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Aldus opgemaakt door  hit Bestuur, 
Namens het Bestuur: 

A  C. ,
r  1886. C. T. J. S ,
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e versiering van onze woning, 

 J.

 J.

* n moet nu zelts op  hoede zijn dezelfde platen niet 

tweemaal te koopen, waar  de cliché-handel schuld  is. 

 C

t̂en

 J.

. 17 . Na kennisneming van het schrijven van 
den heer  J. n . te Buiksloot, die de aandacht vestigt 
op zijn fabriekaat: «lattenweefsel voor  plafond- en «andbepleis-
tering", bracht dt penningmeester  verslag uit over  1886. e 
rekening, sluitende met een kiein batig saldo, werd in handen 
gesteld van een commissie en door  haai accoord bevonden 

zood.it de penningmeester, onder  dankbetuiging, gedechargeerd is 
voor  zijn gehouden beheer. 

e begrooting voor  1887, door  den Voorzitter  toegelicht, is onver-
anderd aangenomen, waarbij  weder  een bijdrage a  10 aan het 

m alhier  uitgetrokken is. 

e heeren Alb. Nijland en F. J. Nieuwenhuis, aftredende volgens 
rooster, weiden herbenoemd en verklaarden beiden zich bereid 
om weder  zitting te nemen in het bestuur. o werden de 
voorzitter, de penningmeester  en de secretaris, in hun respectieve 
function herkozen. 

'S , 24 . — Nadat mededeeling was gedaan 
van de ingekomen stukken, werd de prijs, zijnde  75, toegekend 
aan het ontwerp voor  een getuigschrift, met een hartelijkcn geluk-
wensch uitgereikt aan de bekroonden de heeren: W. A. van -
sen en P. . Brttckmann. 

e rekening en verantsvoording van den Penningmeester  werd 
door eene Commissie, gevormd door  de heeren W.  van -
land, W. Th. x en J. , in orde bevonden, waarna 
de Voorzitter  den Penningmeester  dank bracht voor  zijn uitmun-
tend beheer. Bij  de stemming voor  de verkiezing van 2 bestuurs-
leden, ter  vervulling van de plaatsen ontstaan door  hei afsterven 
van den heer . P. Vogel en doordien de heer  J. van h Jr. 
volgens rooster  moest aftreden en niet herkiesbaar  was, werden 
door  de vergadering, bestaande uit 23 leden, met 16 en 15 stem-
men gekozen de. heeren J. F. . Frowein en Joh. s Jr., die 
zich bereid verklaarden dat mandaat aan te nemen. 

Bij  de verkiezing van een Voorzitter  werden op den heer  F. . 
van n 20 en op den heer  G. J. e 2 stemmen uitgebracht; 
een biljet werd blanco ingeleverd. e heer  van n ver-
klaarde zich de keuze te laten welgevallen, en riep de mede-
werking in, zoowel van het Bestuur  als van de n en wijdde 
nog eenige welgemeende woorden aan de verdiensten van den 
overleden Voorzitter  en van den heer  J. v. h Jr., die met toe-
wijding en bijzonderen tact dien post heeft waargenomen 

ln de commissie voor  »het verzamelen van stukken voor  het 
Tijdschrif t der j  en het opmeten enz. van oude 
Nederlandsche gebouwen"  weiden herbenoemd de heeren G. J. 

, W. B. v. d en J. . . Ofschoon laatstge-
noemde heer, wijzende op de geringe resultaten, bezwaar  had 
zich weder  beschikbaar  te stellen, werd toch de opdracht aanvaard 
en zal aan den heer  G. J. , daarvan kennis worden 
gegeven. Ten laatste werden tot afgevaardigden naar  de Alge-
meene Vergadering benoemd de heeren F. . v. n en P. Tirion 
en als plaatsvervangers de heeren G. . Bauer  en J. v. h Jr_ 

e heer  Frowein brengt daarop ter  sprake de prijsvraag, 
dezer  dagen door n der a Stichting uitgeschreven, 
herinnerende aan de voorschriften bij  het inschrijven, enz. van 
prijsvragen aanbevolen en vastgesteld ter  Alg. Vergadering van 
29 i 1884, en wijst op enkele punten van het Programma als: 

i° het bezwaar  om aan een ander  dan den bekrooude de uitvoering 
van den bouw te kunnen opdragen en acht het billijk , in dergelijk 
geval althans, de belooning te verhoogen, die niet in overeen-
stemming is met de bouwsom; 

2° het recht van de mededingers, medeleden in de Jury te 
benoemen; en 

30 de wenschelijkheid dat een  worde aangewezen, waar-
aan de in te dienen begrootingen kunnen worden getoetst. 

Na eene uitvoerige discussie, waarbij  door  enkele leden bezwa-
ren gemaakt werden tegen de punten door  den heer  Frowein 
genoemd, besluit de Vergadering zich schriftelijk tot n te 
wenden en hen te verzoeken, zoo mogelijk in het Programma de 
besproken wijzigingen te brengen. 

e waarnemende Voorzitter, alvorens de vergadering te sluiten, 
brengt in eenige welgekozen woorden zijn oprechten dank voor 
het vertrouwen in hem gesteld en de welwillendheid waarmede 
hij  steeds werd ontvangen, waarop de nieuw benoemde Voorzitter, 
namens de vergadering, den heer  v. h dank zegt voor  de uitste-
kende wijze, op welke de vergaderingen steeds dooi hem weiden 
geleid, zich, evenals al de leden, in zijne medewerking aanbevelende. 
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e Tentoonstelling der  Prijsvraag-plannen te . 

n een der bovenzaien van de Sociëteit "  te r 
zijn geëxposeerd het 63 tal plannen, ingekomen op de prijsvraag 
door  het bestuur  dier  Sociëteit uitgeschreven, ten behoeve der 
voorgestelde verbouwing der  Uuitensocieteit. 

e eerste blik op deze interessante collectie geeft onwillekeurig 
aanleiding tot de volgende opwellingen: vooreerst, dat de Socië-
teit geluk te wenschen is met het welslagen harer  onderneming; 
vervolgens, dat ons land zich beroemen mag op een aartal knappe 
ontwerpers, — maar  ten slotte ook, dat het bedenkelijk is, dat zoo-
veel menschen tijd kunnen vinden voor  een' arbeid, die volgens 
de uitkomst 1/63 kans op goeden uitslag bood. 

Ofschoon alle plannen van beteekenis een zeer  sober  karakter 
dragen, gewettigd door  de noodzakelijkheid het uitwendige met 
het inwendige in overeenstemming te brengen en het geheel uit-
voerbaar  te houden voor  de beschikbaie bouwsom, zijn er  vele 
aantrekkelijke projecten bij. t is verschillende ontwerpers ge-
lukt door  het verstrekken eener  aangename silhouet, door  het goed 
groepeeren van gebouw en verrandas aan het geheel een bekoorlijk 
uiterlij k te geven. 

t bekroonde plan van den heer  J. Verheul . te , 
een der  vele plannen, ii gekomen onder  het motto . 
behoort onder  de zeer  eenvoudige projecten. t gebouw is geplaatst 
aan de Z. W. grens van het terrein; het midden van het gebouw 
staat in de as van den straatweg naar ; de as van de 
zaal staat loodrecht op deze richting. e zaal heeft eene lengte 
van 28 r  bij  eene breedte van 25 ; er  zijn rondgaande 
gaanderijen aangebracht. t buffet is aan de linkerzijde ge-
plaatst (de zijde naar  de zomerkade gekeerd) direct toegang 
gevende tot zaal en tuin; de entree is aan dezelfde zijde en voorts 
de keuken en het toilet; hierboven is de woning van den kaste-
lein. Aan de andere zijde bevinden zich het orchest en de beide 
stemkamers. e verrandas zijn aangebracht vóór het gebouw, en 
buigen met een halven cirkel om. t gebouw is in hout en 
steen als scheerwanden geconstrueerd ; in het midden dient, een 
topgevel met overstekend dak tot verlevendiging der  silhouet-
Boven de verranda virdt men nog een drietal balcons. 

Bij  het plan, waaraan de premie toegekend is. dragende het 
motto »Carco". en waarvan vervaardigers zijn de heeren 
Wegerif en n te Groningen, zien we eene ligging van 
gebouw en zaal, overeenkomstig het plan van den heer  Verheul. 

t orchest is hier  aan de zijde van de zomerkade aangebracht. 
e vestibule ligt achter, en is verbonden met de zaal door  twee 

gangen, welke om het orchest heenbuigen. t buffet is aan de 
tegenoverliggende zijde gelegen. 

e verrandas zijn op dezelfde wijze aangebracht, maar  er  zijn 
er  hier  twee boven elkaar, terwijl de lijn der verrandas onder-
broken wordt door  een tweetal torens. n torens vormen de 
voornaamste decoratie. Zij  bezorgen aan het gebouw, in verband 
met het flauw hellend dak, eene fraaie voorzijde. 

t plan met het motto , hetgeen in de derde plaats 
in aanmerking kwam voor  bekroning, en waarvan zich als ver-
vaardigers hebben kenbaar  gemaakt, dezelfden, die het plan 
»Carco"  hebben ingezonden, de heeren Wegerif en , 
heeft eenige overeenkomst met het bovengenoemde plan. 

t plan is ingediend met twee verschillende oplossingen. Bij 
beiden is het orchest, aan de achterzijde geplaatst, maar  in het 
eerste geval is de grootste lengte van de zaal dwars genomen 
voor  het orchest en in h  tweede geval de kleinste. Een der 
beide plannen is opgesierd met twee torens ; het andere draagt 
een torentje in het midden: 

e silhouet is bij  beide plannen aangenaam afwisselend. 
Onder  de overige plannen, welke de aandacht trekken, moet in 

de eerste plaats genoemd worden het plan . Bij  dit plan 
zijn het gebouw en de as van de zaal eenigszins scheef gezet op de 
as van den weg. 

t orchest is aan de achterzijde van het gebouw aangebracht, 
de entree links, het buffet rechts. 

Aan de voorzijde is een vestiaire geplaatst. Aan de voorzijde 
is een verranda geprojecteerd, welke samen met nog twee cement -
vormig gebogen verrandas het terrein, beschikbaar  voor  de bij-
woning der  concerten, begrenzen e muziektempel ligt in de 
as van het gebouw; door  de eigenaardige ligging van het gebouw 

wordt echter  het uitzicht uit het centrum van het gebouw op den 
weg naar , niet belemmerd. t gebouw is versierd met 
twee lorens. Een tweetal bekoorlijke perspectiefteekeningen geeft 
een gezicht op het gebouw en een gezicht binnen van de zaal. 

Voorts noemen wij  het ontwerp: 
»Ne jupiter  quidem omnibus", waarvan de plattegrond over-

eenkomst vertoont met het bekroonde plan. t gebouw draagt 
in het midden een luchtig torentje. e in zwart met de pen 
uitgevoerde facade is meesterlijk geteekend. 

t plan oYssel"  trekt de aanlacht door  den vernuftigen platte-
grond en het keurige teekenwerk. 

«Arbeid adelt". t buffet is hier  geheel aan de voorzijde der 
zaal geplaatst, hetgeen de bediening van den tuin zeker  zeer  ge-
makkelijk maakt, doch wellicht het verkeer  met de zaal wat be-
lemmert; de silhouet van het gebouw is aangenaam. 

d "  vertoont de verrandas aan twee tegenoverlig-
gende zijden; de facade ziet er  feestelijk uit. 

)Salvo "  is zeer  merkwaardig wegens de pittige hout-
architectuur; de fraaie binnen-aanzichtjes en de uitmuntende 
kleurige teekening der  facade doen het geheel goed voorkomen. 

«Carolus"  met flinke zaal, eenvoudige vormen, is zeer  flink ge-
teekend. 

»Apollo"  nadert in plattegrond het bekroonde plan; de hoofd-
vorm is zeer  rustig, 

s een plan, vluchtig met potlood geschetst. e 
indeeling heeft overeenkomst met " 

Voorts noemen wij  »tot studie"  «Strijdlust" , .S. . , , 
»En avant". »Scheerwanden"  enz. enz. 

n de algemeene vergadering der  Sociëteit g zijn de 
plannen van het bestuur  goedgekeurd en is besloten tot de uit-
voering van het plan van den heer  Verheul. 

- EN E . 

n heer  ƒ. , hoofd-ingenieur  bij  de j  tot ex-
ploitatie van Staatsspoorwegen, te Utrecht, heeft eene opdracht 
ontvangen om plannen en begrooting te ontwerpen voor  den bouw 
van eene nieuwe gasfabriek te 's . 

Bij  de behandeling van de begrooting voor  't e van 
Oorlog, in de Tweede , kwam de restauratie ter  sprake 
van het torentje op het gebouw der  gieterij  voor  bronzen geschut 
te 's , waarover  in dit blad reeds vroeger  een en ander  werd 
medegedeeld. Voor  dat werk was uitgetrokken de luttele som 
van ƒ 1650, die den heer a zóó de oogen uitstak, dat hij 
een amendement voorstelde om die som te schrappen,  hij 
het niet noodig achtte n te versieren met attributen, 
die geen deel van 't doel der  inrichting uitmaakten. Ook achtte 
hij  in ieder  geval deze post te behooren bij  Binnenl. Zaken. 

e heer  v. d. Sleijden. ingenieur  van den Waterstaat, deelde 
in dit gevoelen en gaf zijn denkbeelden ten beste over  het aesthe-
tisch schoon van den gevel. e gevel bleek  te 
bezitten en het torentje, dat  te maken had met het hoofd-
gebouw, zou in strijd geraken met het  van het gebouw, 
dat hij  gaarne zou gehandhaafd zien. 

't s mogelijk, dat de berichtgever  verkeerd heeft gehoord, maar 
het verband van een en ander  is ons niet geheel duidelijk. 

Ook de heer  v. d. y staat op een zelfde standpunt. 
e r  van Oorlog en de heer  Schimmelpenninck v. d. 

Oije verdedigden het sommetje en wezen — zonder  over  het al of 
niet schoone te oordeelen maar doelende op het karakteristieke — 
op de herinnering aan het gebouw verbonden, dat gesticht werd 
in een bloeitijdperk van Nederland, en met de veroverde gelden 
van de Zilvervloot. 

Bij  de stemming spande het: maar  gelukkig werd met 36 tegen 
32 besloten niet te voldoen aan het verlangen van den heer . 

e heer t , die na een -jarig verblijf in 
Japan, waar  hij  als ingenieur  voor  de g aldaar  plannen 
opmaakte voor  de verbetering van de haven van Yeddo, en die 
sinds kort met verlof in Nederland was teruggekeerd, zal op her-
haald verzoek der  Japansche g weder  in haren dienst 
treden. 

Buiksloot .  Ti Fabriek van Lattenweefse l 
J . KROO N RZ. voor Plafond - en Wand-

bepleistering . 

Eervolle vermelding op de Groninger  Tentoonstelling van Bouwmaterialen 1886. 
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 met  gemaakt is solieder, duurzamer en aanmerkelijk goedkooper  dan de 
g e W e nsteeds te bezichtigen op de Permanent Tentoonstelling in het Gebouw der j 

tot bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam. 

exploitatie der n van Val <ïe Travers. 

 NA T i l . T 

AMSTERDAM 
Beltweg No. 3. 

Asphalt speciaal  wering  vochtige muren. 
Voor  inlichtingen omtrent liet lengen van Vloeren, Bedekkingen en*., gelieve men «oh te 

adresseeren aan het r  der  fabriek, Ueltwej. 8, o 

 Bk 

J DE LINT & Cie. ï 
N en :

 g 
 BOC .

N S <t Cle.
9 n en Cementtegels. g 

Groote voorraden. 3507 g 

TRAS & TUFSTEEN 
up chemische keur  en naaldproef 

uit de groeven der n . 
EN 

Prima Emnjlsche T van de 
beroemde W T Y , 

(Yarrow o/Tijne.) 
een en ander  uitsluitend verkrijgbaar  voor  Neder-

land enz. 
bij  te 

k A e 9. 
Waar steeds alle mogelijke metselmaterialen te 

bekomen zijn. 35°̂  

G. J . Vincen t & 0. 

N ,
 Amsterdam 1883. 

