche Stal en Box te bezichtigen is. 

COMPLETE INRICHTING 
V A N S T A L L E N , K O E T S H U I Z E N E N T U I G E N K A M E R S . 370 

Op aanvrage worden Geï l lustreerde Catalogussen met prijsopgaven banco toegezonden. 

L O U I S G O F F I N <L C , E . 
88, Avenue Kogrlor SS, LUIK 

Exploitanten van H A R D S T E E N (Petit granit)en van K E I J K N ' G R O K V E N 
alsmede van L U X E M B U R G S C H E N S T E E N . 

H A R D S T E E N G R O E V E N van OoNÉ ruim 10 Hectaren groot met Stoom
zagerij ingerigt om alle afmetingen te kunnen zagen. 

D E K O N I N K L I J K E 

t̂oomtabriiii can (Ornamenten 
IN ZINK EN ANDERE METALEN 

VAN 

F. W. BRAAT te Delft 
verzendt: 

A L B U M S 
met 1200 teekeningen a f2.— 

Na bestellingen boven f 30.— wordt 

369 dit geld gerestitueerd 

L A R O C H E T T E S T E E N , G I L S D O R F E R S T E E N en W I D D E B E R G E R -
K K I J K N , ruim 18 Hectaren in exploitatie in Luxemburg. 

Verder G R A N I E T en G R È S K E I J E N , H Y D R A U L I S C H E en V E T T E 
L U I K S C H K K A L K . 

Aan Ingenieurs en Architecten worden op aanvrage monsters van boven
staande steensoorten toegezonden. 

• | PARKETVLOEREN, S 
• S Villeroy & Boch, Mettlach m 
S i Boch Freres, Maubeuge 371 5 
• ö Minton, Hollins & Co., Stoke H 
• j_ bij dc I 'ertegenmooraUgers en Depothouders E 
• f f 0£ LINT & Co., Oostzeedijk 248, Rotterdam. £ • 
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S T O O M M A C H I N E S . 
H O E K N & H U I D E K O P E R , te Gro
ningen, leveren sedert eenigen tijd 
met het meeste succes een nieuw 

Gcoctroijcenl middel tegen Ketelsteen: 
Op franco aanvrage woolen prijsopgaaf, gebruiks
aanwijzing en attesten van gebruikers f r a n c o 
toegezonden. 372 
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INHOUD. 
Mededeelingen betreffende de maatschappij. Kwaliteit verandering 

van ijzer door het gebruik, — Kantoorgebouw van de Heeren Adolpb 
Boissevain & C 0 . , Heerengraeht 237 te Amsterdam. — Verslag van de 
vergadering der afdeeling Rotterdam, gehouden op 16 December 1881.— 
Verslag van de vergadering der afdeeling Arnhem, gehouden op 21 Decem
ber 1881. — Internationale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling. — Binnen-
landsche berichten. — Correspondentie. — Afloop van aanbestedingen. 

PLAAT: Kantoorgebouw van de Heeren Adolph Boissevain iv C°. 

H E E R E N LEDEN DER MAATSCHAPPIJ WELKE VOOR DE 
GEREGELDE EN TIJDIGE BEZORGING VAN IIKT W E E K B L A D 
DEN NAAM VAN DE STRAAT EN 11 ET NOMMER HUNNER 
WONING OP DE ADRESSTROOKEN WENSCHEN VERMELD TE 
ZIEN, WORDEN UITGENOODIGD VÓÓR DEN I [jden JANUARI A. S. 
OPGAVE VAN EEN EN ANDER TE WILLEN DOEN AAN DE 

UITGEVERS DE ERVEN H . VAN MUNSTER & ZOON, WARMOES-
GRACHT 12, TE AMSTERDAM. 

M E D E D E E L I N G E N B E T R E F F E N D E D E 
M A A T S C H A P P I J . 

Het Bestuur der Maatschappij heeft de eer Heeren 
leden bekend te maken dat het zich voorstelt ter Alge
meene Vergadering in Mei 1882 het volgende ondei wei]) 
in behandeling te brengen: 

ALGEMEEN E BOUWVERORDENING VOOR NEDERLAND. 

Het Bestuur zal de noodige gegevens daartoe ver
zamelen, en een concept voor eene dergelijke veror
dening in tijds vóór de vergadering ter kennis der leden 
brengen. 

Het Bestuur heeft tie eer ter kennis van belang
hebbenden te brengen, dat de antwoorden, ingekomen 
op de Prijsvragen die in 1880 werden uitgeschreven, 
in handen zijn gesteld van een Commissie van Beoor
deeling, bestaande uit de 1 keren: 

E. Gugel cn J. R. de Kruyff, Bestuursleden, en de 
Heeren: J Gosschalk, te Amsterdam, \ \ ' C. Metzelaar, te 
Deventer en J. J. Weve te Nijmegen. 

Namens het Bestuur 
C. M U Y S K E N . Foortititr. 
C. T. j . LOUIS RIEBER, Secretaris. 

De Secretaris van het Bestuur der Maatschappij heeft 
de eer Heeren Correspondenten uittenoodigen, voor i° . 
Januari a. s. opgave te doen van de tot hun correspon
dentschap behoorende leden, met vermelding van kwa
liteiten en woonplaatsen, ten einde de ledenlijst welke 
medio Januari zal verschijnen zoo volledig mogelijk te 
doen zijn. 

Met hetzelfde doel worden Heeren Secretarissen der 
afdeelingen uitgenoodigd, opgave te doen van het met 
Januari in functie tredende Bestuur hunner afdeeling. 

Bij het volgende nommer van het Weekblad wordt 
aan Heeren leden toegezonden, het Verslag der Alge
meene Vergadering gehouden den 28 September 1 I. 

Door de bizondere zorg welke besteed is aan de bij 
het jaarverslag behoorende platen, zijnde reproduction 
van het verdienstelijke ontwerp voor een Bad-Hotel, 
van den Heer Jacob F. Klinkhamer, hetwelk met den 
eersten prijs bekroond werd, kan de verzending van die 
platen eerst in Januari a. s. plaats hebben. 

KWALITHIT VERANDERING VAN 
IJZRR DOOR HET GEBRUIK. 

De vraag of ijzer, door het gebruik, waarbij het aan 
stooten, trillingen en afwisselende belastingen is bloot
gesteld, van struktuur verandert, kristallijn wordt cn 
ten gevolge daarvan aan vastheid verliest, is nog niet 
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niet zekerheid beslist. Slechts zeer zelden biedt zich gele
genheid tot vergelijkende proeven tusschen het ijzer in 
zijn oorspronkelijken toestand, en na een gebruik 
van een eenigszins belangrijk aantal jaren. 

Prof. Bauschinger in München was onlangs, door bij
zondere omstandigheden, in de gelegenheid om eenige 
proeven te nemen, die op een onderdeel der bovenge
stelde vraag een zeker belangwekkend antwoord geven, 
en uit zijne mededeelingen is het volgende ontleend. 

Toen in den zomer van 1S78, de kettingbrug te 
Hamberg, die in 1829 nas aangelegd, aan een nauw
keurig onderzoek- en rcparatiën werd onderworpen, 
weiden eenige kettingschakels van deze brug op hun 
vastheid en elasticiteit onderzocht, en vergeleken met 
een reserve-schakel, die te gelijk met alle anderen ge
maakt, maar sinds dien tijd goed bewaard was en onge
bruikt gelegen had, en tevens vergeleken met een 
schakel, die voor dit doel in dezelfde fabriek als de 
geheele brug in 1829, en zoovee' mogelijk op dezelfde 
wijze in 1878 gemaakt werd. 

De drie kettingleden, op verschillende plaatsen uit de 
brug genomen, gaven een vastheid van ijzer van 2890, 
3610 en 3510 K g per c M ! ; de oude maar ongebruikte 
schakel, eene vastheid van 3120 K g en de nieuwge-
maakte van 3680 K g . per c M ' . 

De elasticiteits modulus varieerde nog minder dan 
de belastingsgetallen, en men kon hieruit dus beslui
ten, dat de genomen proeven geen enkelen grond 
opleverden, voor eenige vermindering in de kwaliteit 
van het ijzer, na een gebruik van ruim 50 jaren. Nog 
eene andere gelegenheid bood zich aan prof. Bauschin
ger om hetzelfde feit op andere wijze te constateeren. 
Voor de houten spoorwegbruggen in de lijn Kempten 
Lindau, moest n. 1. onderzocht worden of de ijzeren 
hangbouten, na een ruim 25 jarig gebruik, waarbij van 
tijd tot tijd de moeren waren aangehaald, ook soms 
eene vermindering van sterkte of eene wijziging van 
structuur hadden ondergaan. Deze bruggen waren in 
1852 door den „Oberbaudirector" von l'auli gebouwd, 
en deze had de bouten op hun draagkracht en elastici
teit onderzocht en als een gemiddelde voor zes ver
schillende bouten, van ongeveer 4 c M . doorsnede, een 
weerstand tegen trek van 3120 Kp,. per c M a gevonden, 
terwijl de elasticiteits grens gemiddeld bij 2310 K g . per 
c M ' lag. Bauschinger nam insgelijks zes proeven met 
de oude bouten uit de Waltenhofer brug en vond voor 
gemiddelden weerstand, 3100 K g . en voor de elasticiteits 
grens 2013 K g . , wat, als men het verschil in de werk
tuigen waarmede de proeven genomen werden in aan
merking neemt, zeker eene merkwaardige overeenstem
ming mag genoemd worden. Evenmin als de vastheid 
had het aanzien van de breukvlakte en dus de structuur 
van het ijzer na 25 jaren gebruik, eene verandering 
ondergaan. 

KANTOORGEBOUW 
van de Heeren A D O L P H B O I S S K V A I N en C°. 

Heerengracht 237 te Amsterdam. 

De bij dit nummer behoorende plaat geeft eene af

beelding van den gevel van het kantoorgebouw der H . H . 

Adolph Boissevain en C°. Heerengracht 237 te Amster

dam, dat naar het ontwerp van den architect C. Muys-

ken met loffelijken spoed door de H H . aannemers de 

Zwaan Jz. en Koper wordt uitgevoerd. 

Na amotie van het oude perceel werd met het hei

werk den 20 Juli j l . begonnen en het werk zoodanig 

voorgezet, dat het gebouw den 19 Oct. j l . geheel water-

digt was afgedekt. 

De gevel is opgetrokken van Rhijnsteen (appelbloesem) 

met ruime toepassing van bergsteen. 

De geheele benedenverdieping of onderbouw is op

getrokken van Bentheimer-iteen op een plint van Petit 

granite. 

Alle afwaterende lijsten zijn van Euville-steen. 

De balusters der balustraden van .SV. Joire. A l het 

overige steenhouwerswerk (beeldhouwwerk en vlak werk) 

is van Savonniere-Steen. 

De binnen betimmeringen worden grootendeels uitge

voerd in blank hout. 

liet kantoor der chefs in blank eiken-, het bedienden 

kantoor in blank greenen- en vurenhout. 

Het gebouw wordt met warm water verwarmd. 

Den ie. Mei 1882 zal het geheele gebouw in gebruik 

zijn gesteld 

V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G D E R A F 
D E E L I N G R O T T E R D A M , G E H O U D E N 01' 

tóen D E C E M B E R 1881. 

De bestuursleden H . Cramer en H. J. Dupont aan de beurt 
van aftreding, doch herkiesbaar zijnde, worden herkozen, en 
daarna de heer Cramer als Voorzitter. 

Xa goedkeuring van de rekening en verantwoording van den 
Penningmeester, worden y aandeden a / 10.— uitgeloot van het 
renteloos voorschot aan dc Afdeeling, tot dekking van het te kort 
op de door haar in 1878 gehouden tentoonstelling van door am
bachtslieden vervaardigde werkstukken. 

liij het bestuur is een schrijven ingekomen van de Agenten 
alhier voor den verkoop van het zink der Société de la Vieille 
Montague, waarbij zij opkomen tegen de bewering in de vorige 
vergadering, als zou een ruitbedekking slechts op daken met niet 
minder dan 4 5 0 helling kunnen worden toegepast. Zij zeggen dat 
bij het in België gepatenteerde ruiten-systeem, alle opzuiging 
van water onmogelijk is, niet door het aanbrengen der driehoekjes, 
zoo als toen gemeend werd, maar omdat de zijden der ruiten 
voorzien zijn van openingen, die toegang aan de lucht verleencn, 
waardoor geen opzuiging kan plaats hebben. De bedoelde drie
hoekjes dienen alleen om het indringen van jachtsneeuw te voor
komen. Uit de volgende discussies blijkt, dat een paar, met 
zinkwerken bekende leden van oordeel zijn, dat ruiten daken 
vlakker dan 4 5 0 , zelfs tot 35 a 300 gelegd kunnen worden. 