N , Antwerpen 1885. 
Specialiteit in gesmeed llzeren , 
Fijne smeedwerken, , 

, Ornamenten enz. 
Steeds voorhanden N 

. 35°9 

Verkrijgbaa r  bij  de N . VA N  &  ZOON. te Amsterdam 

en aan het Bureau der j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 

t  aldaar: 

E : 

„ W e l k e eischen dient men te stellen aan een 

goede regeling van vakonderwijs voor  handwerks-

lieden in de bouwambachten?" 

beantwoord door  een Commissie, daartoe benoemd door  de j  tot Bevor-

dering der  Bouwkunst / 0.25 

e der  vij f in de eerste plaats bekroonde plannen in den wedstrijd voor 

een  te Amsterdam,  phototypien,  bij . 

t tekst ƒ 8.  op zwaarder  karton / 10.— 
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The St. Panci-as n Work 
Company, . 
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S p 1880 
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W. F WEIJNTJES, 
Singel 514  Amsterdam 
Specialiteit in n en Steenen 
Parketvloeren en Verglaasde 
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PORTLAND CEMENT 
 6-

langzame en snelle. 
 A

e aanvoer. 

Patent-Central e Verwarmin g en Ventilatie . 
Zeltreguleerende stoomverwarming onder  lage drukking met ventilatie, 

zonder  eenig gevaar. Vrj j  van 's s bepalingen op het stoomwezen. 
 Omtrent de beschrijving, de werking en de doelmatigheid gelieve 

men het „Bouwkundig Weekblad,"  N°. 21, Jaargang 1884, te raadplegen. 

 Verwarming  Ventilatie
l Continental te l du Nord te  - Stadhuis

 Bouw-Bureaux e te
C. Fellinger  te . r  te . Baum
Schlieper  & Baum  E. Oesterrieth
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een jaargeld van /  worden begunstigd, ten einde hem in de 
gelegenheid te stellen zich in de schilderkunst te volmaken. 

e  No.  bevat het volledig programma. 

e Tentoonstelling van oude en nieuwe kunstnijverheid te 
's Gravcnhage, is tot  uitgesteld. 

e heeren Bukman en Sartorius te Amsterdam hebben een 
vergelijkend overzicht opgemaakt van al de te Amsterdam in 
publieke veiling gebrachte vaste goederen gedurende het tienjarig 
tijdvak t is zeer  opmerkelijk. 

Bijna met dezelfde cijfers waarmede de tabel begint, eindigt 
die ook. n de middeljaren wordt het hoogste cijfer  aangetroffen, 
dat meer  dan het dubbele van de eindcijfers bedraagt. Ook de ge-
tallen der  perceelen geven dezelfde merkwaardige verhouding. 

e toestand schijnt dus weder  normaal te zijn geworden. 
t meest abnormaal waren zij  gedurende een tijd vóór de 

internationale tentoonstelling, een tijd van bouwwoede, van spe-
culatie op de dingen die komen zouden. n heeft toen een 
les gekregen. Een dergelijke toestand zal vooreerst wel niet weder 
terugkceren. 

t overzicht is als volgt: 
Jaar. Aangeslagen perceelen. Bedrag der perceelen. 

e bedragen vertegenwoordigen die der verkochte en der  op-
gehouden perceelen. 

Naar  wij  vernemen zit het Bestuur  der  Nieuwe of e 
Sociëteit te 's Gravenhage niet stil, wat betreft de verbouwing van 
de Tent in het e Bosch. 

Zooals men zich zal herinneren, werd het bekroonde ontwerp 
vooral gekozen, omdat de planverdeeling zoo in den smaak van 
het Bestuur  viel. Wat de buitenarchitectuur  betreft, wordt dit 
ontwerp thans gewijzigd. 

Er loopen geruchten, dat daartoe ook reeds teekeningen zijn 
ingediend door  het voormalige Jurylid den heer . Tevens ver-
verneemt men, dat een tweetal jonge architekten zich onledig 
houden met het maken van gevelplannen. 

Aan het gerucht omtrent de plannen van den heer , zijn 
wij  geneigd vooralsnog geen geloof te slaan, daar  men ons 
tevens mededeelt, dat de Jury nog diligent is, en het toch niet 
geacht kan worden op den weg van een harer  leden te liggen, 
een verbeterd plan naar  aanleiding van het vroegere bekroonde 
in te zenden. 

Uit het verslag van de vergadering der  afdeeling , 
voorkomende in dit blad, blijkt dat een bericht omtrent een nieuwe 
ontwerp-bouwverordening, opgenomen in het Weekblad van 

.  j. i. en in verschillende andere bladen, niet geheel 
en al juist is. 

Op een paar  onderdeden na is er  geen aandacht geschonken 
aan de wijzigingen, door  de afdeeling in twee adressen voorgesteld. 

e afdeeling zal, volgens genoemd verslag, hare bezwaren ander-
maal uiteenzetten aan den gemeenteraad. 

r  de heeren van l en van Stolk, leden van der. 
gemeenteraad, zijn ook eenige amendementen ingediend op de 
gewijzigde bouwverordening. 

Ter aanvulling van ons vorige bericht moet nog worden ver-
meld, dat ook de vereeniging «Bouwkunst en Vriendschap,"  be-
zwaren omtrent de concept-verordening heeft ingediend. 

Bij  den Gemeenteraad van 's Gravenhage is eene aanvraag om 
concessie ingekomen voor  den aanleg van een villapark tusschen 
het Schei eningsche bosch en het . 

e concessieaanvrager, de architekt J. s Jr., wenscht 
daartoe gronden van de gemeente aan te koopen voor  de som 
van ƒ —, de aan te leggen straten en wegen zoo noodig 
te rioleren, de ruimten voor  de beplantingen kosteloos aan de 
gemeente af te staan, de noodige bruggen in het park en over 

het kanaal te bouwen en die even als het terrein voor  een nieuw 
zwembassin aan de gemeente aan te bieden, wanneer  de gemeente 
die zwemplaats door  plantsoen wil doen omringen. 

e aanvrager geeft de verzekering, dat hij  bij  den aanleg zoo-
veel mogelijk partij  zal trekken van het geaccidenteerde van het 
terrein, door  duinen en heuvelen veroorzaakt, om daardoor  het 
natuurschoon in het oog te houden. t is te wenschen dat 
vooral op dit laatste worde gelet, omdat door  afgraving en ap-
planeeren reeds menig pittoresque punt in de Scheveningsche 
duinen is verloren gegaan. c. 

e technische afdeeling van de e Commissie voor 
den aanleg van een haven te Scheveningen heeft hare werkzaam-
heden volbracht en een schetsontwerp ingediend voor  een binnen-
en buitenhaven van ni :t te groote afmeting, maar  met behoor-
lijken diepgang. 

e afdeeling voor  de defensie, bestaande uit den kapitein luit. 
ter  zee Blaauw en den luit kolonel Cool, heeft thans hare taak 
opgevat om deze aangelegenheid te overwegen c. 

e e van Antwoord van den r  van Waterstaat 
op het verslag over  het onteigenings-ontwerp betreffende den 
stoomtramweg van de e spoorwegmaatschappij, door 
het dorp Schcveningc , en dus met een viaduct over  den ouden 
Schevenirgschen weg, is in alle deele gunstig voor  het tot stand 
komen van dit gedeelte der  lijn. Z. E. geeft daarin te kennen, 
dat geene enkele onderneming, waarvoor eene onteigeningswet 
wordt aangevraagd, aan den eisch zou kunnen voldoen, die in het 
verslag, aan dezen weg gesteld wordt, te weten
nuttig te zijn; en het voldoende moet geacht worden dat een 
publiek belang, dat is een belang van  bij  de onderneming 
is betrokken. s voor  de bewoners van Amsterdam, m 
en de tusschengelegen stations, zoowel als voor  de vele badgasten 
uit het buitenland, die per e spoorweg te den g arri-
veeren, zal het een groot gerief zijn. de badplaats in doorgaande 
rijtuigen te kunnen bereiken, en in deze behoefte kan noch door 
de stoomtram van den g noch door  den paardentram 
voorzien worden. 

e j  zal bij  de uitvoering van de voorgestelde 
richting gedwongen zijn tot den aankoop van eenige villa's, 
een rij  huizen en verder  bouwterrein noordwaarts van den Sche-
veninschen weg, alsmede tot het maken van een viaduct van 
ongeveer . lengte en van een brug over  het kanaal enz. 
Ten opzichte der geopperde bezwaren, die men zich voorstelt door  het 
aanhoudend gefluit en geraas van den locomotief, wordt opgemerkt, 
dat daaraan kan worden tegemoet gekomen, door  het fluiten tot 
een minimum te beperken of door  bellen te doen vervangen; ter-
wijl eene doelmatige inrichting van het dek van de viaduct, het 
geraas bij  het rijden grootcndeels kan wegnemen. t de rich-
ting langs de e kerk te Scheveningen een zóó ernstig 
bezwaar zoude zijn, dat daardoor  de aanleg van den tramweg zou 
moeten achterwege blijven, betwijfelt de r  met het oog op 
den aanleg van spoor- en tramwegen hier  te lande. 

n verschillende gemeentens van ons land zijn stoomtramwegen 
aangelegd door  de drukste gedeelten langs e kerken, 
terwijl in m de Staatsspoorweg met een viaduct door  de 
stad langs een Protestantsche kerk is geleid. t gemeentebestuur 
van 's Gravenhage heeft de plannen van de maatschappij  goedge-
keurd, onder  voorwaarde dat de viaduct geene mindere hoogte 
dan  boven den Scheveningschen weg zal verkrijgen. Eene 
ingezonden schetsteekening dier  viaduct doet zien, dat zij  aan de 
schoonheid van den weg niet zal schaden en evenmin aan het 
geregeld verkeer, daar  de plaatsen der  steunpunten geheel vallen 
in de rij  der  bestaande boomen. c. 

e Gemeenteraad van Utrecht heeft in een harer  iaatstc zittingen 
aangenomen, dat het teekenonderwijs op de lagere school voort-
aan verplichtend zoude zijn. d. 

e tentoonstelling van k in de lokalen der inter-
notionale kunstvereeniging te Amsterdam, is den  dezer  gesloten. 

n volgenden dag werden in n Couturier  de prijzen aan 
de bekroonden uitgereikt. d. 

Tot administrateur-ingenieur  der e duinwater-maat-
schappij  is benoemd de heer  Ch. van Spall te Amsterdam, 
nadat den heer  P. A. van Aken op zijn verzoek eervol ontslag 
uit die betrekking is verleend. c. 

n leden der j  en der Afdeeling Amsterdam 
worden herinnerd, dat de  gehouden worden eiken 
Vrijdag, des avonds ten  ure in het k Gebouw. 

Op Vrijdag  Januari zullen onder  meer  ter  bezichtiging 
aanwezig zijn. werken van den heer  J. J. van . 
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J A N V A N DER POT, 

t n is het eenige afdoende middel tegen  en
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

van uitmuntende kwaliteit en tegen concur  roerende prijzen. 
e T merk &  Sonne, E 

T en E . Billijk e prijzen en vrachten. T 
T systeem Pétitjean. 

: ' «-1 ï«'v<- op Voornaam eu Adres te letten. 

4* 

Verkrijgbaa r  bij  de N . VA N  &  ZOON, te Amsterdam 

en aan het Bureau der j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 

t  aldaar: 

E : 

„ W e l k e eisehen dient men te stellen aan een 

goede regeling van vakonderwijs voor  handwerks-

lieden in de bouwambachten?" 

beantwoord door  een Commissie, daartoe benoemd door  de j  tot Bevor-

dering der  Bouwkunst / 0.25 

e der  vij f in de eerste plaats bekroonde plannen in den wedstrijd voor 

een  te Amsterdam,  phototypiën,  bij . 

t tekst ƒ 8.— op zwaarder  karton ƒ 10.— 

j  tot bevordering der  Bouwkunst 

t 402, bij  liet e Plein. 

TENTOONSTE L LING 

AarflBwer k en Terra Cotla 

BÜ ü . 

 s  i

Toegangsprijs: 25 Cents per  persoon. 

t  naast n Stroucken. 

Faïence. Aardewerk . 
Artistiek beschilderde wandschotels, appliques, pullen, vazen, 

potten, kannen, platen, schotels, tegeltableaux, 
tegels voor  wandversiering. 

Faience uit de fabriek o te 's Gravenhage. 
h aardewerk, Friesch aardewerk, enz. 

Terra Cotta. 
Beelden, busten, bloemvazen, coupes enz. Schoorsteenmantels, 

Artistiek beschilderde Terra cotta wandschotels. 

t naast n Stroucken. 

Permanente Tentoonstelling van alle voorwerpen, materialen, 
die bij  den bouw en de versiering van huizen, enz. enz. 

in- en uitwendig van toepassing kunnen zijn. 
Stalinrichtingen, meubels, verwarming- en ventilatie-toestellen, 
haarden, kachels, gasornamenten, brons-, zink- en koperwerken, 

tijne timmerwerken, rijke behangsels, , 
Faïence, aardewerk. Terra cotta. 



AANBESTEDING. 
Op g den "l=" > Januari  des 

namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Ex; loitatie van 
Staatsspoorwegen bij  de e n 
te  van: 

liestck N°. in. 

e levering van stalen spoor-
staven, stalen laschplaten en 
ijzeren haak- en schroefbou-
ten ten behoeve van het ver-
nieuwingsfonds der  Staats-
spoorwegen. 

e besteding geschiedt volgens art.
van het bestek. 

t bestek ligt van den i s t cn Januari 
 ter  lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
de n s W. J.

E S te  en . E. E 
te  en is op  aanvraag aan 
genoemd Centraal-bureau (Afd. Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
de s voornoemd. 

 den r

E N 

D. S. M . K A L K E R , 

G AGENT VOO

E &  CX. d 

te . 

 1.50.

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. koningsplein Amsterdam. 
Specialiteit in n en Steenen 

Parketvloeren en Verglaasde 
. 

Agent voor
 te

Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-
waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

.1 
Zilveren e Amsterdam 1883. 

T E

N 

E N EN. 

DE LINT & Cie. 
N en : 

V *! , 
BOC . 
N TON lltll.l. l .\.s .V ) ie. 

n en Cementtegels 
_ Groote voorraden.

door  verschen of afgewerkten stoom, zoomede 

i en Stoomledeiikachels voor  stoomverwarming *) 
G uitgaande van het s voor 

gewone gebouwen. 
— Prospectussen en begrootingen franco op aanvraag. — 

*) Steeds in voorraad bij  enze vertegenwoordigers 

FERD. ENGERS. 
Ipp

 VAN 

Eng el sc he Paarden- en Vee-Stalinrichtingen. 

n Tribunes voor  Wedrennen, 

Tuigkamer-Benoodigdheden, 

O-ouden en Zilveren . . 
Tentoonstelling Amsterdam. 

e inrichtingen waarvan reeds vele 
in  geplaatst zijn, munten uit door 

 en

n te bezichtigen in het Tentoon-
stellingsgebouw van de j 
tot bevordering der Bouwkunst,

 en St. Antlionie Breestraat C

 leveren: 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

. 

e tier 1  ruu Val «ie Travers. 

, T 

Beltweg No. 3. . 
Gecomprimeerde Aspluütwegen en dit» . Werken in Asphalt-

k voor  Trottoirs, Skatin<r-ltinks, , , - en 
, Winkel- en JNugazijiivloereii. Gangen Veranda's Brug- en 

, Beton Fundeeriiigen, Stallen, enz., enz,, enz. 
Zindelijk Vochtw-rund, << uoordrinirbaar , tinraaswerend 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor  inlichtingen omtrent het leygen van Vloeren, Bedekkingen eng., gelieve turn zich te 

ailrcsseereu nan het r  der  Beltweg 3,  :J518 

B

15  1887. 

e . P. . . Prof. . E , 
C. , F. J. S en C. T. J. S . 

Bureau: t
Uitgevers: E N . VAN  & ZOON, 

t  Amsterdam. 

Abonnementsprijs voor  Nederland, fr. p.p, yS  voor " 

(bij  vooruitbetaling)  p.p./(  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr. p. p. — Afzimderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts 

: n betreffende de . — e open-
bare aanplakborden. — Over  het kiezen van juryleden bij  prijsvragen.— 
e nieuwe kerk te k aan Zee. — Bij  de plaat. — Binnen- en 

buitenlandsche berichten. — Vraagbaak. — Afloop van aanbestedingen. 
t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: Villa op een heuvelachtig 

terrein, door  J. P. Stok Jr. 

E E , 

 en

 belastingpen-

7de Jaargang N°. 3. 



 zij

OVE T N VA N N 

J . 

' s

*) t zijn de samenstellers van het programma. 





Voor de betrekking van stadsarchitekt te g hebben 
zich  sollicitanten aangemeld. e bezoldiging bedraagt

e heer  A. F. Gips is bij . besluit, met ingang van  Febr. 
a s., benoemd tot leeraar  aan de . B. S. te Bergen-op-Zoom. 

l  verneemt, dat te Amsterdam een reusachtig 
plan in aantocht is, om in de nabijheid der e een 
entrepotdok te bouwen, zoodanig ingericht, dat veilig geladen en 
gelost kan worden bij  elke weersgesteldheid, en n uit 
het e kanaal naast zeeschepen kunnen liggen. 

Tot r  der Akademie van Beeldende n te 'sGra-
venhage is benoemd geworden de heer  A. van , thans 
hoofd van het onderwijs aan de Quellinus school te Amsterdam. 

t den benoemde stond het laatst op het tweetal de heer 
, kunstschilder  te Amsterdam. 

e heer  van n heeft de betrekking aangenomen. 

Zoowel de afdeeling m der j  tot bevordering 
der bouwkunst als de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, 
hebben andermaal in uitvoerige adressen, hunne bezwaren bij  het 
gemeentebestuur  van m ingediend over  verschillende be-
palingen van de concept bouwverordening voor  die gemeente. 

n eene vergadering der leden van de Amsterdamsche afdeeling 
der Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en handwerks-
nij verheid in Nederland, den  dezer  gehouden, deed het be-
stuur  mededeeling, dat het hoofdbestuur  verzocht had het rapport 
der Commissie, benoemd door  de j  tot bevordering 
der Bouwkunst, ter  beantwoording der  vraag: «welke eischen 
dient men te stellen aan een goede regeling van vak-onderwijs 
voor  handwerkslieden", tot een onderwerp van bespreking te 
willen maken. 

e heer . P. J. . Cuypers gaf vooraf eenige mededeelingen 
ter  opheldering, wijzende op den hoogen trap waarop de Neder-
landsche nijverheid in vroeger  eeuwen stond. 

, fijnheid  en goeden smaak waren haar  kenmerk, 
dat men niet altijd in onze hedendaagsche nijverheid terugvindt. 

e handwerksman leerde toen op geheel andere wijze zijn vak 
en oefende het op geheel andere wijze uit. e gilden zorgden er voor, 
dat de vakken goed werden beoefend, dat men goede werklieden 
had. e inrichting en werking dier  gilden werden uitvoerig ge-
schetst. e nijverheid is nu sedert de afschaffing der gilden niet 
vooruitgegaan en velen denken er reeds over, zij  het onder  anderen 
vorm, die instellingen te doen herleven. Wetten op het leerling-
schap worden hier  en daar  reeds gemaakt en zeker  ware het 
wenschelijk, dat de Staat, die zijn goede zorgen zoo wijd vertakt, 
iets deed tot verbetering van 't vakoi derwijs, dat ten gunste van 
den handwerksstand komt. Algemeen vakonderwijs moet verstrekt 
worden op tweeërlei wijzen, op ambachtsavond- en dagscholen. 
e avondscholen moeten hoofdzakelijk 's winters geopend zijn, 

omdat de leerlingen 's zomers te lang werken. Eerst daarna 
komen de ambachts-dagscholen ter  sprake ;  zijn ze te kost-
baar  en kunnen slechts op enkele plaatsen worden geopend, 

 kunnen de kinderen uit den werkenden stand op den leeftijd, 
dat  voor  't gezin reeds iets moeten gaan verdienen, geen dag-
scholen meer  bezoeken. t eenige in 't algemeen nuttige wenken 

over  het teekenen en de inrichting van het teekenonderwijs, 
welker  onderwijzers algemeen en practisch ontwikkelde vakmannen 
moeten zijn, eindigde de spreker. 

e heer  van den Wall Bake meende, dat het rapport te weinig 
practisch is, n.l. dat het een te idealistische opvatting heeft van 
de wijze waarop het vakonderwijs moet worden ingericht. t nut 
der ambachtsscholen heeft men aanvankelijk te hoog, later  te ge-
ring geschat: het rapport houdt den middenleg, en spr. is het 
met den inleider  eens, dat de beste gelegenheid voor  de opleiding 
van de werkman, de werkplaats is. Wat de ambachtsavondscholen 
betreft, vreest spr. dat deze een  zullen blijken te zijn, want 
de ondervinding heeft het reeds geleerd en ook de heer  Cuypers 
stelde het in 't licht: jongens, die den geheelen dag gewerkt 
hebben, zijn 'savonds niet helder  genoeg van geest voor  theoretisch 
onderwijs. Ook geschikte onderwijzers te v:nden is moeielijk, 
vooral in kleine gemeenten. Wenschelijk is het, dat ambachts-
scholen in kleine plaatsen worden verbonden met scholen voor 

. O. en dat het ambachts-onderwijs zich bepale tot de avond-
teekenscholen. n dezen geest zou spreker  het rapport gewijzigd 
willen zien. 

e heer  Cuypers verdedigde daarop het rapport. 
e heer . A. k verklaarde, het in hoofdzaak met den 

heer  Cuypers eens te zijn, doch aan het welslagen van het voor-
gestelde onderwijs slechts te gelooven onder  deze  voorwaarden: 
 dat het bezoek aan de scholen voor . O. langer  dan tot nu 

toe duurt, en  dat wettelijke maatregelen worden genomen,'tzij 
door  leerplicht, of verbod van den arbeid tot  jaar. Spreker 
meende, dat de heer  Cuypers zich vergiste, waar  hij denkt dat 
de jongens des winters 's avonds geen werk hebben. e ervaring 
op de herhalingsscholen te Amsterdam, leert het tegendeel. 

e heer  Joh. C. Zimmerman was ook van gevoelen dat het 
theoretisch onderwijs niet op de ambachtsscholen te huis behoort. 
n hoofdzaak moet het teekenonderwijs worden verbeterd naar 
behoeften van het ambacht. Niets belet de oprichting van speciale 
ambachtsteekenscholen. 

e heer  Cuypers toonde daarop aan, dat de sprekers op deze 
vergadering het in hoofdzaak eens waren; hij  voor  zich stemde 
met den heer  Zimmerman in, dat de werkplaats de beste leer-
school is, doch zij  is niet wat zij moest zijn: haar  doel is winst, 
iets hetgeen tegenover  de leerlingen vroeger  niet het geval was. 
Toen kon niet iedereen een werkplaats openen. 

e heer  Zimmerman was van oordeel, dat verbetering van de 
vakken en van den toestand van den werkman bereikt wordt door 
eene wettelijke regeling van het leerlingstelsel en goed ambachts-
teekenonderwijs 

e heer k meende dat hieraan moest worden toegevoegd, 
dat de werkman ook in algemeenen zin werd ontwikkeld. 

e heer  Zimmerman stelde daarop een motie voor, luidende 
als volgt:

e heer k wilde de beide partijen, waarvan de eene 
ambachtsscholen, de andere slechts teekenscholen wenschte, ver-
eenigen door  in de motie het woord «teekenscholen,"  te veranderen 
in ambachtsscholen." 

Over deze zaak, die in 't breede besproken werd, kon men 't 
niet geheel eens worden. 

Ten slotte werd gestemd over  de vraag: of men uitsluitend 
teekenscholen wenschte of scholen waar  het teekenonderwijs hoofd-
zaak is, met ander  onderwijs, zooals het rapport aangeeft. Tien 
personen verklaarden zich daarbij  voor  uitsluitend teekenonderwijs 
en acht voor  teekenonderwijs hoofdzaak. 



n worden vragen tot de e gericht, zonder  dat 
de naam van hen die inlichtingen verlangt, daarbij  wordt vermeld. 

e redactie brengt daarom in herinnering, dat, evenmin als zij 
bijdragen opneemt van bij  haar  onbekenden, zij  ook geen vragen 
plaats, wanneer de inzender  zijn naam niet opgeeft. e vraag 
wordt daarom toch anoniem geplaatst. 

 Bestaat er  een afzonderlijk werk over  den oor-
sprong en de inrichting van woningen. 

 Bij  een binnenshuis liggenden vloer  van tegels uit 
de fabriek van Fr. Pabst te St. Johan a. d. Saar, wordt waarge-
nomen, dat die tegels de onaangename eigenschap bezitten 
van zeer  spoedig vuil te worden. 

s er  ook een middel bekend om ze daarvoor  minder  vatbaar 
te maken en ze meer  glanzend te houden ? 

e vloertegels van Pabst. kunnen even als 
andere tegels met water  en groene zeep worden gereinigd. 

e hoedanigheid en samenstelling dezer  tegels, niet gelijk zijnde 
aan die, bestaande uit een geheel ander  en meer  kostbaar  mate-
riaal, vervaardigd te h en , is van dien aard 
dat zij  spoediger  vuil aannemen. 

 Aan een huis vertoonen zich telkens spoedig na het 
schilderen met olieverf een menigte lichte vlekken. Vochtigheid 
kan de oorzaak niet zijn, want het gebouw heeft geen belendende 
huizen, staat bijna  jaren en is bepaald droog. n schrijft het 
doorslaan toe aan het gebruikte cement. 

s er  een middel om die vlekken te voorkomen? 

. — t gemeentebe-
stuur: het maken van machinegebouwen, 
met daarbij  behoorende aan- en afvoerka-
nalen, reinwaterkelder, machinistwoning enz. 
ten behoeve van de uitbreiding der gemeente 
drinkwaterleiding achter  de Oude Plantage: 

. . Veenenbos te Brielle en W. 
v. n te . . ƒ

. r  te Gouda »
G. A. van Spanje te m . »
J. . Vos Sr. te Almelo »
S. . Fernim te Scheveningen. . »
G. j  te m »

P. Verbrugge te Waddinxveen . 
 Voordendag Az. te . 
. A. J. Taverne te 's Gravenhage. 

W. G. C. s te . . 
. Stelwagen te . . . . 

A. van der n Azn. te -
dinxveld 

J. Visser  Gzn. te Papendrecht . . 
W. Zonneveld te n . . . 
J. J. van Sluisdam te . 

. — Burgemeester  en 
Wethouders: t onderhoud van ver-
schillende werken behoorende tot Zijldij k 

en , gedurende  achter-
eenvolgende jaren. 

e inschrijver  N. Brink te n voor 
— Per jaar 

e inschrijver  J. v. d. p te n 
voor / — per  jaar. Gegund. 

t onderhoud van den Spanjaardsbrug 
met de pachterswoning, gedurende  achter-
eenvolgende jaren. 

e inschrijver  v d. t te n 
voor  ƒ — per jaar. 

e inschrijver  J. v. d. p te n 
voor  ƒ —. Gegund. 

G N VAN E E GEBOUWEN, 
N E 

Aflevering  platen. (Niet meer 
voorhanden). 

Afl.  pl.;

Afl.  en  pl. (slechts is nog 
voorhanden de  afl. met  pl.); ƒ

Afl.  en 

een  allen te ;  pl.; /
Afl.  pl.y"

Afl.  ( - )

 pl.; (niet meer  voorhanden). 
Afl.  pl ; (niet meer  voor-

handen). 
Afl.

 tot:

 allen te Amsterdam;  pl. 
niet meer  voorhanden). 

Afl.

 en  pl.; /

Afl.

 en  pl.; /

Afl.  pl.; /

Afl.  twee
 en een  pl.;ƒ

 en  twee staalgravuren
 architekt  van den Brink,  platen . »

 beschreven door  van der  Tak. 
gemeente-architekt, met  platen »

 met  platen »

Afl.  en  pl.; /

Afl.

 pl.; /

Afl.  ie gedeelte.  pl.; /
 gedeelte.  pl.; oo. 

Afl.

 en

 in een

 pl.; /
Afl.

 (Breestraat),
,

 pl.; ƒ

Afl.

 pl.; /

Afl.

 pl.; ƒ
Afl.  pl.; ƒ

Afl.  pl.; /

Afl.  pl.; /

Afl.

 pl. 

Afl.

bepleistering . 
Eervolle vermelding op de Groninger  Tentoonstelling van Bouwmaterialen 1886. 

 met  gemaakt is solieder, duurzamer en aanmerkelijk goedkooper  dan de 

^ W nsteeds te bezichtigen op de Permanente Tentoonstelling in het Gebouw der j 
tot bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam. 

BOUWKUNDE . 
Een jongmensen,  jaar  oud, geruimen 

tijd als Opzichter—Teekenaar  werkzaam, 
zoekt plaatsing. 

Goede getuigschriften en teekeningen kun-
nen worden overgelegd. Adres onder  N°. 

 bij  den Boekhandelaar . N.  te 

Voor  Eiken- n en Greenen-
hout, gezaagd of ongezaagd, delen, 
plankeu en kapsparren enz., worden 
tegen billijk e prijzen, solide afiwmers 
gevraagd. Brieven fro. lett. S. T. 528 

 de firma N & VOG-
B te Frankfort .

langzame en snelle.

:  C°. . 
Op strengste keur  geleverd door 

E . 1 

e aanvoer. 

J A N V A N DER POT, 

t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. nTcjoPTP 
e T merk f & Sonne, , 

- en E . Billijk e prijzen en vrachten. 1 
T systeem Pétitjean. „„„„,/, „ 

Greliove op Voornaam en A.<li-es te letton. 

i .v!>!oit:)< ï<- der n van Val de . 

. T 

T E

N 

ï DE LINT & Cie. 
% N en : 

 BOC . 
N 110 J NS & Cie. 

n  Cementtegels. 
Groote voorraden.

PORTLAND CEME T 
merk: 6-

merk:

F O S &  C°. 

 0 

1 ^SSSÏÏi . N E « J E S E i » 5 
ft  Weeneu 1880. US V  1 > U  1883. Amsterdam 1882.

f  VAN

 Amsterdam, Weenen, , «oston, 

T

ï

E N . VAN  &  ZOON leveren: 

B E S T E K K E N , 



. 

t verrichten van grond-
werken, het leggen en wijzigen 
van sporen en wissels en het 
uitvoeren van eenige bijko-
mende werken, ten behoeve van 
de uitbreiding der  werkplaats 
op het station . 

E. 
e ondergeteekenden bevelen zich 

bij n Architekten aan tot het 
reproduceeren hunner 

Prompte aflevering en billijk e con-
ditiën. 

WEGNE  & . 

n 138. 

1.J . Vincen t & . 

N ,

N ,
Specialiteit in gesmeed n , 
Fijne smeedwerken, , 

, Ornamenten enz. 

The St. Pancras n Work 
Company, . 

IJzeren Trappen 

Eerste Prijs: N . 

e g 

te Amsterdam, 1884. 

M&HAA 
36. e Weteringdwarsstraat, 

 Stal  Box

Geïllustreerde Catalogussen op 
aanvrage. 

t Binnenhof te Gravenhage, 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514  Amsterdam 
Specialiteit in n en Steenen 

Parketvloeren en Verglaasde 
. 

IfiS ) 

n en Stooinledenkiithels

 WATE  VE G uitgaande van het s voor 

gewone gebouwen. 