Door den heer W, J. Jansen wordt medegedeeld dat de heer 
W. J. Schroeter, Mr. schilder alhier, een verf heeft bereid, die 
zich vast aan het zink hecht en het oxyderen van dat metaal 
voorkomt 

Het voorstel van het bestuur tot benoeming van den heer 
W. C. van Goor tot eerelid der Afdeeling, wordt bij acclamatie 
aangenomen, met toevoeging van den wensch dat genoemde 
heer lid van het bestuur zou blijven. 

De heer G. Huijtink stelt een werktuigje ter bezichtiging, waar
mede het mogelijk is, door verbinding er van aan de waterleiding, 
volgeloopen kelders, putten, enz., automatisch ledig te maken. 

Voor dat tot de in werking stelling wordt overgegaan, deelt de 
heer Huijtink mede, dat dit kleine toestel niet kan slijten en 
nooit hersteld behoeft te worden; even goed voor met slib en 
zand vermengd water als voor het zuiverste kan gebruikt wor
den en als het werkelijk verstopt mocht geraken, door een oogen-
blik de werking om te keeren, het werktuigje weder schoon 
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wordt. Is het eenmaal in werking gesteld, dan behoeft men er 
niet meer naar om te zien, tot het werk dat men er mede ver
richten wil voltooid is. 

Spreker heeft het in verschillende toestanden en opvoerhrogten 
nauwkeurig beproefd, het voor de drijfkracht gevorderde — en 
het uitgeworpen water gemeten en is daardoor tot dc overtuiging 
gekomen, dat het 't goedkoopst bekende werktuig tot opvoering 
van water is. Hierbij doet hij echter opmerken, dat de meerdere 
of mindere afstand van de hoofdbuis der waterleiding van veel 
invloed is, omdat bij grooten afstand, door de wrijving, de kracht 
der uitstrooming zeer verminderd. 

De uitkomsten der genomen proeven, met een afstand van 
ongeveer 30 M . van de hoofdhuis, waren als volgt: 

liij een opvoerhoogte van 1.50 M. werden in 22 minuten 1000 
liter water verplaatst, alzoo per uur bijna 2.75 M' ! . Het voor 
drijfkracht gevorderde water bedroeg 870 liter, dat is a ƒ o. 12 
per .U 3 . f 0.10. 

Bij een opvoerhoogte van 2 M. werden in 25 minuten 1000 
liter verplaatst, of in het uur 2.4 M : i . Kosten der drijfkracht f o. 12. 

Bij een opvoerhoogte van 2.50 M . werden in 30 minuten 1000 
liter, of in het uur 2 M '. verplaatst. Kosten der drijfkracht /'o. 14. 

Voor de beproeving tot hooger opvoer, had de spreker geen 
gelegenheid gehad. 

Ken handpomp van 25 cM. cilinder wijdte en 015 V. slag-
lengte, gaf in 26 slagen in de minnut 0.43 liter — 670 liter per 
uur; a / 0.15 werkloon, zijn de kosten voor 1000 liter ruim f 0.22 

Stelt men dat de kosten van het werktuigje ƒ 30 — . gelijk is 
aan die van de pomp, doch dat de laatste 20 ° / c aan onderhoud 
kost, dan wordt de kostenbesparing ongeveer 50 °/ e . 

Tot de beproeving overgaande, wordt het werktuigje aan een 
gewone huiswaterleidingbuis verbonden en op den bodem van 
eenen met water gevulden bak geplaatst. Onmiddelijk nadat het 
water uit de leiding toestroomde begon het werk, dat voortging 
tot de bak ledig was 

Het werktuig be taat uit twee parabolisch uitgeholde en een 
weinig afgeknotte deelen, welke met de afgeknotte einden naar 
elkander gekeerd, door een met gaten doorboorden ring aan 
elkander bevestigd zijn. Het eene deel wordt aan de waterlei
dingsbuis verbonden en het andere aan de afvoerbuis. De laatst
genoemde moet tweemaal de doorsnede der eerstgenoemde hebben. 

Om ter verwijdering van vuil de werking in tegenovergestelde 
richting te doen geschieden, behoeft de kraan aan de toevoerbuis 
slechts gesloten te worden. Zoodra dit geschied is, stroomt het 
water uit de afvoerbuis met meer of minder kracht, naar gelang 
der opvoerhoogte terug, en dringt door de guten in den ring, 
waardoor niet alleen deze worden schoongemaakt, maar de ge
heele buis ook. 

De bodem der ruimte welke men wenscht ledig te maken, 
moet iets hooger liggen elan het werktuigje, opdat dit steeds onder 
water blijft. 

Daarna biedt dezelfde spreker ter bezichtiging aan, een geemail-
leerden ijzeren privaattrechter met doorspoeling. Toen ook dit 
voorwerp aan de buis der waterleiding was verbonden, bleek de 
goede werking der doorspoelingstoestel, die zich zonder fout voor 
het geheele binncnvlak verspreidde, en als aanmerkelijk beter 
dan bij de steenen trechters werd geroemd. 

De in de vorige vergadeiing ingekomen vraag over het verschil 
tusschen den Middeleeuwschen stijl en de Hollandsche renais-
saince, werd ter beantwoording gesteld in handen van den heer 
J. Verheul Dz 

V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G D E R A F 

D E E L I N G A R N H E M , G E H O U D E N 

D E N 2ien D E C E M B E R 1881. 

Aangezien de Voorzitter niet op tijd aanwezig kon zijn werd de 
Vergadering door de 2ele Voorzitter geopend. 

De notulen werden gelezen en goedgekeurd waarop werd over
gegaan tot het verkoopen der Tijdschriften: Deutsche l i auzeitung 
18S0 en Zeitschrift fur Bauwezen 1S80. Aangezien echter voor 't 
laatste, naar oordeel der vergaderden, te weinig werd geboden 
besloot uien dit voor de Bibliotheek der Afdeeling te behouden. 

Hierop werd besproken een voorstel 0111 de leescirkel al te-
schaffen en een nieuw leesgezelschap op te rigten. Betreffende 

dit laatste was eene aanbieding ontvangen van het Bestuur der 
BouwKundige Vereeniging lArti et Amicitia - ' te Zwolle, om tegen 
overeen te komen vergoeding, gebruik te maken van de werken 
door die vereeniging aan te schaffen en van de werken in bare 
Bibliotheek aanwezig. Eene catalogus was aan dit schrijven 
toegevoegd. 