 W. . T & Co.,

Zelfreguleerende stoomverwarming onder  lage drukking met ventilatie, 
zonder  eenig gevaar. Vri j  van s bepalingen op het stoomwezen, 

jm̂* "  Omtrent de beschrijving, de werking en de doelmatigheid gelieve 

men het „Bouwkundig Weekblad,"  N°. 21, jaargang 1884, te raadplegen. 

 Verwarming  Ventilatie
l Continental  — l du Nord  Stadhuis

 Bouw-Bureaux e
O. Pellinger . r . Baum
Schlieper  & Baum  E. Oesterrieth
Jockey-Club  — Union Bau gesellschaft t nieuwe 
Ziekenhaus  Slot Biljoen
G. . Stoijn  Gobi's.

Speciaal vertegenwoordiger  Amsterdam. 
Telegram-Adres: . Telephon N°. 352. 

e n van n en n Bouwartikelen, 
Engelsche Stalinrichtingen enz. 

e

Bureau:
Uitgevers:

Abonnementsprijs

 aardewerk en Terra Cotta, 

7de Jaargang N°. 4. 





t vierde door  de Commissie behandelde punt betrof de vraag: 

e Commissie oordeelde, dat die steen te vlak en te scherp 
gevormd was, waardoor  bij  't gebruik daarvan de oppervlakte 
van een daarmede gemetselden gevel, te veel gelijkenis verkrijgt 
met een geverfden gevel, met daarop getrokken voegen; terwijl 
bij  't gebruik daarvan als banden, de kleur  door  't oliën der  muur-
vlakte een vuile tint verkrijgt , zoodat 't gebruik niet kan worden 
aanbevolen. 

t werd opgemerkt, dat de toepassing van die steenen 
als metselsteen bij  gevels van enkele schoolgebouwen te -
arden, aan die gevels toch niet het karakter  gaven van geverfde 
gevels met daarop getrokken voegen. Wel had de ervaring ge-
leerd, o. a. bij  een woonhuis, waarvan de buitenmuren van die 
steenen waren opgetrokken, dat die muren zoo vochtig bleven 
gedurende geruimen tijd, dat men 't behangsel, op linnen geplakt, 
had moeien verwijderen; bij  't aanbrengen van spouwmuren van 
gewone gebakken steenen, was die ondervinding niet opgedaan. 
Ook belet de zuiver  vierkante platte vorm, 't naar  buiten afwate-
rend metselen van de lagen; dit beletsel draagt mede bij  tot den 
langen duur  van den vochtigheidstoestand. 

t antwoord op de vraag werd aldus gesteld: dat voor  buiten-
muren het gebruik van dien steen, zonder  spouwmuren van 
baksteen, niet is aan te bevelen, daar  ook de prijs niet concur-
reert met de gewone metselsteenen en dus duren bouw noodzakelijk 
maakt. Voor  binnenmuren bij  schoon werk, in kerken, stallen, 
slachthuizen of andere gebouwen, die daarvoor  in aanmerking 
komen, als ook voor  versiering van gevels, kon tegen het gebruik 
van dien steen geen bezwaar  worden gemaakt. 

e Voorzitter  sloot de vergadering met dankzegging aan de 
Commissie voor  haren arbeid, en aan de talrij k opgekomen leden 
en geïntroduceerden, waaronder  zich enkele steenfabriekanten 
bevonden, voor  hunne belangstelling en medewerking. 

 Januari, e Voorzitter  opent deze eerste ver-
gadering in  met de beste wenschen voor  de leden en de 
Afdeeling. 

e heer  G. J. e herinnert, naar  aanleiding van het ge-
sprokene, ook bij  zijne herbenoeming in de vorige vergadering 
als lid der Commissie, bedoeld bij Art.  der  wet, dat wel degelijk 
van hun arbeid in het Bouwkundig Tijdschrift is opgenomen; 
namelijk het oude Bestek van k de ; tot heden 
was dit met de door  de Commissie geleverde teekeningen, nog 

 het geval. Gaarne wil spreker  het mandaat weder  aannemen 
en wijst er  op, dat onder  de gebouwen die in de laatste  jaren 
zijn opgemeten, niet die behooren, welke uitmunten door  eene 
voortreffelijk e distributie, gelijk b. v. het vroegere , 
het Paleis te Amsterdam, het m Boijmans te m 
en de e poort aldaar. Zoude, indien men eens in die 
richting wilde werken, de Commissie niet over  eenige gelden 
kunnen beschikken? r  ontstond eenige woordenwisseling, 
waarbij  de heer  van Nieukerken wees op de Groote k te 's e 
en die te , alwaar  ook op het gebied van gewelven veel te 
leeren valt. 

e voorzitter  geeft in overweging in- of buiten de afdeeling 
eene prijsvraag uit te lokken, waarbij  het wellicht mogelijk is 
beide besprokene onderwerpen te conbineeren, na overleg met 
den Penningmeester. t Bestuur  zegt een nader  voorstel toe. 

Onder de ingekomen stukken komt voor, een schrijven van 
het Bestuur  der , houdende goedkeuring der wijziging 
van Art.  van het huishoudelijk reglement. 

e buste voor  het monument «Vogel", door  den heer  Th. -
man in pleister  afgewerkt, thans gereed, zal in de volgende week 
dagelijks van  tot  ure in eene der lokalen van het Akadeinie-
gebouw kunnen worden bezichtigd. 

e heer  J. F. . Frowein gaf daarop eenige beschouwingen 
over  prijsvragen naar  aanleiding van een artikel in het Belgisch 
tijdschrif t l'Emulation. 

Ofschoon reeds vroeger  prijsvragen werden uitgeschreven op 
bouwkundig gebied, b. v. voor  het s te , van k 
de , zoo werd die maatregel echter  meer  en meer  toegepast 
in onze eeuw. Wellicht hebben de periodieke wedstrijden voor 
de Prix de , in Frankrij k gehouden aan het einde der 
vorige eeuw, er  toe bijgedragen, om het systeem meer algemeen 

ingang te doen vinden. Vooral in Frankrij k ziet men dan ook 
mannen van naam niet alleen, maar  ook van meerderen leeftijd, 
aan die wedstrijden deelnemen. Aan de Ecole des Beaux Arts 
wordt den architekten de gelegenheid geopend in onderling con-
cours te treden en, behalve de »Prix de , die den be-
kroonde in staat stelt zijne studiën op kosten van den staat in 

ë te voltooien, zijn er  nog circa  andere beurzen door 
particulieren voor  gelijk doel aangewezen. 

n Frankrij k en d ziet men architekten van geves-
tigden naam aan die prijskampen deelnemen; als voorbeelden 
daarvan worden aangehaald de wederopbouw van het stadhuis 
te Parijs in  waaraan  bouwkundigen deelnamen en waar-
voor  prijzen waren uitgeloofd van  tot  francs, als-
mede  premien van  francs. n  het concours voorde 
kerk, gewijd aan 't g , waarbij  architekten wedijverden. 

Zelden ziet men hier  te lande een architekt van naam, maar 
meestal jeugdige krachten, aan prijsvragen medewerken. -
gelaten nog dat die vragen hier  over  het algemeen van minder 
gewicht zijn, is de oorzaak daarvan te vinden in de vrees, die 
menigeen terughoudt, om bij  niet slagen, zijn gevestigden naam 
te verliezen, en vooral in de gebrekkige samenstelling der  pro-
gramma's en de Jury van beoordeeling. 

Spreker  bracht hulde aan het Bestuur  der , die 
door  het vaststellen van artikelen bij  het uitschrijven van prijs-
vragen inderdaad reeds veel goeds heeft uitgewerkt. 

Eenige beschouwingen volgden nu over  het meer  of minder 
wenschelijke van het uitschrijven van prijsvragen. Spreker  vestigt 
ten laatste de aandacht op de wijze van beoordecling gelijk die 
in den laatsten tijd in België en Frankrij k veel in gebruik is, 
namelijk cijfers of punten, door  de leden der  jury, ieder  voor  zich, 
aan de plannen, opstanden, doorsneden en détails, al naargelang 
der verdiensten, gegeven, om later  te zien, wie de meeste punten 
behaalde en in gelijke verhouding  den prijs, de belooning te 
regelen. Zij  het dan ook bij  wijze van proef, spreker  wenscht gaarne 
dat voorbeeld bij  de door  onze afdeeling uit te schrijven prijsvra-
gen gevolgd te zien. 

e Voorzitter  zegt den heer  Frowein dank voor  de nieuwe 
zaken op dit gebied medegedeeld. 

Over  dit onderwerp werd daarna van gedachten gewisseld. 
e Voorzitter  heeft enkele bezwaren tegen het beoordeelen met 

punten, zal dit echter  gaarne in overweging nemen, doch vindt het 
voor  de prijsvraag, waarvan nu bij  de afdeeling sprake is, minder 
geschikt. 

e heer . . Boersma laat nog monsters zien van een 
nieuw bouwmateriaal, verkrijgbaar  bij  den heer  J. . de Vries te 
Groningen, genaamd »  een soort van sgraffito, dat 

in kleine lengten vervaardigd, gevoeglijk in de gevels kan worden 
bevestigd. 

Nadat door  den heer  Boersma de goede eigenschappen van dit 
materiaal werden besproken, onder  meerdere gewezen is op de ver-
schillende kleuren, de wenschelijkheid het sgraffito in de werkplaats 
te maken en het daarna aan te brengen, beweert de heer 
G. . Bauer  Jr., dat die uitvinding volstrekt niet nieuw is, het 
door  hem voortdurend uitgevoerde sgraffito, naar  zijne meening 
nog meerdere voordeden bezit, waarbij  hij  aanvoert het groote 
verschil in prijs, zijnde dat van zijne firma  zeer  belangrijk goed-
kooper  en het voordeel heeft dit op de plaats zelve te bewerken, waar-
door  de naden of voegen worden vermeden, die men van het hier 
geëxposeerde, blijkens de overgelegde photografien te wachten 
heeft. ) 

e behandeling der vraag: «welke maatregelen moet men treffen 
om met goed gevolg op Portland cement-bepleistering te kunnen 
verven?'*  wordt tot de volgende vergadering uitgesteld. «

*) Naar  aanleiding van het reeds elders verschenen verslag 
van deze vergadering en de mededeeling van den heer  Bauer, 
heeft de heer  J. . de Vries te Groningen tot de . van dit 
blad het verzoek gericht te willen vermelden, dat door  hem 
eenige maanden geleden, o. a. zijn geleverd, zes vakken friesver-
siering van Pierre-Cornée voor  ƒ  of  per a; voor  de 
uitvoering van dezelfde zes vakken in sgraffito, was door de 
firma Bauer en Zoon te 's Gravenhage de prijs opgegeven van 

 of /  per 2. plus de kosten voor  steigerwerk, mate-
rialen, en een metselaar  voor  het opbrengen der  eerste lagen. 

 Januari  Na mededeeling van de ingekomen 
stukken, stelt de voorzitter  aan de orde: bespreking van bouw-
kundige onderwerpen; daartoe werd door  den heer  van n 
ter  bezichtiging gesteld en toegelicht een monster  van de geperfo-
reerde gipsplaten, door  de heeren Wautier  en Faro te m 
in den handel gebracht, welk materiaal — naar  het oordeel der 
aanwezigen — in veel gevallen een goede toepassing kan vinden; 
doch bij  aanwending voor  binn.nmuren en groote vakken, kan 
het wellicht aanbeveling verdienen, daarmede een houtconstructie 
te vereenigen, ten einde verzekerd te zijn, van voldoende sterkte 
dier  muren. 

e heer f bracht daarop in herinnering het labriekaat van 
de heeren s en Geldens te n en vestigde de aandacht 
op een nieuw model pannen van groote afmeting en bijzondere 
constructie, en op een groot aantal tegels voor  vloeren en wanden, 
die blijkens de voorhanden monster-, door  deze fabriek worden 
vervaardigd, en naar  sprekers ondervinding, ook met betrekking 
tot de prijzen, zeer  zijn aan te bevelen. 

p nam de heer  Nieuwenhuis het woord, ten einde zijn 
voorgenomen beschouwingen over  de opkomst der Gothische bouw-
kunst in Frankrij k te ontwikkelen, daarbij  op den voorgrond 
stellende, dat het niet zijn bedoeling was, om daarover  een uit-
gewerkte rede te houden, maar dit ontwerp te behandelen als 
causerie. 

n gaf spr. op zeer  onderhoudende wijze een overzicht 
van de ontwikkeling van dien stijl, en behandelde achtereenvol-
gend de abdijkerk van St. , de kathedraal van Noyon, de 
Notre e van Parijs, de kathedraal van Soissons, van Chartres, 
van , van Amiens, en van Beauvais, door  tal van teekeningen, 
photographiën en schetsen toegelicht. Als tegenstelling van ge-
noemde monumenten, gaf spreker  ten slotte een korte omschrij-
ving van den n m 

e heer  Nyland was terecht de tolk der  aanwezigen, toen hij 
den heer  Nieuwenhuis dank zeide voor  deze aangename bijdragê  

Wegens het vergevorderd uur moest de kunstbeschouwing weder 
worden uitgesteld. 

r  den heer  Vink werd de vraag gedaan, of — in verband 
met het verhandelde op de algemeene Septembervergadering — 
het «ambachtsonderwijs", nog een punt van nadere bespreking 
zal worden voor  deze afdeeling; en ook: of het Voorstel tot wij-
ziging der algemeene Voorschriften", zal behandeld worden. 

t de toezegging om beide punleu te overwegen, en daarom-
trent nader  te berichten in deze vergadering, sloot de Voorzitter 
de bijeenkomst. 

 Januari. Bij  afwezigheid van den voorzitter, opende 
de heer  Berlage, vice-voorzitter, de vergadering, waarin vooreerst 
de notulen der  vorige vergadering en het verslag van den sekretaris 
over  werden gelezen en goedgekeurd. e penningmeester 
deed verslag over  de geldmiddelen, en dit werd evenals als de 
begrooting voor  onveranderd goedgekeurd, nadat de reke-
ningen door eene commissie, bestaande uit de heeren , 
Cramer  en Bruning waren nagezien en accoord bevonden. Twee 
prijsvragen werden uitgeschreven, waarvan het programma in de 
volgende vergadering zal worden bekend gemaakt; de leden van 
alle afdeelingen werden ter  mededinging uitgenoodigd op voorstel 
van den heer  Bruning. 

e heer  J. G. J. l Jr. werd als lid aangenomen; overige 
huishoudelijke werkzaamheden bleven tot eene volgende vergade-
ring uitgesteld, daar  nu de heer  J. J. e eene zeer  belangrijke 
voordracht hield over  de keuring van bouwmaterialen, in 't bizon-
der Portland cement. l deze voordracht op algemeen ver-
zoek der  vergadering in haar  geheel aan de redactie van het 
Weekblad zal worden aangeboden, moeten nu reeds de volgende 
hoofdpunten worden opgemerkt. 

Portland cement is nooit een zuiver  natuurproduct, maar steeds 
een kunstmatig mengsel, waarin echter  hoogstens  niet werkende 
bestanddeelen mogen voorkomen. Er heerscht hier  te lande geen 
eenheid in de opvatting der  proeven en eischen te stellen aan 
Portland cement, zooals blijkt bij  de vergelijking der  bestekken 
door  onze ministers uitgegeven. Al zijn de middelen niet beschik-
baar  om een staatsproefstation op te richten, zoo is eene alge-
meene keuringswijze, op officieelen voet vastgesteld, zoowel voor 
het heil der  bouwwerken, als van den handel en de industrie, 
hoogst noodzakelijk. 

Als voorbeelden van keuring werden proeven ondernomen met 
Portland cement, door  het bestuur  uit den handel verstrekt, die 
in bijzijn der leden werd aangemaakt. Op eene volgende verga-
dering zullen deze monsters van het fabriekaat e & Co. te 

l worden onderzocht, en de uitslag daarvan worden mede-
gedeeld. 

e Voorzitter  sloot de vergadering onder  bizondere dankbetui-
ging aan den heer  J. J. -

Naar  wij  vernemen is aan al de inzenders van plannen voor  den 
wedstrijd, uitgeschreven door  de Sociëteit «de , bij 
het terug ontvangen van hunne teekeningen, een gedrukt rapport 
verzonden van de technische leden der Commissie van beoordeeling. 

n dit lijvige rapport werden de  ingekomen plannen allen 
besproken. 

e maatregel van het Bestuur  der  Sociëteit, die zeer  moet 
worden op prijs gesteld, maakt het overbodig het rapport in dit 
Weekblad over  te nemen. 