Ook werd door den istc Voorzitter, die alsnu tegenwoordig tie 
vergadering verder leidde, voorgelezen eene advertentie in de 
Bauzeitung, van Johs. Alt te Frankfurt, die tegen eene betrekke
lijk geringen vergoeding in verhouding tot de waarde der werken 
die verlangd mochten worden, ongeveer gelijke aanbieding doet 
als ons door de Vereeniging te Zwolle gedaan werd. 

Xa eenige discussie werd besloten de leescirkel zooals die nu 
bestaat, met 1 Januari 1882 te doen ophouden terwijl, ingevolge 
de ontvangen aanbiedingen, en de bespreking in deze vergade
ring betreffende het voor en tegen om ook nict-lcden der Afdee
ling als lid van het op te rigten leesgezelschap aan te nemen, 
liet Bestuur zal trachten een goed programma op te stellen 
waarnaar dit leesgezelschap zal kunnen worden opgcrigt. 

Uit het door drie leden goedgekeurde verslag van den Penning
meester, betreffende zijn gehouden beheer over 1881 blijkt, dat 
de ontvangsten hebben bedragen / 113,28 en de uitgaven 

/ 131,69 zoodat er een nadeellg slot is van / 18,41. 

De begrooting voor 1882 in ontvangsten en uitgaven bedra
gende /' 155,— wordt door de Vergadering aangenomen. 

De 2de Voorzitter en Secretaris, periodiek aftredende, werden 
herkozen waarop de vergadering, na eenige discussie van ver
schillenden aard, werd gesloten, aangezien niets meer aan de orde 
was en de vraagbtis niets leverde. 

I N T E R N A T I O N A L E K O L O N I A L E E N U I T V O E R -

If A N D K I . - T K N T O O N S T E L L I N G . 

Mei AMSTERDAM.—October 

1883. 

Uittreksel uit het programma van de Tweede Afdeeling. 

Tentoonstelling van artikelen van Uitvoerhandel 

naar de Koloniën en Overzeesche Bezittingen. 

24»'<- Kl .A: 

2fi»te 

Groep IV. HUISRAAD EN STOFFEERING. 
SE. A. Schrijn- en kastenmakerswerk. Meubelen en 

dergelijke, van ijzer, koper, enz., van rotan, bam
boe, gebogen hout, mand- en twijgwerk, enz. Lede
kanten en toebehooren. Afzonderlijke deelen. 

Brandkasten. IJskisten, enz. 
Biljarten en toebehooren Wapenhangers en rekken. 

B. Tuinmeubelen en tuinsieraden. 
Meubelstelstoffen, passementwerk, garnituur, enz. 
Tapijten, meubelkleeden, karpetten, alcativen, enz.; 
wasdoek, zeikloek, oilcloth, kunstleder, knmptuli-
kon, corticine en dergelijke. 
Huis-, bed- en tafellinnen en katoen. 
Dekens, sprijen en ander beddegoeel. 
Spiegels, schilderijen, gravures enz. 
Lijstwerk en afzonderlijke deelen daarvan. 
Kronen, luchters, lustres, candelabres, lampen, 
gasornamenten. Afzonderlijke deelen. Voorwerpen 
van beeldende kunst, kunstnijverheid en dergelijke 

A. Goud- en zilverwerk. Voorwerpen van ijzer, 
staal, brons, geel of rood koper, tin, aluminium 
nickel en andere metalen of metaalverbindingen, 
electro-plated en dergelijke, voor versiering en huis
houdelijk gebruik. 

Uurwerken, pendules, bijbehooren (als coupes, enz., 
en afzonderlijke deelen; huisbarometers, thermo
meters en dergelijke. 
B Weeg- en meettoestellen, maten en gewichten 
voor huishoudelijk gebruik. 

Messenmakerswerk. Slotenmakers^ erk. Naai
machines en dergelijke voor huishoudelijk gebruik 
Spelden. Naalden. 

Keukengereedschap. I'orcelein en aardewerk. 
Glaswerk. Voorwerpen van papierstol. Borstelwerk. 
Filtreertoestellen. 
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Verwarming*, vcrkoelings-, luchtververschingstoe-
stcllen cn afzonderlijke deelen. 

Fornuizen en kooktoestellen. Hadtoestellen. Wasch-
toestellcn, wringers, mangels, enz. 

Ijsmachines. Toestellen voor water-destillatie, 
voor toepassing van zonnewarmte. 

Warmte-bewaarders en dergelijke. 
2y»te KLASSE. Marokijn en ander fijn lederwerk. 

Kramerijen. 
Kinderspeelgoed. 
Gezelschapsspelen. 

28»'« t Boekhandels- en kantoor-artikelen. Teeken- en 
schrijfbehoeften. Druk- en bindwerk. 

Albums en plaatwerken, photographiën, enz. 
Handelsgravures, prenten enz. 

Speelkaarten. Leermiddelen en schoolbehoeften. 
30"'e » Muziek en muziekinstrumenten, blaasinstrumenten, 

strijkinstrumenten, enz. Orgels, speeldoozen en 
dergelijke. 

Groep V. KLEEDING, LIJFGOED EN TOEBEHOOREN. 

31»t« KLASSE. Onder anderen: Waaiers. Juweclen cn kleinodiën. 
Ede'gesteenten. (Jouden, zilveren en andere lijf
sieraden. 

32"'« t Onder anderen: Draagbare wapens. 
Zakuurwerken. Reis- en zakbarometers. Hoogte-, 

helling-, afstands-, gangmeters en dergelijke. Kijkers, 
brillen, lorgnetten en andere optische instrumenten 

GROEP VJ. VOEDINGSMIDDELEN, SCHEIKUNDIGE VOORTBRENGSELEN. 
HUNNE WUZEN VAN VERPAKKING. 

Groep VII. WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN. VERVOER
MIDDELEN. 

38*** KLASSE. Stoomtuigen en andere drijvers, en afzonderlijke 
deelen. 

Assen, drijfriemen, walsen, persen, enandere alge
meene fabrieks-benoodigdheden. 

Werktuigen en gereedschappen voor landbouw. 
Werktuigen en gereedschappen voor nijverheid. 

3y"t<: v Benoodigdheden cn toestellen voor natuur- en 
scheikunde, voor spectraal-analyse, polarisatie, sac-
charimetrie, enz., voor meteorologie en electriciteit; 
voor seismographie. 

Photographische toestellen en toebehooren, enz. 
Benoodigdheden voor natuuronderzoek en weten

schappelijke verzamelingen. 
Heelkundige instrumenten, en benoodigdheden 

voor verpleging. Toestellen voor gymnastiek, voor 
orthopedie, en dergelijke. 