Bij . besluit zijn met ingang van  April a. s. bevorderd tot 
ingenieurs van den Waterstaat ie klasse, de heeren B. -
boom en J. , thans ingenieurs  klasse; tot ingenieur  van 
den Waterstaat  klasse, de heer  E. . van Nes van , 
thans ingenieur  klasse; tot ingenieur  van den Waterstaat
klasse, de heer  F. , thans aspirant-ingenieur. 

e te r  gevestigde Vereeniging »de Nieuwe r 
Badinrichting"  heeft haar  gebouw den  Januari voor  het 
publiek geopend. 

t gebouw, geplaatst op een der gesloopte vestingterreinen, 
bestaat uit een verhoogd middengedeelte en twee vleugels, alles 
hoogst eenvoudig in baksteen met toepassing van gekleurde banden 
opgetrokken, en afgedekt door  overstekende daken. 

e toegang lot de inrichting is in het midden van den gevel 
geplaatst; men bereikt dan de vestibule welke toegang verstrekt 
tot de verschillende afdeelingen en het bureau. 

Er is een afdeeling ie klasse voor  heeren, voorzien van wacht-
kamer en  badkamertjes, en een afdeeling ie klasse voor  dames 
met wachtkamer en  badkamertjes. Evenzoo zijn er twee afdeelin-
gen tweede klasse. e badkuipen zijn van geëmailleerd ijzer, behalve 
twee welke gemetseld zijn en bekleed met verglaasde tegels. 

t water  benoodigd voor  de baden wordt opgepompt en ver-
warmd door  een stoomketel, welke tevens dienst doet voor  de ver-
warming van het gebouw. 

e bovenverdiepiug bevat de woning van den badmeester. 
e inrichting is gebouwd naar  de plannen van het bestuur. 
t drukke gebruik, dat de inrichting reeds in de eerste dagen 

na de openstelling ten deel viel, bewijst wel, dat zij  in eene ernstig 
gevoelde behoefte voorziet. i. 

e Gebr. Siemens hebben thans gloeilampen vervaardigd waarbij 
de glazen bol niet meer  luchtledig behoeft te zijn, maar  gevuld 
wordt met waterstofgas. 

t schijnt dat de glaswanden bij  deze lampen steeds helder 
blijven, daar er  zich geen koolstof op afzet. Wellicht ook, dat 
het gemakkelijker  is deze glazen bollen met waterstof te vullen 
dan ze luchtledig te maken. d. 



e e tentoonstelling te Barcelona, van  September 
 tot April  te houden, zal gewijd zijn aan landbouw, 

nijverheid, handel, onderwijs, marine, visscherij, electriciteit, bal-
neologie, schoone kunsten enz. 

Zij  staat onder  patronaat der regeering, van civiele, militair e 
en kerkelijke autoriteiten en verschillende maatschappijen en ver-
eenigingen. e wedstrijden, handels- en medische con-
gressen, zullen tijdens de tentoonstelling gehouden worden; het 
handels congres zal worden voorgezeten door  de . Voor 
de noodige terreinen zullen 2 bestemd worden in de na-
bijheid der handelskade en spoorwegstations. e vreemde regee-
ringen en de rechtstreeksche inzenders worden uitgenoodigd zich 
officieel door  commitds te doen vertegenwoordigen, die zich zoo spoe-
dig mogelijk in verbinding moeten stellen met de Junta . 

e vloeren zijn ingericht om . per 2 te kunnen dragen; 
versterking komt voor  rekening der  inzenders. 

e Spaansche spoorwegen zullen voor  de tentoonstelling  pet. 
vermindering van hunne tarieven verleenen; met de overige spoor-
wegen en scheepsgelegenheden wordt ove.- vermindering onder-
handeld. 

Voor  horizontale en verticale plaatsruimte, bij  deze laatste tot 
 hoogte, wordt /  betaald. Voor  afzonderlijke plaatsen en 

de centrale galerijen worden de prijzen met  p.ct. verhoogd. 
Voor » in de e galerij  per 2. 

r  eene internationale Jury zullen eere diploma's, gouden, 
zilveren en bronzen medailles, benevens eervolle vermeldingen 
worden uitgereikt. 

Na afloop der  tentoonstelling zal eene loterij  van aangekochte 
voorwerpen plaats hebben. 

Voor  maritieme inzendingen en schoone kunsten zullen afzonder-
lijke bepalingen gemaakt worden. e overige voorwaarden zijn de 
thans algemeen aangenomene. Voor  formulieren en verdere bij-
zonderheden vervoege men zich tot den algemeenen Secretaris 
der j  van Nijverheid te . d. 

stad, te weten: de Boulevard central, de Place de la , de 
Grande Place en de Place de la Bourse. n dit gedeelte der stad 
bevinden zich bovendien vijf schouwburgen, groote koffiehuizen en 
magazijnen. e electriciteit zal geleverd worden, door  de Secondaire 
Generators van Gaular en Gibbs en tegen den kostenden prijs 
der gasverlichting. Voor  de opstelling zullen de verbruikers niets 
hebben te hetalen. e eerste machine zal van  paardenkracht zijn-

d. 

e gemeenteraad van Brussel heeft den ingenieur r  ver-
gund, op den openbaren weg de noodige geleiders te plaatsen 
voor de verlichting van eenige der schoonste gedeelten van de 

 dit antwoord, voorkomende in het vorig 
nummer van het Weekblad, kan nog worden toegevoegd, dat 
wanneer  het aldaar  aangegeven middel niet baat, de aanwending 
van verdund zoutzuur  wordt aanbevolen. 

n de vloer  door  olie is verontreinigd, zou men een proef 
kunnen nemen met hetzelfde middel waarmede men olievlekken 
uit hardsteen verwijdert, dat is: men legt gedurende eenigen tijd 
gei luschte zuivere steenkalk op de vlek. 

n om het vuil worden der tegels van Pabst te
 zijn verder  niet bekend. 

 Jan.  — e architekt 
F. Brouwer: het afbreken der oude boeren-
behuizinge te Bozum en het weder  opbouwen 
van een nieuwe stelphuizinge aldaar. 
G. J. g te , gegund, ƒ

 Jan.  — e ver-
eeniging e Schouwburg: het 
maken van een bijgebouw aan den nieuwen 
schouwburg. 

. A. J. Taverne te 's e . . . /
W. G. C. s »

Vink en van Prooijen »
J. Bakkus »

. J. n en Zn »

B. s en Zn »
. Stelwagen »

 Jan. — t bouwen 
van een winkelhuis en woonhuis aan het 
Betje Wolfsplein. 
J. . v. s te . . /
P. . van t idem » '

. Bijl »

P. van Beers »
C. s »

 Jan.  — t . . 

kerkbestuur: het bouwen eener  kerk met 
toren, sacristie en kapellen naar  het plan 
en onder  beheer  van den architekt A. Tepe 
te Utrecht. 
£. van r  te Bussum . . ƒ
F. Andriessen te m . . .»
W. A. G. Jansen te Utrecht...»
G. van l idem. . »
C. P. W. g te Gouda . . .» 
A. van der r  te Zevenbergen » 
A. A. v. n te Nijmegen 
A. Peters te Zenderen 

. k le g . . . . 
C. s te r  . 
J. k te Abcoude 
Struijk & de Bont te Groningen. 
Th. Bekhuis & a te -

warden 

. . s te Oss »
J. . Vos te Utrecht »

C. van Schaik idem »
Th. Nieuwboer  te Oosterbeek . . »
C. . g te Naaldwijk. »
J. Slenters te m »
F, s te N.-Amstel . . »
N. S. Perquin en Zn. te Berkel. »

J. van Groenendaal te 's . . »
J. . Jozef te Utrecht »
J. s te 's e »

. Stieltjes idem »
gegund aan Th. Nieuwboer  te Oosterbeek. 

 Bovenboouw der  nieuwe bier-
brouwerij  »de e "  minste in-
schrijver  Venhagen en Zn. aldaar, voor 

 gegnnd. 

e inschrijver  J. n , 

TE P N voor  veel ver-
minderden prijs: een volledig ongeschonden, 
oningebonden Exemplaar  van 

in plaat en schrift, bewerkt door
. Uitgegeven  bij . C. SUS\N 

. te
n te bekomen onder  letter  A, 

bij  den Boekhandelaar  JAC. VAN
 te

B E S T E K K E N , 

P O R T E F E U I L L E 

B A N D E N , 

M A A N D B L A D 

N . V A N  &  ZOON. 



U

J A N V A N DER POT, 

Gelieve op Voornoam en Adres te letten 

D. S. M. K A L K E R , 

te . 
7 ~ ! J

MEUCHATEL ASPHALTE COMPANY L" . LONDON. 
n ~vo.ii de Val Travers. 

. T 

i 

F E E D . E N G E U S . 

. 

E T & O . ; 

W. F WEIJNTJES, 

 t&B evoi^pei^  dehBouwkünsi 

ONZE . 

A
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PORTLAND CEHE.T 

i . J.YiDMBt&C' . 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY L" . LONDON. 
exploitatie der n -van do Val Travers. 

 NAT O . T 

m de uitwi s 

INTRALE1ZÜNGS-Ü. APPAI 

HEETE-LUCHT VERWARMING, CALOT.IFÈRE. 

J A N V A N DER POT, 

Gelie-ve op Voornaam en A<lie»* to letton. 



AANBESTEDING. AANBESTEDING. 

The St. Pancras n Work 
Company, . 

DE LINT & f>. 

AANBESTEDING. 

W. F WEIJNTJES, 

 PARKETVLOEREN en WAWDTEGELS:

IJzeren Trappen 

Eerste 'rijs : GOUDEN MEDAILLE. 
International e Landbouw-Tentoonstellin g 

te Amsterdam, 1884. 

AMSTERDAM. 

D. S. M. K A L K E R , 

W





z



 en



VERZAMELING VAN BOUWKUNDIGE ONTWERPEN, 

j  tot bevordering der Bouwkunst. 

J  -n Fabriek van Latten weef sel  *i ï
. KROOJN HZ. voor Plafond - en Wand- JiUlKSlOOt . 

bepleistering . 

Eervolle vermelding op de Groninger Tentoonstellin g van Bouwmateriale n 1886. 

F R R D . E N G E R S . 

WEIBERN-TUFSTEEN. 1 
DE LINT  Cie. 

PARKETVLOEREN en WANDTEGELS: 

DE B O U W M E E S T E R . 

Een prachtig - mooi Bouwkundi g Werk 

GESCHIEDENIS DEK BOUWKUNST 

TRAS & TUFSTEEN 

o 

C 

I 
>

05 <<s3 

1 
135 



AANBESTEDING. 
 STAAT.) 

AANBESTEDING. 

0., d 

SEÜC'iïATEL aSFHALÏE COMPANY LTD. LONDON. 
e «lor n vnn do Val Trnver* . 

FABRIEK T RADE MARK, T 

 U<>|llll|<)A U«A .mil.l .i A JOOA |i .li:i  j 

 'sfljd  ll

 §8 

 09—08 UBA

u i Z s iHV d - NOHoanoHno o n 

Engelsche Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

D. S. M. K A L K ER, 

M CETOMEIMGM APPARATS-8AÜANSTALT. 

HEETE-LUCHT VERWARMING, CALORIFÈRE. 
WARM WA IERVERWARMING uitgaande van het Keukenfornui s voor gewone gebouwen. 

J A N V A N DER PO'T 

Gelieve op Voornaam eu Adres te letten. 

W. F WEIJNTJES, 

B









 %



Fabriek van Lattenweefse l 
voor Plafond - en Wand-

bepleistering . 

Eervolle vermelding op de Groninger Tentoonstellin g van Bouwmateriale n 1886. 

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

G . 

 JJEDAIIJ.E

. ,
f 

HEETE-LUCHT VERWARMING, CALORIFÈRE. 
 uitgaande van het Keukenfornui s voor 

gewone gebouwen. 

J A N VAN DER POT, 

DE LINT & Cle. 
 PARKETVLOEREN en WANDTEGELS:

W. F WEIJNTJES, 

http://Rotterua.11


e tier n -van de Val Travers. 
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The St. Pancras n Work 

Company, . 

Eerste Prijs:
International e Landbouw-Tentoonstellin g 

te Amsterdam, 1884. 

AMSTERDAM. 
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FERD. ENGERS. 

WEIBERN-TÜFSTEEN. 

 &

PARKETVLOtftriN en WAinDTEGELS: 

MINTON HOLLINS 4 Cie. 
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Gewijd aan de belangen van het Teekenonderwijs en de d in Nederland. 

Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor  Teekenonderwijs. 
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MU8GRAVE&00.,
T 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY LTB. LONDON. 
i-.xi»l.)i i :.i i<- der n van <lo Val Troyors. 

TE 
Beltweg No. 3. 

VAN 
VA E S 

FABRIEK VAN 
IJzeren Tribunes voor Wedrennen. 

Tuigkamer-Henoodigdheden , 
!><>( IK ENNEL8, 

Gouden en Zilveren Med. Internat. 
Tentoonstellin g Amsterdam. Deze inrichtinge n waarvan reeds Tele in  geplaatst zijn, munten uit door 
 en

EÉNIG
D . S . M . K A L K E R , 

KONINKLIJKE MAGAZIJNEN 
N Vn . 

Telegram-Adres: KALKER—IJZERWAREN. 
 352. Modellen te bezichtigen in het Tentoon-stellingsgebou w van de Maatschappi j tot bevorderin g der Bouwkunst , en St. Anthonie lireestraat C

nn Amnion ™ GEVEL-SIKR-ENf 

Gouden Medaille: Antwerpen 1885. 
Eere Diploma: Groningen 1886. 

Veel verminderd e prijzen . 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. Koningsplei n Amsterdam. Specialitei t in Houten en Steenen Parketvloere n en Verglaasde Muur tegels. 
Agent voor MintOn Hoilins & Co.

„  „  A. Jandges teVerder alle mogelijke Bouwartikele n en ijzer-waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-strekt worden. ;doo 

Gecomprimeerd e Asphaltwege n en dito Oorsclivloeren . Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs , Skatiii<r-lliiiks , Mout vloei en, Kelders, Kolf-en Kegel-banen, Winkel- en Miga/.ijiivloeren . Gangen Veranda's Itruir- en Oakhe dekkingen . Hetoii-Fiiiideeringeii , Stallen, enz., enz,, enz. 
Zindelijk Vochtwerend , Ondoordringbaar , Geraaswerend 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. Vour inlichtinge n omtrent het leppen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men rich  te adreaseeren nan het Kantoor der fabriek, Beltweg  3Ö02 

Verkrijgbaa r in de maten van  cM. lengte, 
 ,, breedte, 

 dikte. 
Behalve lageren prijs , bieden deze parketvloeren , boven de 

I andere soorten, de volgende voordeden aan: Ondoordring -
baarheid voor vocht. Weering van geluiden (kraken) en 
ongedierte . Grootere duurzaamheid , omdat het hout 

uit één stuk bestaande, verder kan afgesleten worden. 

Representant voor Nederland, EivlIL MOHB, 19 Prins Hendrikkade , {Amsterdam . 

 apparats- i 

door verschen of afgewerkten stoom, zoomede J P f y C e n t m l e ' 
 Kibbenpijpei i en .stooinledenkacliel s voor stoomverwarmin g *) lÖjf̂ ïSifff WARMWATERVERWARMING uitgaande van het Keukenfornui s voor 

^̂SnMrap̂ i gewone gebouwen. 
— Prospectusse n en begrootinge n franco op aanvraag. — 

') Steeds in voorraad bij onze vertegenwoordiger s 
 It. W. II. SCHMIDT

J A N V A N DER POT. 