Landmeet-, waterpas- en andere meet- en juist
heidsinstrumenten, manometers, diagramtoestellen, 
tellers en dergelijke. 

Telegraphen, telephonen, heliographen en dergelijke. 
4o«e » Materieel voor spoorwegen (vaste en draagbare), 

voor tramwegen, voor transportkabels. Afzonderlijke 
deelen. Modellen. 

Rij- en voertuigen, vracht- cn andere karren. 
Afzonderlijke deelen. Modellen. 

Voortbrengselen van zadel- en gareelmakerij, enz. 
4iit« 1, Materieel cn benoodigdheden voor zee-, kust- en 

riviervaart. Modellen. Scheepsbehoeften. Sloepwerk, 
takel- en touwwerk, ankers, kettingen en dergelijke. 

lienoodigdheden voor walvisch- en cachelotvangst, 
jacht en visscherij. 

Zeevaartkundige instrumenten, kaarten, kompassen 
cn dergelijke. 

Licht- en seintoestellen. Loodswezen, lietonning 
en bebakening. Afzonderlijke deelen Modellen. 

Materieel voor werven en dokken. Modellen. 
I tiepzec-onderzock. Duikertoestellen. Redding

booten en toestellen. Afzonderlijke deelen. Modellen. 
Groep VIII. BOUWWERKEN. 

42111: „ Bouwmaterialen. Ornamenten 
Woningen en bijgebouwen. Fabrieken, loodsen, 

stallen, enz. Modellen Teekeningen, Afzonderlijke 
deelen 

Verplaatsbare woningen. Wijzen van bevestiging, 
verbinding, enz. 

Toestellen van hygienischen aard. 
43* , e » lienoodigdheden voor waterstaat cn openbare wer

ken, bruggen, hoofden, havenwerken en dergelijke. 
Modellen. Teekeningen. Afzonderlijke deelen. 
Toestellen tot wateropvoer, schepraderen, vijzels cn 
dergelijke. Pompen en pomptoestellen, centrifugaal-
Norton's en anderen. Turbines. Noria's. Pulso-
meters er. dergelijke. Toebehooren. 

brandspuiten en reddingstoestellen. Hesproeiings-
werktuigen voor wegen, erven, enz. 

Modellen Teekeningen. Afzonderlijke deelen. 
44»t« K L A S S E . benoodigdheden voor mijnbouw, artesische put-

boring, steengroeven. Bekleeding, verlichting, boor
werktuigen, ertsbewerking, vervoer en dergelijke. 
Modellen. Teekeningen. Afzonderlijke deelen. 

Groep IX. ARTIKELEN VAN UITVOER, UITSLUITEND TEN 
1SEHOEVE VAN DE INLANDSCHE BEVOLKING. 

45»te KLASSE. Huisraad en kleeding. Gesponnen, geweven en 
andere goederen. Gemaakte kleederen, lijfsieraden, 
bidkleedjes. 

46"rt* » Gereedschappen cn werktuigen voor landbouw. 
Gereedschappen en werktuigen voor nijverheid. 
Gereedschappen en werktuigen voor jacht en 

vischvangst. 
47»tt » Wapenen cn oorlogstuig. 
48»!' » boekwerken, school- en schrijfbehoeften 
49«te Voorwerpen voor ruilhandel, (messen, kralen, spie

gels, munten en penningen, glas- en aardewerk, 
afgodsbeelden enz.). Kramerijen. 

ALGEMEENE OPMERKINGEN. Daar de uitvoerhandel zich ook 
uitstrekt tot onderdeden, losse en waarlooze stukken, enz. van de 
gevraagde handelsartikelen, toestellen, werktuigen, enz., kunnen 
die, ook dan wanneer zij in dit programma niet uitdrukkelijk ge
vraagd werden, ter tentoonstelling ingezonden worden, en zullen 
dan hunne plaats vinden in de klasse waartoe de voorwerpen 
gebracht zijn, waarbij zij behooren. 

Dezelfde opmerking geldt evence. s voor modellen, teekeningen 
enz., ook daar waar die niet met name werden gevraagd of aangeduid 

Op de inzending van litteratuur, verhandelingen, statistiek, enz. 
betreffende de aangewezen onderwerpen, en den uitvoerhandel in 
het algemeen, wordt hooge prijs gesteld. 

AMSTERDAM, November 1881. 

Het Comité voor de 2 d e Afdeeling «Uitvoerhandel." 
Mr. J. LEONARD WOI.TERHF.EK, Voor sit Ier. 
Mr. T H . STUART, Secretaris. 

Het Hoofd-Comite'. 
D. CORDFS, President. 
S. DE Cl.ERCQ WZ , Gedelegeerde. 
Mr. j . KAPPEVNE VAN DE COPPELLO, Secretaris 
E. AGOSTINI, Commissaris Generaal. 

T O E L I C H T I N G V A N H E T P R O G R A M M A V O O R D E 

A F D E E L I N G „ K O L O N I Ö N " D E K internationale 
koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling. 

Hij de samenstelling van het Programma is het doel van deze 
«tentoonstelling: uitbreiding en meer algemeene verspreiding van 
kennis der koloniën en buiten-Europeesche bezittingen der ver-
«schillende Mogendheden," steeds zooveel doenlijk in het oog 
gehouden. De samenstellers hebben gemeend, dat doel het best 
te zullen bereiken, door het Programma te verdeden in drie 
scherp gekarakteriseerde hoofdgroepen, en voorts elke hoofd
groep in klassen, die daarvan als het ware de gelijksoortige 
eenheden uitmaken. 

In Groep 1, ,,de natuur der gekoloniseerde en overheerde 
gewesten" staat de streng critische natuurwetenschap op den 
voorgrond, 

„Huisraad' , in de 9" klasse 2C groep, onder L" B genoemd. 

is r , 

vatte men liefst op in den meest uitgebreiden zin, zoodat daar
onder worden begrepen: meubelen tol gemak en weelde, kook-
en waschgereedschappen, middelen tot verlichtingen en verwar
ming, gereedschappen om vuur te maken, rijstblokken en der
gelijke. 

Hij inzending van hoofddoeken, tulbanden, mantels, poncho's, 
sarongs, lendendoeken en dergelijke, begrepen onder L a C 
„Kleeding en Opschik,*' is het zeer wenschelijk zooveel moge
lijk aan te geven de wijze waarop die kleedingstukken door de 
inboorlingen gedragen worden. Zulks kan geschieden door 
middel van teekeningen of beschilderde poppen op de ware 
grootte die zeer welkom zijn zullen. 

Te Parijs waren in 1878 tentoongesteld «Modellen en werk
tuigen in gebruik bij de diamantgraverij en slijperij te Bandjer-
massin " Dergelijke voorwei pen zijn ook voor deze tentoonstelling 
gewenscht en behooren in de io* Klasse onder L : l F „Mijn
bouw" te worden gerangschikt. 

Belangrijk mag het geacht worden om in deze klasse onder L-' 
G „Nijverheid" door tentoonstelling van producten in ver
schillende stadiën van afwerking, de achtereenvolgende bewerkingen 
te doen kennen, die zij ondergaan eer zij voltooid en tot gebruik 
geschikt zijn. 

Hoogst moeielijk, zoo niet onmogelijk zou het zijn om zee- en 
riviervaartuigen, visschersvaartuigen en andere vervoermiddelen 
te land en te water, zooals zij door de inboorlingen der koloniën 
worden gebruikt, hier te lande ten toon te stellen. Daarom heeft 
men zich in die klasse er toe bepaald om onder L-' H Handel 
en Soheepvaart,*' modellen en teekeningen daarvan te ver
zoeken, die echter, willen zij waarde hebben, met de meeste nauw
keurigheid op door de inzenders bekend te maken schaal dienen 
vervaardigd te zijn en van eene beschrijving van de inrichting, 
verbindingen enz. dienen vergezeld tc gaan. 

Geheel onmogelijk zou het echter niet zijn, om de kleinere 
soorten van zeil- en roeivaartuigen en enkele voertuigen herwaarts 
over te brengen cn eene plaats op de tentoonstelling te doen 
innemen. Dit geldt evenzeer voor sleden en draagstoelen, welke 
met tuigen, zadels cn zweepen, onder de vervoermiddelen te land 
behooren te worden gerangschikt. 

Bij die vervoermiddelen te land verdienen vooral de zood uiige 
de aandacht, die óf bijzonder sterk, öf bij uitnemendheid sierlijk, 
öf zeer licht en doelmatig zijn. Bij vaartuigen lette men even
zeer op sierlijkheid in den vorm en bijzondere voortreffelijkheid 
bij het gebruik. 

Ook specimina van planken en kromhoutverbindingen, ter 
kenschetsing van dc inlandsche wijze van scheepsbouw zijn zeer 
gewenscht. 

Onder de scheepsbehoeften worden vooral begrepen: tuig en 
zeilen, trossen, ankers, riemen, pagaaien. 

In de 13*: klasse „Begeer ingsvormen eu Staatsinstellingen" 
worden onder „Krijgswezen" mededeelingen gevraagd omtrent 
de wijze van oorlogvoeren, de krijgsgebruiken en de versterkings
kunst van den inlander. Vooral in den laatsten tijd is het ge
bleken, dat sommige inlandsche volken in die kunst ver van 
onbedreven zijn, waarom het wenschelijk mag geacht worden, 
ter aanschouwelijke voorstelling van hunne vorderingen in het 
opwerpen van verdedigingswerken, de vorenbedoelde mede
deelingen te doen vergezeld gaan van modellen van bentings 
(forten), schansen of andere aarden- of steenen verdedigingswer
ken. Inzending daarvan wordt derhalve dringend verzocht. 

Onder de „Openbare werken" waarvan modellen of afbeel
dingen worden verlangd, zijn sub. L-'. E van deze afdeeling niet 
afzonderlijk genoemd, maar onder de woningen van hoofden 
begrepen, de paleizen of woningen van inlandsche vorsten of 
grooten; het spreekt niettemin van zelf. dat op de inzending daar
van zeer veel prijs zal worden gesteld. 

Omtrent de i 6 d e klasse in groep 111 „Zee- en landmacht in 
de Koloniën'', valt op te merken, dat met de woorden verster-
kings- en verdedigingsmiddelen in den ruimsten zin bedoeld 
wordt alles wat geacht wordt tot de levende en doode strijdkrach
ten van een land te behooren, of dat bestemd is tot organisatie, 
voorbereiding, oefening en uitrusting van leger en vloot, waar
onder verdienen genoemd te worden: marinewerven en inrichtingen 
ter vervaardiging van stoomwerktuigen, pantserplaten enz. geschut
gieterijen en pyrotechnische werkplaatsen, en bovenal inrichtingen 
ter opleiding van officieren en onderofficieren en tot huisvesting 

van invaliden, oudgedienden die niet in het burgerlijk leven 
terugtreden. 

Ook de omschrijving der I7H<; klasse ,,Openbare werken'' 
is opzettelijk in zulke algemeene termen gesteld, om alles te 
omvatten wat in de koloniën door de regeeringen of door bij
zondere maatschappijen of personen is verricht voor het tot stand 
brengen van werken van algemeen nut of gebruik, als voor 
spoorwegbouw en tramwegen met de daarin voorkomende kunst
werken, bruggen en rivier-overgangen; voor den aanleg van 
havens cn dokken; het graven van kanalen; het verbeteren van 
rivieren; het maken van irrigatiewerken; het droogleggen van 
plassen; het leggen van zeeweringen, dijken en dammen, en het 
Stichten van gebouwen voor den openbaren dienst of ter alge-
meenen nutte. 

Ten slotte zij nog opgemerkt dat waar, bijzonder in de derde 
groep, gesproken wordt van statistieke opgaven en van verge
lijkende statistiek, b. v. omtrent scheepvaart, handel, nijverheid 
en landbouw, ook graphische voorsteliing op elk daartoe behoorend 
gebied, al zijn zij niet opzettelijk gevraagd, als het best berekend 
om die beweging op duidelijke wijze in eens voor oogen te 
stellen. 

B I X N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

'SGRAVENHAGE. — Met ingang van ie Januari a. s. is door 
Z. M. den Koning, wegens langdurige ziekte, een eervol ontslag 
verleend aan den heer J. Singels, ingenieur-architekt der lands-
gebouwen, belast met het onderhoud daarvan. 

AMSTERDAM — Door den Gemeenteraad van Amsterdam is 
tot Direkteur van publieke werken benoemd, de luitenant kolonel 
der genie J. A. Schuurman. 

Deze benoeming geschiedde zonder voorafgaande oproeping van 
sollicitanten, in geheime zitting 

GRONINGEN. — ln plaats van Jr. Six is tot Direkteur der 
Groningsche waterleiding benoemd, Jr. W. B. van Andringa de 
Kempenaer, civ. ingenieur, rijksopziener der spoorwegen. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Aan de Redactie van liet Bouwkundig Weekblad. 