Het Kijnniseere n is het eenige afdoende middel tegen  en  De bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos . Desverlangd bijleverin g van hout. 
van uitmuntend e kwaliteit en tegen concuireerend e prijzen. Duitsche PORTLAND CEMENT merk Dijckerhofl f & Söhne, BELGISCHE KLUIT en HYDRAULISCHE KALK. Billijk e prijzen en vrachten. KUNST-GRANIET systeem Pétitjean. 

<i«-liov«* op Voornaam en A<1 re  to letten 

Zilveren Medaille Amsterdam 1S83. 
W A T E G . 

 leveren : 

zoowel met als zonder bijbehoorend e 
TEEKENINGEN. 

Wervin g voor Oost-Indie . 
voor . d bij  zes-jarige verbintenis f 300. 

S 1 Aanbrengpremie . / . . . „  10. 

Zij, die zich willen verbinden, moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens Commandanten of bij den Commandant van het werfdepot. 
Inlichtinge n kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, ongofrankoord . aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven.
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 Februari  Na afdoening der gewone huis-
houdelijk e werkzaamheden, werd als lid voorgestel d en aangenomen 
de heer C. Hok Rz. 
Hierna werd mededeeling gedaan van een schrijven van den 

heer R. P. J. Tutein Nolthcnius , Ingenieur te 's Hertogenbosch , 
ten geleide /an een door hem uitgegeven brochure, over de aan-
besteding van 's Rijks werken. Hieromtrent werd besloten een 
Commissie van drie leden te benoemen, om in deze rapport uit te 
brengen. Daarvoor werden aangewezen de heeren B. H. Beyderwellen , 
P. J. Huibers en H. Cramer. De heer B. H. Beyderwellen stelde 
ter bezichtigin g een monster zandsteen uit de groeven van Mohimont 
(Luxemburg) . Omtrent dezen steen, die zeer mooi van kleur en fijn 
van korrel is, verstrekte hij de volgende mededeelingen . 

De steengroeven van Mohimont ontleenen hunnen naam aan 
de plaats van denzelfden naam, gelegen op de grens van Villers-
devante-Orval (in Belgisch Luxemburg) op  kilometers afstand 
van het station Izel. 

De laag witte steen in exploitati e te Mohimont heeft een dikte 
van  tot  M. Zij bestaat uit horizontaal liggende lagen, waar-
van de dikte uiteenloop t van  tot  c.M., somtijds  c.M. en 
bij uitzonderin g  M De steen is van een geelachtige witte kleur 
met een fijne  korrel en zeer gelijkslachtig , en is van middelma-
tige vastheid. 

Hij leent zich volkomen tot de fijnste  bewerking en tot de 
meest ingewikkeld e beeldhouwwerken ; het soortelij k gewicht is 
van  tot  en zijn weerstandsvermoge n tegen verbrijzelin g is 
in  door eene commissie onder Voorzitterscha p van den heer 
Berger, ingenieur en hoofd-directeu r der bruggen en wegen, vast-
gesteld op  Kilogram per cM2. De belangrijkst e hoedanigheid 
van den steen bestaat hierin, dat hij nooit scheurt of berst, en 
geheel onveranderd blijft onder den invloed van weer en wind. 
Hij is sedert eeuwen reeds gebruikt en zijne goede hoedanigheid 
js bewezen door de ruïnen van de abdij te Orval, bij welker 
bouw hij is gebruikt in de zesde, tiende en achttiende eeuw. 
Door het aanbrengen van betere verkeerswegen en ontgravin g op 
groote schaal der groeven, kan hij met minder kosten geëxploi-
teerd worden dan in vroeger jaren, zoodat de prijzen lager zijn 
geworden. 

In België wordt hij veelvuldig , zoowel voor particulier e als 
publieke werken gebruikt . 
Omtrent den prijs van dezen steen vermelden wij, dat, franco 

station te Izel, blokken zonder bepaling van afmeting, en begrepen 
tusschen afmetingen van  cM. en  X  X  cM. 
zooals zij voorhanden zijn,  franc per Ms. kosten. 

Van fijn  bewerkte steen varieert de prijs ongeveer bij franco 
levering Izel, en volle wagonladinge n tusschen  en  fr. per 
M.s voor gebouwen. 
Door den heer A. E. Braat waren ter bezichtigin g gesteld 

eenige monsters van Pierre Ornée, vervaardigd door den heer 
J. H. de Vries te Groningen; volgens mededeeling is dat materiaal 
met zeer gunstige resultaten reeds aangewend te Groningen en 
heeft aldaar gedurende  zomers en een winter niet de minste 
verandering in kleur als anderszins ondergaan. De aanwezige 
monsters trokken dan ook om hun nette uitvoerin g en frischhei d 
zeer de aandacht. 

Door den Voorzitter werd de aandacht gevestigd op de in het 
«Bouwkundi g Weekblad"  van  dezer voorkomend e vraag, 
luidende: «Welke maatregelen moet men treffen om met goed 
gevolg op portland-cemen t bepleisterin g te kunnen verven?" 
De heer W. H. van Andel deelde daaromtrent mede, dat hij bij 

voorkomend e gelegenheid altijd gewone olie met loodwit verf 
bezigt, doch meermalen de ondervindin g heeft opgedaan, dat 
niettegenstaand e een met zorg bewerkte behandeling , na verloop 
van zekeren tijd, de kleuren bont worden. Dit is niet het zooge-
naamde inschieten der verven. Spreker stelt als voorwaarde, dat 
de cementwerken vooral goed droog zijn; hij acht het ongeraden 
het verven in het voor- of najaar uit te voeren, maar wel midden 
in den zomer, als men b. v. een  a  weken, droog, warm weder 
gehad heeft, zoodat de vochtdeelen verwijderd zijn voor en aleer 
men de poriën der cementbepleisterin g met de verflaag afsluit . 

De heer van Haaren vermeent ook, dat het niet met zorg be-
werken der portland-cemen t bepleisteringe n (zooals helaas dikwerf 
plaats heeft) een voorname reden is; b. v. men ziet veelal be-
pleisteringe n in ongelijke dikte aanbrengen en bij het zoogenaamde 
aftrekken, de afgevallen — dus voor een groot deel doode — cement, 
weder gebruiken. In hoofdzaak moet men vooral zorgen, dat het 
muurwerk goed droog "is, en ongeraden is het, om een cement-
bepleisterin g onmiddelij k te verven; beter, minstens een, ja zelfs 
twee jaren er mede te wachten. Spreker weet bij ondervinding , dat 
zulks een vereischte is. 
De heer Beyderwellen deelde ook nog mede, dat hij in opdracht 

had om een portland-cemen t bepleisterin g van een Villa te Sausen, 
waartoe hij voornemens is te bezigen, een mengsel van cement 
met water afgegoten, het bezinksel weg te doen, en alsdan op een 
emmer een halve kruik zoutzuur, aangemengd met karnemelk, 
zooveel als noodig is om er naar behooren mede te werken. De 
resultaten hoopt hij ter gelegener tijd mede te deelen, daar enkele 
leden nog al bezwaar hadden tegen het gebruik van zoutzuur. 

De voorzitter deelde nog mede, dat ingekomen was een brief 
van de afdeeling Amsterdam met bijvoegin g van Programma der 
door haar uitgeschreve n beide prijsvragen , waaraan de mededin-
ging voor de leden van alle afdeelingen is opengesteld . 

Ten slotte werd nog bezichtigd het tentoongesteld e plaatwerk 
Barock nnd Rococo-Architektur , door den heer W. J. Jansen ter 
beschikkin g gesteld. 

 Febr. — Het bouwen van eene bewaarschoo l 
met woning aan de Luthersche vest te Rotterdam. Acht in-
schrijver s : 
Hoogste: de Puy te Rotterdam ƒ
Laagste: P. G. Winters te Kralingen »

. ... r . r n A , r . Fabriek van Lattenweefse l 
 voor Plafond - en Wand-

bepleistering . 

Eervolle vermelding op de Groninger Tentoonstellin g van Bouwmateriale n 1886. 
STUCADOORWERK met LATTENWEEFSEL gemaakt is solieder, duurzamer en aanmerkelijk goedkooper dan de 

^ t e e d s te bezichtigen op de Permanente Tentoonstellin g in het Gebouw der Maatschappi j 
tot bevorderin g der Bouwkuns t te Amsterdam. 

DE LINT & Cie. 
PARKETVLOEREN en WAWDTEGELS: 

MINT0N 110 1.1.1 NS 4 Cle. Trottoir-IJzerstee n en Cementtegels . Groote voorraden.

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY L I LONDON 
lslxploitsitie tier n van tie Val Travers 

Beltweg No. 3. 

T 

VAL DE THUIliS 

langzame en snelle.Merkt  6k . Londen. Op strengste keur geleverd door 

Rechtstreeksch e aanvoer. 

Gecomprimeerd e Asphaltwege n en dito Dorschvloeren . Werken in Asphalt-
Mastiek voor Trottoirs , Skatinjr-Kinks , Moutvloeren , Kelders, Kolf- en Kejrel-
banen. Winkel- en Majrazijnvloeren . Gaiureii Veranda's Brujr- en Hakbe 
dekkingen , Beton Fuiideeritijren , Stallen, enz., enz,, enz. 

Zindelijk Vochtwerend , Ondoordringbaar , Geraaswerend Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. Voor inlichtinge n omtrent het lengen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men rich  te adreweeren 
iiet Kantour der fabriek, Beltweg 8,

De ondergeteekende n bevelen zich bij Heeren Architekte n aan tot het reproduceere n hunner 
Prompte aflevering en billijk e con 

ditiën. . . 
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Representant voor Nederland, EMIL MOHR, 19 Prins Hendrikkade , Amsterdam. 
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door verschen ol afgeweikten stoom, zoomede 
HEETE-LUCHT VERWARMING, CALORIFÈRE. 

Itibbenpiipe u en Stoomledenkachel s voor stoomverwarmin g *) 
WARMWATERVERWARMING uitgaande van het Keukeniornui s voor 

gewone gebouwen. 
_ Prospectusse n en begrootinge n franco op aanvraag. — 

) Steeds in voorraad bij onze vertegenwoordiger s 

d bij  zes-jarige verbintenis f 300. 

Aanbrengpremie »» 10. 

Zij, die zich willen verbinden, moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of 
Garnizoens Commandanten ol bij den Commandant van het werfdepot. 

Inlichtinge n kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, ongefrankeerd , 
aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven.



The St. Pancras n Work 

Company, . 

W.T WEIJNTJES. 

IJzeren Trappen 

Eerste l»ri>: (JOUDEN MEDAILLE. 
International e Landbouw Tentoonstellin g 

te Amsterdam, 1884. 
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Q. J, Vincent &. . 

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Zilveren Medaille Amsterdam 1S83. 
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W. F WEIJNTJES, 

BESTEKKEN , 



TEAS & TUFSTEEN 
S SÖhne. 

 Bngelsehe T

(Yarrow o/Tijne.) 

k <t e ». 

3626 AANBESTEDING 
van een groot Transept 

en Priesterkoor 

M U S G R A Y E & C o . ,

Exploitati e der* n van de Val Truvorm . 

EABRTKK 

A M S T E R D A M 
Beltweg No. 3. 

VAL OE TIUVEIIS 

' s 16

Zindeli j k Vocktwurend, Ondoordringbaar , Geraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Vuor  inlichtingen omtreut het li-̂ tre n van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve meu zieli teadresseeren 
aan het r der  fabriek, Beltweg 3, tï 9 

 3 0 — 50
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35

, 19 Pr in s , Amsterdam. 

Wervin g voor Oost-Indiö . 

 Paarden- en Vee

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

, 

Gouden en Zi lvere n . . 
Tentoonstelling: Amsterdam. 

fl^T*  vele 

D.S.M. K A L K E R , 

VAN
N en . 

 Tentoon-
stell ingsgebouw j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

ÏVRL-. SIER-  PROFIEL 
 VAN 

Gouden : An twerpen 1885. 

Eere : Gron ingen 1888. 

 ongef rank

 kosteloos

V !ÏGSi APPAJ 
Z vor . 

Centrale verwarming en , 

G uitgaande van het s voor 

gewone gebouwen. 

J A N V A N DER P O T , 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 

Prima Engelsche , merk Wallsend, 
e T merk f &  S ö h n e, E 

- en E . -
T systeem P é t i t j e a n. 

Gelieve op Voornaam en Adi-es te letten. 
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„ O v e r het wederstandsvermogen van staal"

Afloop yan Aanbestedingen. 

C.

BOUWKUNDI G TIJDSCHRIFT 

van deze grootte / 3.00 

» dubbele »  5.00 

» drievoudige » » 7.60 

naar  verkiezing in de hoogte of in de breedte. 

Over  de abonnementen voor  advertentie-ruimte op all 

beschikt na de uitgave van de eerste aflevering. 

70 

Gouden 

Staats o 

e 

Breslau 

1869. 

a A . 

Eerste prij s 

voor  u i t 

muntend 

fabrikaat , 

i 1870 

e 

van ver-

dienste, 

Weonen 

1873. 

te  Biebrioh a/d l'ijn .
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PHÖTOUTHOGRAPHIE. 
e ondergeteekenden bevelen z ich 

bi j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con-

d i t i ë n . 

n 138 

HANNOVERSCHE CENTRALHEIZÜNCS-U. APPARATS-BAÜANSTALT IE 
Z vor . 

Centrale verwarming , 

WARMWAï ERVERWARMING uitgaand e van het Keukenfornui s voor 
gewone gebouwen . 

; -  B. W. . T 4 Co.,

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514  Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 

. 

. 

N ,

N ,

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 
Fi jn e smeedwerken. , 

, Ornamenten enz. 
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t maken van eon gebouw 

voor  pr ivaten , waterplaatsen 

en bergplaatsen, en eenige 

bi jkomend e werken op het 

station n 

g f 3600,—. 

The St. Pancras n Work 
Company, . 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 

International e Landbouw-Tentoonstellin g 
te Amsterdam , 1884. 

36. e Weteringdwarsstraat, 

alwaar een Sta l en Bo x op ware 

grootte te bezichtigen is. 

ï. i ' ï l l i tsi i ' i ' i ' i- i l i ' Catalogusse n op 

aanvrage . 

t maken van een zijspoor 

met los- en laadplaats en het 

verr ichte n van daarmede i n 

verband staande werken op 

de halte . 

g f 4150,- . 

a. 25000 Ben-ahiii n 12/14. 
b. 10000 Niedermendiger  Bazalt 

a n 10/16. 
c 340000 Straatklinkerts , 
d 975 1. n 

 mnnsti-rs

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1888. 

N 
E N EN. 

Engelsche Portlanü Cement 
langzame en snelle.

. GlüSANT

e aanvoer 

. 

,

 Prospectus
 Bestekken

g
 &  Co.,

JAN VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 

Prima Engelsche , merk Wallsend, 

e T merk &  Sonne, E 
- en E . -

T systeem P é t i t j e a n. 

<;-(>iii'vi '  op Vo >r  on Adieu te letten 

lOxploitnti e der n va.ii de Val Traverg. 

 N . T 

Gem. Avondstil , v. Handwerksliede n 
te . 

r  i n 't -

l i jn i g teekenen.

 f 800.

A M S T E R D A M 
Beltweg No. 3. 

Gecomprimeerd e Asphal t wegen en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-Kïnks , Moutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen , Winkel - en MagazUiivloeren . Gangen Veranda' s Brug - en Dakbe 
dekkiiureii . Beto n Fniideeriiigen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindeli j k V o c h t w « r e n d, Ondoordringbaar , Geraaswerend 
Asphalt speeiaal tot wering van vochtige muren. 

Voor  inlichtingen omtrent het leunen vau Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adresaeeren 
aan het r  der  fabriek, Beltwen 8,  3(148 

St. Anth . Breestraa t C 31 A M S T E R D A M . 
Telegram-Adres: "  Telephoon N° 353. 

vau: ( J . 
E &  C°. te

i T ,

19 M A A R T 1887. 

e

Bureau:

Uitgevers:

Abonnementspr i js

N E E 

. 