Het deed mij genoegen uit den brief van den heer Vuijk in 
No. 34 te vernemen, dat mijn opstel niet aan de aandacht van 
dien heer ontsnapt was. 

Bij het lezen van de alom bekende studie van den heer 
Weissman, heb ik toch voor mijn opstel niets genomen, wat niet 
in vele werken voorkomt ; dus niets waarover de heer W. het 
vaderschap bezit. 

Zijn naam te noemen, was dus niet noodig, al heb ik ook zijn 
studie gelezen en herlezen. 

Den heer Vuijk intusschen dankbaar voor de mij bewezen attentie 
en u dankende voor de plaatsruimte, teeken ik hoogachtend 

Uw. Ed dienaar, 
H. J. J E S S E. 

Zalt-Bommel, 25 Dec 1881. 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 
NIEUWER AMSTEL. 17 Dcc. — Het bestuur van den Bovenker

kerpolder : het bouwen van een nieuwe opzichterswoning, ingeko
men 18 billetten, hoogste inschrijver A . Renneveld te Uithoorn 

J 7800; laagste inschrijver L. Kroone a d. Kwakel gem. Uithoorn 
/ 5880; gegund. 
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EMPEL EN MEERWIJK.. 17 Dec. — Het gemeentebestuur: de 
levering van: 27 stuks schoolbanken, ingekomen 16 billetten. hoogste 
inschrijver I'. van den Richelaar te Engelen, / ' 301,98; laagste 
inschrijver A. G. Nagelvoort te Rossum, / 117; gegund. 

UTRECHT. 17 Dcc. — Het gemeentebest.: het leveren en aan
voeren van verschillende materialen en voorwerpen ten dienste 
der gemeentewerken, ged. 18S2, in twee en twintig perceelen, als; 

perc. ia. Utrechtsche straatklinkers: v. d. Berg en Co. te Wil-
ƒ 16.23. 

b- idem (Waalvorm): Firma Wed Rose en Zn., a ƒ 18,95. 
idem: H. C. van Stuivenberg a / 17,35. 
idem: van Oostveen Copijn en Co., te Jutphaas a / 17,30. 
IJssel Straatklinkers: F. Lagendijk, a / 8,49. 
Waal Straatklinkers, R. van Wijck te Heteren a ƒ 15.90. 
Utr. klinker drielingen; C. L. Mcnse te Zwammer-

1,24. 

Utrechtsche metselstcenen : van den Berg eu Co., grijze 
ondergraauwe metselklinkcrs, :\ f 13,23; allen 

IC. 

ui. 

leskop. 
perc 
perc 
perc 
2e perc. 
3e perc. 
4e perc. 

dam. a f 
5e perc. 

klinkers, k f 17,23 
per duizend. 

6e perc: kalk, tras en Forti, cement: P. Lagendijk, schelpkalk, ;\ 
/ 0,69 ; kluitkalk. a / 0,90 ; tras, a / 0,80, per heet. porl. cement, a 
/ 5,40 per vat; schelpen, a / 2 per heet. 

7e perc : lekzand en grind; A. Radix, scherpzand. a / i ; kegel-
zand, i\ f 1,95; gewasschen grind, a ƒ 2,74, per M 3 . 

8e perc : heidezand; H. Hazekamp te de Bilt, a f 0,585 per M3-
9e perc : hardsteenen troittoirbanden en deksteenen : H. J. Bosman 

te Rotterdam, ƒ 1042. 
10e perc.: hardsteenen roosterramen met roosters, P. J. Kooien,/479 
11e perc; verschillende houtwaren: P. M . en J. Jongenecl, 

/ 2442,335. 
12e perc: eiken- en iepenhout; dezelfden, ƒ 1446.44. 
13e perc: verfwaren: firma Wed. J. Porton, ƒ 611,90. 
16e perc: glas. Gebr. Muller, ƒ 384.05. 
17e perc: ijzerwaren, Osti en C o , ƒ 2667,98. 
19e perc : dakpannen en tegels: van Oostveen Copijn en Co . / 9 0 . 7 0 
20e perc. : rioolbuizen: Erven II, Trip, a / 0.43 p. st. 

UTRECHT. 19 DCC — De architect C. A. Bambach Cz. te Amster
dam : het bouwen van twee woonhuizen aan de Kerkstraat aldaar : 
A . M. van Liefland aldaar, ƒ S680 ; gegund. 

DORDRECHT. 19 Dec. — Het gemeentebestuur: het maken en 
stellen van eenige schoolmeubelen voor de Hoogeie Burgerschool: 
A . W. van Aardenne; / 490; H. Degens Jr.. ƒ 4 5 9 ; H . P. van 
Well, f 420, gegund. 

Van de voor de dienst der gemeente benoodigde materialen, 
aanbesteed den I2>-" Dec. zijn thans gegund: de regte troittoir
banden ; A . C. Singel Az., te Dordrecht, a / 2,755 ; de gebogen 
troittoirbanden: dezelfde a / 2,90; en de kantsteenen: H J. Bosman 
te Rotterdam a / 2,25, alles per strekkende meter. 

'S GRAVENHAGE. 19 Dec — Het minist. van binnenl. zaken; 
het maken van een ijzeren afsluithek rondom de Kleine Ruinc te 
Leiden, ingekomen 14 billetten, hoogste inschrijver : C. Tulkemcijer 
te Leiden, f 16449; laagste inschrijver D. J. Bokslag, idem,/9270 

BREDA, 19 Dec — 1° . Het bouwen van een gebouw voor 
lijders aan besmettelijke ziekten op het terrein bij het voormalig 
Kruidmagazijn «Schorsmolen", J. Schoenmakers te Breda, ƒ 9 7 6 4 ; 
J. Monden te Teteringen, f 9716; A. F. van Dongen te 
's Brincenhage, / '1,366; A. C. Bom te B r e d a . / 9325; P. N . van 
Riel te i d e m / 9320; J. J. Vermeulen te i d e m / 9 0 9 0 ; J. de Vos, 
te Oosterhout. / 8689 ; Th. Kessel te Breda. / ' 8480 ; Corn. Maas 
te idem / ' 8 4 0 0 ; G. van der Sande te idem ƒ 7870; G. Veldkamp 
te idem ƒ 7 5 6 8 ; 20 het aanleggen van eene algemeene begraaf
plaats in de „Loopschans", J. A. Mol te Breda. / 2909 ; P. |. 
van Glabbeek te idem f 2168; C. A. < 'omen te Oosterhout, 

/ 2160; Th. Kessel te Breda. / 1920; M. Verhoeven te 's Brin
cenhage, / 1759; B. Verlegh te Ginneken, / 1 1 6 9 ; 30. het bouwen 
van een Paardenstal en Wagenloods benevens een woning voor 

den meesterknecht op de gemeente mestvaalt, J. Monden te 
Teteringen, / 4778; P. N. van Riel te Breda, / 4515; P. A . 
Omes te idem / 4265; A. van der Heiden te idem f 4155 ; A . F. 
van Dongen te 's Princenhagc, f 3895; G. van der Sanden te 
Breda, / 3880 ; A. C. Bom te idem / 3760 ; Th. Kessel te idem 

/ 3518; G. Veldkamp te idem / 3234; J. A. Mol te idem/3169 

G o u U A , 21 Dec. — De levering van Materialen, Houtwaren: 
W. Hoogendijk te Gouda, 4 pCt. beneden tarief; A. de Jong en 
Zonen tc idem 6 pCt. beneden tarief. Ijzer : J. H . Kok te idem 
11 pCt. beneden tarief; J. J. Verdries te idem 12 pCt. beneden 
tarief. Spijkers en ligte Ijzerwaren: J. H . Kok te Gouda, 17 pCt-
beneden tarief; J. J. Verdries te idem 23 pCt. beneden tarief. 
Lood-, Zink- en Soldeer: H. van Berkel te Gouda, 18 pCt. 
beneden tnrief; J. J. Verdries te idem 20 pCt. beneden tarief. 
Verfwaren en Glas: W. van Sockt te Gouda, 3i pCt. boven 
tarief; C. van Dillen en Zonen te idem 10 pCt. beneden tarief. 
Teer: J. IJpelaar te idem 6 pCt. beneden tarief. Kalk : J. Mulder 
te Gouda, l i pCt. boven tarief; A. Jonker en Zonen te idem 
tarief; K. H. Schutte te Amsterdam, beneden tarief. Grint: 
L. Broese te Gouda, 7 pCt. beneden tarief. Zand: L. Broerc te 
idem tariet. Puin: Th. J. Vermaat te Utrecht, ie perceel f 1230 
2e perceel / 1P05J W. Stolwijk te Goude. ie perceel / 1121,25 
2e perceel f 1121,25; A, Slootweg te Leiden, beide perceelen te 
zamen f 2008,50. Plantsoen: J. de Jong Jz. te Boskoop /'40i,25 ; 
A. Ouwerkerk te idem 258,70; B. Droog tc idem f 244,70; C. 
Grootendorst te idem / 201.—. 

ARNHEM. 22 Dcc. — Het gemeentebest: het graven van 2 brand
putten; M. Jansen, / 1400,26; G. J. Lucassen, ƒ945 ; H . W. Schut 
/ 935 ; P' Muilaart, / 8 9 0 ; niet gegund, allen aid. 

's GRAVKNHAGE. 23 Dcc. — Het ministerie van marine: het 
maken van een gebouw tot bewaring en verificatie van 's rijks 
zee-instrumenten te Leiden; W. Coppée te Houtrijk en Polanen 

/ 38,497 ; A. R. Rutgers te 's Gravenhage, / 3 1 , 5 0 0 : W. P. Teeuwisse 
i d e m , / 30,800 ; W. Westmaas idem, / 29,925; J. Spreij te Koude
kerk, / 26.927; S. van Leeuwen te Leiden, / 25,800; P. C. de 
Vrind idem. / 24,887. 

— 23 Dcc — Het gemeentebestuur; ie het bouwen eener school 
voor lager onderwijs, gymnastiekgebouw en conciërgewoning aan 
de Sirtemastraat: J. Heimaes / 70,907; Tom en van Bergen He
negouwen,/ 64,300; J. L. Werders Jr., ,'''63,333 ; M. L. van Spanje 

/ 60,747 I A R. Rutgers, / ' 6 0 , 6 0 0 ; H. E. de Baan te Schcvingen 
J 59,990 ; Gebr. de Vos, / 59,990 ; A. Stigter, f 59,990; C. Meijers, 
/ 59.6S2 ; W. Vlasman te Bodegraven, / 58.750; P. Brugman te 
Alkmaar, / 58,400; W. P. Teeuwisse, / 5 8 , 2 0 0 ; F L. Groenewegen 
/ 58,170; J. van der Ham, / 58.000; J. C. Bernard, / 56,950; 
A. C. Paardekooper, / 56,823 ; P. Verbruggc te Waddinxveen, 

/ 56,760; W. F. Raasvcld en B. G. Gerritse. ƒ 56,400 ; J. B. Arends, 
/ 56,200; H. C. M. van G o g h , / 5 5 , 7 0 0 ; N. J. Boers / 55,490; 
T. I. Mirande, / 55,465; C. P. W. Dessing te Gouda, / 54,7°°; 
F. B. Kuhnel, / 54,273; E . van de Weijer te Leidschendam,/53,950. 

2e het leggen van rioolleidingen tot voortzetting der riolering 
te Scheveningen: G. J. v. d. Horst ,/12 600; J. v. d. IIam,/i2,400; 
A. R. Rutgers, / i 2 , i o o ; P. Kraai jeveld, / i 1.500; K. Haasnoot te 
Katwijk en G. L. v. d. Drift te Haarlem, / ' i 1,400; W. F. Raasvcld 
en B. G. Gerritse, / 1 1 , 2 0 0 ; G. Keij te Rotterdam. / 1 1 , 0 5 0 ; 
H. Jongenburger tc Waddinxveen / 1 0 , 9 7 0 : de overigen te's llage. 

MIDDELBURG, 23 December. — Door II. en W., het bouwen 
van eene Openbare School voor Lager Onderwijs met Gymnastiek
lokaal, op de Nieuwe Haven te Middelburg, J. F. M. van der 
Heil te Middelburg, / 34.777 ; P. J. van Buffelen te idem / ' 32,890; 
II. P. van de Ree te idem / 29,678; C. Maters te Vlissingen, 

/ 29,384. 

ISS 

• ' • • ' « K A N T O O R G E B O U W 

VAN DE H EEFTEN A D O L P H B O I S S F . V A I N ^ C° 

Heerengracht 237 te Amsterdam. PHOTOUTM W E Ü N E F ^ * MOTTU A M Ï T 

Bi/ivegsdvan helBot/idt/ntl/gliirkbt/id UUaaue wnde,EhmH'iwiMunster&Zoon • Imstmtam. 
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