To t en met tien  dezer  maand worden in het 

k Gebouw tentoongesteld:  schetsen 

van onuitgevoerde woonhuizen en villa's , en rui m

ontwerpen van uitgevoerde woonhuizen, zoo in - als 

buiten de stad, allen vervaardigd door den heer . 

n te Amsterdam. 

O p denzelfden datum eindigt tevens de tentoonstelling 

van plannen, ingezonden in antwoord op de prijsvragen, 

uitgeschreven door  liet Bestuur  der  S o c i ë t e it „ d e -

niging"  te r en door den heer van r 

te Utrecht . 

t Bestuur der , voornemens zijnd e 

eene tentoonstelling te houden van ontwerpen, inge-

zonden als antwoord op de prijsvraag , uitgeschreven 

door n der g te 's Gravenhage, 

nootligt heeren inzenders uit , hunne ontwerpen, naaf loop 

van de tentoonstelling daarvan, welke volgens het pro -

gramma van de prijsvraa g te 's Gravenhage zal plaats 

hebben, franco te willen inzenden aan het Bureau der 

, t  te Amste rdam. 

N a afloop der  tentoonstelling zullen de ingezonden 

ontwerpen franco aan heeren inzenders of de door  hen op-

gegeven correspondentie-adressen worden teruggezonden. 

ooals reeds in dit Weekb lad werd 

vermeld, had den  Februar i j l . 

op het Paviljoen te m eene 

bijeenkomst plaats van de leden der 

Commissie, door l iet r 

van de Nederlandsche j 

ter  bevordering van Nijverhei d 

benoemd om te overwegen welke 

stappen door de genoemde maatschappij  kunnen worden 

gedaan, ten einde de oprichtin g van een proefstation voor 

het onderzoek van bouwmaterialen te bevorderen. n 

dezer  Commissie zijn de heeren J. F . W . Conrad, en 

C . k voor de j ter  bevordering van 

Ni jverheid ; Prof. . . Telders te , voor  het n 

, van ; J. t te Amsterdam, voor de 

j tot bevordering der  Bouwkunst; Prof. 

N . . t te , voor de Polytechnische School; 

J . van t te Nijmegen, voor de Vereenig ing van 

Burgerl i jk e ; T h . G . Strengers te Amsterdam, 

voor het Genootschap Archi tectur a et A m i c i t i a ; J . B. 

Backer te Amste rdam voor de a a n n e m e r s - s o c i ë t e it „ d e 

Vereeniging" ; T . . van n te 's Gravenhage, voor 

de Vereeniging ter  bevordering van Fabrieks- en -

werksnijverheid ; . J. n te , voor de 

Vereeniging van en voor  Nederlandsche ; 

. VV .  Gratama te , voor  het departement t 

der j  van Nijverhei d en . Si jmons te -

terdam, voor het departement . 

t t t had, zooals bekend is, aan de 

Algemeene Vergader ing der j  van Nijverhei d 

in  een voorstel gedaan tot opricht in g van een 

proefstation ; het t m stelde daarna 

voor om bovengenoemde Commissie samen te stellen. 
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n eene vergadering van het r  der -

schappij  van Ni jverheid , den loden t j . 1. te m 

gehouden, is het rappor t der  bovengenoemde Commissie 

ingekomen en behandeld geworden. t Weekblad

 vermeldt omtrent dit t het volgende: 

n het eerste gedeelte van het ingediende rappor t 

worden in het algemeen het nut, de strekkin g en de onkos-

ten van zulk een proefstation besproken. e beschou-

wingen worden in de volgende conclusion samengevat. 

e oprichtin g van een proefstation, waar

industrieel op elke vraag een wetenschappelijk antwoord 

kan bekomen, is een levensvoorwaarde voor  dc Nijverhei d 

van ons vaderland. Zal het Proefstation aan de verwach-

tin g beantwoorden, dan moet zijn werkkr in g zijn het 

stellen van eischen, waaraan de verschillende produkten 

moeten voldoen en het verrichten van onderzoekingen 

ingevolge opdrachten van besturen en particulieren , tegen 

een nader  vast te stellen tarief , waardoor  het particulie r 

initiatie f niet worde uitgesloten. 

 Opdat wetenschappelijk-technische vraagstukken in 

de eerste plaats worden opgelost en de onpartijdighei d 

der onderzoekingen voor  particuliere n gewaarborgd zij , 

is het wenschelijk dat de oprichtin g van zulk een proef-

station van staatswege geschiede. 

3° e aangewezen plaats voor  het eventueel op te 

richten proefstation is , en wel 

 omdat men daar  parti j  zou kunnen trekken van de 

wetenschappelijke krachten, aan de Polytechnische 

school verbonden. 

/>. omdat men daar  gebruik zou kunnen maken van 

de hulpmiddelen der n van het -

partement van Oor log. 

 omdat daar  het Proefstation dienstbaar  gemaakt zou 

kunnen worden aan het onderwij s der  Polytechni-

sche school. 

n den aanvang is het wenschelijk om zich met 

het oog op de kosten voorloopig te bepalen tot het onder-

zoek van bouwmaterialen, maar  dan toch zal zulk een 

proefstation in het eerste jaar  een som van

vorderen 

e Commissie meent dus de j  van „ N i j v e r -

heid"  het indienen van een adres aan de , 

waarbi j  op de spoedige inrichtin g van een proefstation 

te t wordt aangedrongen, te mogen aanraden, maar 

voegt er  b i j : „ Z e e r zeker  zoude inwil l igin g van het adres 

„ t e n zeerste bevorderd worden, wanneer  daarbij  het 

„ b e w i j s kon worden geleverd, dat de Neclerlandsche 

e zulk een proefstation verlangt. Zal zulk een 

„ b e w i j s k lemmend zijn , dan ware het wenschelijk dat 

„ d e Nederlandsche e niet alleen moreelen maar 

„ o o k f i nan t i ëe len steun aan de zaak gaf." e finantiëele 

steun zou bestaan in het aanbieden aan de g 

van eene som van ongeveer  als tegemoetkoming 

in de oprichtingskosten. Zeker  ware het wenschelijk zich 

van dien steun te verzekeren alvorens dat er  een adres 

in deze zaak door  de j  tot de g 

gericht werd. e Commissie gaf daarom het r 

in overweging haar  te machtigen om te trachten die som 

bij  elkander  te brengen. 

t r  besloot, na de voorlezing van het 

rapport , de Commissie diligent te verklaren en haar  die 

machtiging te verkenen. 

e Commissie heeft alzoo nu de opdracht, om zich 

tot die corporation en personen te wenden, die direk t 

belang hebben bij  de opricht in g van een proefstation, met 

verzoek om hunnen moreelen, maar  vooral finantiëelen 

steun. n bedenke toch dat, mocht ditmaal , nu zich 

zooveel mannen van naam aan het hoofd der  zaak gesteld 

hebben, geen belangrijk e som tot dit doel bijeen te bren-

gen zijn , dit een scherp wapen zal zijn in de handen van 

hen, die zulk eene inrichtin g niet wenschen. t deze 

poging mislukken, dan is de kans dat er  in ons Vader-

land, in de eerste jaren een Nederlandsch Proefstation 

tot stand kome, al uiterst gering. 

t grond mag worden verwacht, dat zeer  velen gene-

gen zullen zijn , ook hun finantiëelen steun te schenken, 

waar  het geld het tot stand komen van een nationaal 

wetenschappelijke inrichtin g van onberekenbaar  nut voor 

de Nijverhei d in ons Vader land. 

J . . . . 

Gegote n staal . t behoud van het getrokken staal 

zou voor  b r u g c o n s t r u c t i ën eveneens gegoten staal kunnen 

toegepast worden, zooals vroeger  het gegoten ijzer  werd 

gebruikt . r  al het gegoten staal tijdens zijne ver-

vaardigin g vloeibaar  is, kunnen de stukken onmiddelij k 

naar  den vereischten vorm en afmetingen gegoten worden. 

e moeilijkhei d om gegoten staal te verkrijge n dat 

vri j  is van lucht- en gasblazen, staat zijne toepassing 

nog in den weg. e blazen vormen, in de massa 

opgesloten zijnde, kleinere of grootere holten, welke 

natuurlij k nadeelig werken op het draagvermogen van 

het gietstuk. 

e Engelsche staalfabriekant VVhilwort h is er  in ge-

slaagd staal te vervaardigen, dat vri j  is van luchtblazen. 

e onderwerpt hij  het gesmolten staal aan eene 

hooge drukk ing , waardoor  de lucht uitgedreven wordt . 

t p r o c é dé schijnt echter  kostbaar  te zijn . 

T e Terre-Noir e wordt staal gegoten, dat vri j  van 

blazen verkregen wordt door  toevoeging van eene kleine 

hoeveelheid si l icium. t gesmolten staal wordt daardoor" 

meer  vloeibaar  en de lucht kan gemakkelijker  ontsnappen 

of zich samentrekken in het bovenste gedeelte van het 

gegoten stuk. 

n dit geval zou het voldoende zijn een grooten giettap 

(masselote) aan het gietstuk te laten, waarheen de lucht 

kan samentrekken. 

Ander e staalfabriekanten zijn er  in geslaagd de lucht-

blazen door  de gloeiende staalmassa te verdeelen. Zu l k 

staal bezit nog een zekere gelijkslachtigheid en voldoen-

den wederstand voor  eenige doeleinden. 

T o ch mag het niet toegelaten worden voor  brugcon-

s t r u c t i ë n . 

t gegoten staal, dat vri j  is van blazen, bezit in 

zijnen natuurlijke n toestand bijn a gelijk draagvermogen 

als getrokken staal: het wederstandsvermogen tegen 

trekkende krachten loopt van  tot . per . 

Echter  vermindert het uitrekkingsvermogen van ge-

goten staal in hooge mate en daalt tot  a  percent 

voor  de weekste soorten, terwij l het bijn a nul wordt 

voor  gegoten staal, welks draagvermogen . en 

hooger  is. 

n zijn natuurlijke n toestand biedt het gegoten staal nog 

zeer  te waardeeren voordeden aan boven gegoten ijzer , 

want bij  grooter  wederstandsvermogen tegen samendruk-

kin g dan de beste soorten van gegoten ijzer , bezit het gego-

ten staal een wederstandsvermogen tegen trekkende krach-

ten van  en meer , terwij l toch het beste gegoten 

ijzer  niet meer  dan  a . per "  houdt. 

r  de voortreffelijkhei d van het gegoten staal boven 

gegoten ijzer  is vooral gelegen in zij n uitrekkingsvermo-

gen alvorens te breken; het kan dus grooteren weder-

stand bieden aan schokken. 

Zij n de voordeelen van gegoten staal boven die van 

gegoten ijzer  reeds van beteekenis, indien het eerste in 

zij n natuurlijke n toestand wordt toegepast, nog meer 

springen zij  in het oog als het gegoten staal gehard en 

uitgegloeid wordt . 

t in olie gehard en uitgegloeid gegoten staal, ver-

krijg t een ietwat grooter  weerstandsvermogen tegen trek -

kende kracht dan gewoon staal, maar  zijn uitrekkin g 

word t nu ongeveer  percent, dus even groot als die 

van getrokken staal. Zi j n wederstand tegen schokken is 

dus oneindig grooter  dan die van gegoten ijzer . 

Een gegoten ijzeren staaf met vierkant e dwarsdoor-

snede van . zijde en geplaatst op twee steun-

punten, welker  onderlinge afstand . bedraagt, 

breekt onder  het gewicht van een blok van . 

vallende van eene hoogte van é én , terwij l eene 

dergelijk e proefstaaf van gegoten en in olie gehard staal 

zonder  te breken den schok doorstaat, van een valhoogte 

van . n begrijp  hoe voordeelig een dergelijk 

materiaal kan zijn in zijne toepassing op brugcon-

s t r u c t i ë n . 

e mogelijkheid om aan de stukken hunne vereischte 

vormen te geven, hoe samengesteld deze ook mogen zijn , 

schenkt aan het gegoten staal al de voordeelen van ge-

goten ijzer , terwij l zijn wederstandsvermogen, zijne smeed-

baarheid en veerkracht door  het harden en uitgloeien ver-

kregen, dit metaal uit het oogpunt van zekerheid verredoen 

verkiezen boven het beste gesmeed en getrokken ijzer . 

V o or gegoten staal, voor  b r u g c o n s t r u c t i ën bestemd, is 

het harden niet eens noodig en zou waarschijnlij k het 

uitgloeien, mit s goed gedaan, voldoende zijn . 

e oorzaken dat gegoten ijzer  van lieverlede voor 

c o n s t r u c t i ën is uitgesloten, bestaan niet voor  gegoten 

staal, en het ware te wenschen dat het laatste op een 

oordeelkundige wijze werde toegepast. 

s is het met goeden uitslag gebruik t bij  de vervaar-

dig in g van affuiten voor  geschut. Gegoten ijzer  zou in het 

geheel niet in aanmerking kunnen komen voor  dergelijk e 

stukken, die zulke hevige schokken hebben te doorstaan. 

Zonder zelfs gehard en uitgegloeid te zijn , zou het ge-

goten staal met alle zekerheid . G per 2 . weder-

standsvermogen tegen samendrukking kunnen houden, 

d i. het viervoudige van den eisch welke aan het we-

derstandsvermogen van gegoten ijzer  wordt gesteld. Onder 

overigens gelijk e voorwaarden zou het dus mogeli jk zijn 

stalen boogstukken voor  bruggen te gieten, die een vier-

maal grootere opening overspannen dan bij  gebruik van 

gegoten ijzer  bereikt is. 

Voorzicht iger  schijnt het echter, de toepassing van 

gegoten staal te beperken tot c o n s t r u c t i ën van gewone 

afmetingen, tot tij d en wijl e men eene grondige kennis 

zijner  eigenschappen zal verkregen hebben. 

t ter  zijde stelling van het nog weinig bekende ge-

goten staal zou voor  alle gevallen, waarbij  het op licht -

heid van constructie en grooten wederstand aankomt, 

en de vorderingen der  metallurgi e in aanmerking ne-

mende, het in Frankr i j k nog weinig toegepaste getrokken 

staal overal het gewalst ijzer  kunnen vervangen. 

t gebruik van staal zal waarschijnlij k langzamerhand 

toenemen en het wantrouwen, dat opgewekt is door  de 

minder  gelukkige uitkomsten bij  zijne eerste toepassing 

in het buitenland verkregen, zal verminderen. t feit, 

dat dit wantrouwen bestaat, blijf t tegen zijne toepassing 

een niet gering te schatten bezwaar. 

e ingenieur  kan nooit genoeg ijver  betoonen om 

zich te overtuigen, dat de fabriekant werkelij k goed 

staal levert; en is het niet uitvoerbaar  proeven te nemen 

op al het plaat- en profielstaal, voor  een bovenbouw 

bestemd, toch moet het op een zoo groot mogelijk 

aantal stukken geschieden. Zelfs kan het zijn nut hebben 

bij  het vaststellen van den leveringsprijs, hiermede bij -

zonder  rekening te houden. 

N og is het der  overweging waard om, in den eersten 

tij d voor  de vervaardiging en levering van stalen bruggen 

uitsluitend onderhandsche overeenkomsten te sluiten of 

de aanbesteding te beperken tot goed ingerichte fabrieken, 

waarin men gewoon is eene bijzondere zorg te wijden 

aan de haar  opgedragen leveringen. 

Zelfs dan nog moet de bewerking onder  nauwkeurig 

toezicht plaats hebben. 

e afgewerkte stalen stukken, dwarsdragers en knoop-

punten van lange brugliggers moeten allen zonder  uit -

zondering in de fabriek onderworpen worden aan eene 

belasting, ten einde eene eenigszins grootere spanning 

in het brugdeel op te wekken dan later  met de proef-

belasting zal worden bereikt. Gedurende deze proeven 

zal het scherpste toezicht moeten worden uitgeoefend. 

Bij  zulk eene wijze van uitvoerin g zullen alle waar-

borgen worden verkregen en is men zooveel mogelijk 

gevrijwaar d tegen ongelukken, die vroeger  bij  de toepas-

sing van staal voorkwamen. 

Zeker  maken al deze voorzorgen en proeven den prij s 

der stalen bruggen hooger  dan dien van ijzeren, afge-

scheiden nog van den inkoopsprij s der  grondstoffen. 

t gebruik van staal is in het algemeen dan ook alleen 

te verdedigen voor  die gevallen, waar  de toepassing van 

ijzer  onmogelijk'  zou zijn , hetzij  door  de grootte der  te 

overspannen ruimte n of door  den eisch om eene buiten-

gewoon lichte constructie te verkri jgen . 

E en en ander  mag evenwel niet in te strengen zin 

worden opgevat; en daar  de inkoopsprijzen van staal en 

ijzer  tegenwoordig gelijk zijn , is het mogelijk'  dat in 

het vervolg het meerdere arbeidsloon der  stalen bruggen 

ruimschoots opgewogen zal worden door  de besparing 

jn gewicht, zoodat zelfs uit een oeconomisch oogpunt 

de toepassing van staal aanbeveling verdient. 

Verder  is het aan te nemen, dat eene meerdere erva-

r in g in zake het staal enkele voorzorgen en proeven zal 

overbodig maken, en het arbeidsloon ook daardoor  zal 

verminderen. r  juist daarom moeten wij  trachten 

het staal toe te passen in navolging der  Amer ikanen 

en Engelschen, die ons daarin v ó ór zijn en het wan-

trouwen hebben afgelegd, dat ons nog terughoudt. 

, Januari
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S Schoorsteen-Ventilators, 

 der n van de Val Travers». 
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O X S A ('ie. 
^ n  Cementtegels 

A M S T E R D A M 
Beltweg No. 3. 

Gecomprimeerd e \spht i It wegen en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-ltinks , Moutvloeren , Kelders , l\olf-e n Kegel -
banen , Winkel - en Mugazijnvloeren . Gangen Veranda' s llrug - en Oak be 
dekkingen , Beto n Fuiideeriiigen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

 3,

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514  Amsterdam 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
n

Prima Engelsche , merk Wallsend, 

e T merk , E 
- en E . -

T systeem P é t i t j e a n. 

Gelieve op Voornaam en Adres te letten. 

 30—50
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baarhei d voo r vocht . Weerin g ra n geluide n
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E . 

B  C  T . 

e laatste leesavond in het k Gebouw 
zal gehouden worden op 1 A p r i l a. s. 

Verkri jgbaa r  in de maten van 30—50 . lengte, 

6—11 „  breedte, 

35 „  dikte. 

Behalve lagere n prijs , bieden deze parketvloeren, boven dc 

andere soorten, de volgende voordeelen aan: Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n (kraken) en 

ongedierte . Grooter e duurzaamheid , o m d at h et h o u t 

u i t é én s t uk b e s t a a n d e, v e r d er  k a n a f g e s l e t en w o r d e n . 

Afdeelin g 's Gravenhage . 

G 

, 19 Pr in s , Amsterdam. 

l-'.x i l t i ( i « ' <leir n v a n <1© V a l T r a v e r s . 

. T 

A M S T E R D A M 
Bel tweg No. 3. . 

Gecomprimeerd e Asplialtwegei i en dit o Horscbvloereii . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-Kinks , Moiitvloereu , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en Magazij n vloere n Gangen Veranda' s Uru<r- cn Oakbe 
dekkingen , Beto n Fiiiideeringeu , Stallen , enz., enz,, enz. 

 Vochtwerend,  (ieraaswerend 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

 8,

Gouden : An twerpen 1885. 

Eere : Gron ingen 1888. 

 fi iq

 kosteloos

Weenen 1880.  1 8 8 3. Amsterdam 1882. 

 en . ,

 en . 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , l i o s t o n , 

. , t b/d. Oude Spiegelstraat 335. 

e ondergeteakenden bevelen z ich 
bi j n A rch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con 

d i t i ë n . 

n 138 

Engelsche Portland Cement 
langzame en snelle.

e aanvoer. 

/iilvere n Medaill e liusterda m 1883. 

N 
E . 

, 

N ,

N ,

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 
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 PARKETVLü£Rt N en WANDTEGELS: 

% N H0LLIN S 4 Cle. 
^ n  Cementtegels 

B k W.F WEIJNTJES, 
Singel .»14  Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 



t bouwen van 64 Won ingen 

op een terrei n gelegen aan de 

J an van der t tus-

schen de - en V a n 

Wouwstraten alhier . 

E N 

St. A  Breestraa t  21 A M S T E R D A M . 

352 

Gouden en Z i lvere n e . Tentoonstel l ing Amsterdam: 1883. 
Zi lvere n Bestuurs e (buiten programma) op de Tentoonstel l ing 

van de Noord-Brabantscne j  van , Afdeel ing 
E indhoven, onder-afdeeling St ra tum ; September 1888. 

t bouwen van twee Woonhu i-

zen aan de Ver lengde Vonde l-

straat, Nienwer-Ani8tel. 

The St. Pancras n Work 
Company, . 

Eerst e IMïjs : GOIIDRX MEDAILLE . 
International e Landbouw - Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

j f i l l f l n U i l u . 

36. Derde Weteringdwarsstraat , 

 Sta l  Bo x

 —

i

—

 —

J A N H A M E R , 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 

e T merk &  Sonne, E 
- en E . T 

T systeem P é t i t j e a n. 

Ciellove op Voornaam eu Adres te letten 
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tijdper k de eigenlijke vakscholen ten behoeve van een 

menigte takken van nijverhei d ontbraken, cn wij  geloo-

ven dat deze leemte tot heden niet veel is gewijzigd. 

t is eerst sedert de e tentoonstelling van 

1  i , dat de regeeringen van E u r o p a zich bezig houden 

met de zorg om instellingen op te richten tot bevordering 

van het onderwij s in de ambachten. 

e regeering van Engeland stelt zich aan het hoofd 

der beweging. Zi j  neemt zelve het bestier  op zich over 

het onderwij s in de kunsten, dat overgeleverd was, echter 

zonder  regeling, aan de particulier e nijverheid . 

t t (departement voor  kunsten), 

een nieuwe instelling, in het leven geroepen om een 

nieuwe vlucht aan de Engelsche nijverhei d te geven, 

stichtte het South n , voegde daarbij 

een kunstnijverheidsschool en eene boekenverzameling, 

en vermeerderde in het geheele k de teeken-

scholen, die het geldelijk steunt en op zeer  bijzondere 

wijze aanmoedigt, omdat de regeering, zoo zegt een 

rondschrijven , de algemeene grondbeginselen van het 

teekenen beschouwt als een noodzakelijk onderdeel der 

nationale opvoeding met het oog op de nijverheid . 

t t wordt bij  de stichting dezer 

kunstscholen gesteund door  de Vereenigingen onder  den 

naam van s s bekend 

e som voor  dit t toegestaan bedraagt 

ongeveer  6 millioen (?). 

d begon in  gemeentelijke nijverheids-

scholen op te richten, die geldelijk worden gesteund 

door  den Staat. 

Oostenrij k heeft een belangrij k groot aantal bijzondere 

scholen voor  kunstnijverhei d gesticht, evenals lagere 

scholen voor  teekenonderwijs. e scholen kunnen zich 

staande houden door  Staatshulp. 

n ë heeft de nieuwe regeling van het onderwij s 

in het teekenen, toegepast op de nijverheid , een onder-

werp van de zorg van den Staat uitgemaakt. 

n Zwitserland wordt op alle lagere scholen onderwij s 

in het teekenen gegeven en er  is ecu groote uitbreidin g 

gegeven aan de scholen voor  werklieden, bestemd om 

aan leerlingen en werklieden de noodige kennis te ver-

schaffen van het vak dat zij  uitoefenen. Bekwame werk-

lieden vormen en ontwikkelen zich daar. e scholen 

ontvangen Staats-bijdragen, g e ë v e n r e d i gd aan de behoeften 

der nijverhei d en de diensten die zij  bewijzen. 

e zorg van het Belgische gouvernement is sedert 

zeer  geruimen tij d bepaald op alles hetgeen in verband 

staat met de vraag van verplichten leertijd . 

. 

N T E . 
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g van een vergissing. 
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Eervoll e vermeldin g op de Groninge r Tentoonstellin g van Bouwmateriale n 1886. 

 Gebouw der j 
tot bevorder ing der  Bouwkunstte

. 

 Prospectus
 Bestekken

g
 &  Co.,

i 
Obernkirchner of Bremer- Udelfanger-

e . 
Silezisch en Zweedsch . 

Fransen en h . 
Fransche . 

Terrazzo- & . 

 V A S S ö h n e. 

 SR. 

Gouden : An twerpen 1885. 

Eere : Gron ingen 1888. 

e 
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(In navolgin g Itnl . Terrazz o vloeren ) 

 Por t lan d Cement  Asphal t. 

E . . , Apeldoorn. 

0, " i t e d 

a te Parijs , Goudon e te Brussel, e , Anger  enz. 

— Vraag prijze n en inlichtingen . — 

J A N VAN DER POT, 
S c h e e p m a k e r s h a v en N°. 3 (Punt.) — . 

. 

engelsch e Paarden- en Vee

Tnigkamer-Beuoodigdheden , 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 

e T merk e Sonne, E 
T en E . T 

T systeem P é t i t j e a n. 

K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 

 Tentoon-
stell ingsgebouw j | 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

e dor n van <lo Val Travers. 

T 

Bel tweg No. 3. . 

Gecomprimeerd e Asplmltwegc n en dit o Dorschvloeren . Werke n in Asphalt -
IHastiek voo r Trottoirs , Skating-ltinks , Moutvloeren , Kelders , holl-ei i Kegel -
banen , Winkel - en JMaguzijnvloereii . Gangen . Veranda' s Brug - en Dakbe 
dekkingen , Beton-Fundeeiiiigen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering van voebtige muren. 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514  Amsterdam 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 
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werkman gelijktijdi g theoritisch en praktisch ambachts-

ondcrwij s te geven. Wi j  moeten hieraan echter  toevoegen, 

dat deze school, door  de stad in  gesticht, met 

hul p van de provincie, den staat, de burgerlijk e gestichten 

en de vereeniging van weldadigheid,  frs. per  jaar 

kost, dat zijn  frs. per  leerling. 

Zij n de uitgaven evenredig aan de uitkomsten? Ui t -

muntende instellingen zijn opgericht; een groot aantal 

nuttig e pogingen zijn aangewend; overal vinden wij  de 

sporen van den prijzenswaardigen ijver  der  gemeenten, 

der  p r o v i n c i ën en van den staat, maar  het ernstige en 

afgeronde werk der  vakscholen, welker  instelling in alle 

opzichten zulke groote diensten aan den werkman zou-

den bewijzen, bestaat niet. Noch de gemeente, noch 

de provincie, noch de Staat kunnen dat werk ten uitvoer 

brengen, wel echter  het particulier e en vrij e initiatief , 

gegrond op de toewijdin g van bekwame mannen, die 

parti j  zullen weten te n van de bestaande elemen-

ten, thans echter  afzonderlij k en verspreid, krachteloos 

en werkeloos. e krachten moeten vereenigd worden 

tot een machtig geheel, tot é én nationaal werk, waarbij 

een beroep moet worden gedaan op de medewerking van 

zoo vele mannen met goeden wil , die niets beters vragen 

dan zich te wijden aan het welzijn van den werkman. 

n onzen tij d wenscht, zoekt en wil een ieder; maar  welk 

nut stichten al die afzonderlijk e pogingen die sterven 

en geboren worden, zonder iets op te leveren? 

Zoodr a in B e l g ië en voor  het geheele land de vakscholen 

zullen zijn ingesteld, dan zal al hetgeen op dit gebied reeds 

bestaat daarvan voordeel trekken, en geen enkel offer  zal 

in de toekomst meer  verloren gaan, daar  alle scholen onder 

é én beheer, naar  een zelfde doel zullen streven onder  toe-

zicht van de regeering, onder  hare bescherming en met 

haren steun, maar  ook in algeheele onafhankelijkheid.

n wij  tot het praktische eindoordeel terug. 

t staat vast dat de onvolledigheid van de leermiddelen 

een bezwaar  is voor  de ontwikkelin g der  kunst-industrie. 

t teekenen is onmisbaar  voor  den werkman. e 

heer y zeide in t teekenen is het schrift 

der nijverheid ; het doet het kin d nauwgezet zien, het 

maakt zijne hand buigzaam en bedreven, terwij l het zijn 

smaak vormt en het gevoel voor  het schoone in hem 

ontwikkelt. " 

e studie van het  moet be-

schouwd worden als een onafscheidelijk onderdeel van 

het lager  onderwijs; maar  niet zoodra is de leerling inge-

wij d in de algemeene begrippen, of hij  moet zijn kennis 

van het teekenen leeren toepassen op die tak van nijver -

heid, waaraan hij  zij n talenten en zijn leven wil dienst-

baar  maken. 

n de vakschool,  of  de werkplaats, moet de 

leerling praktisch onderwij s genieten, maar  op zoodanige 

wijze, dat hij  begrijpen leere den weg der  gewoonte te 

kunnen vaarwel zeggen, zijne natuurlijk e bekwaamheid 

en persoonlijke eigenaardigheden te ontwikkelen, zich 

zelf te zijn en te blijven . 

t vakonderwij s moet den arbeid in de werkplaats 

niet verdringen. t is noodzakelijk, dat de leerling de 

werklieden kan zien werken, dat hij  deel kan nemen aan 

n in de beide laatste alinea wordt gezegd is zeer  juist, 

en kan als argument worden aangevoerd om den heer r 

te wederleggen. Zonder  organisatie zullen die afzonderlijke pogingen 

niets tot stand brengen. 

de beweging in de werkplaats waarin hij  later  moet leven 

en waar  hij  trachten zal de geheimen van zijn meester 

te doorgronden. " 

n de vakscholen tot op heden niet die resul-

taten opgeleverd waarop men had gehoopt, onzes inziens 

lig t de reden daarvan in de afwezigheid van het

 in die van  en van

n heeft tot nu toe aangenomen 

dat het stichten van vakscholen alleen behoorde te geschie-

den door  de openbare machten, eerstens door  de gemeente, 

daarna door  de provinci e en den Staat, daarbij  slechts 

de hulp der  industrieelen inroepende voor  zooverre betreft 

de goede werkin g van dit regeerings-raderwerk. r 

de ondervinding noodzaakt ons te gelooven, dat het par-

tikulie r  initiatief , ernstig en degelijk georganiseerd, moet 

medewerken met den Staat, met den werkman en met 

den patroon, om op centrale punten waar  de beboette 

daaraan zich doet gevoelen, scholen te stichten en slechts 

de tusschenkomst der  openbare machten moet inroe-

pen ondersteuning, 'tzi j  in geld, 'tzi j  door  het beschik-

baar  stellen van lokalen, indien de al te geringe inkom-

sten niet voldoende mochten zij n om de nationale taak 

te volbrengen. 

E en eerste en nuttig e maatregel zoude zi jn : de veran-

dering van avondscholen voor  volwassenen in industrie-

ën vakscholen. Een groot man op dit terrei n heeft 

erkend, dat het lager  onderwij s zijne grenzen heeft, en 

wij  hebben ons afgevraagd, waarom het toestaan van 

gelden, die van geen ernstig nut voor  de scholen der 

volwassenen zijn , niet koude worden overgebracht, althans 

gedeeltelijk en als ondersteuning, op de vakscholen. 

Wi j  gelooven, met het oog op de praktij k en de dade-

lijk e uitvoerbaarheid, terwij l wij  een bli k werpen op de 

beperkte uitkomsten, tot op heden met veel moeite en 

kosten verkregen, dat, nu de noodzakelijkheid van de 

stichting van vakscholen in alle middenpunten der  nijver -

heid door  alle landen luid e is verkondigd, en niettegen-

staande de bekwaamheid van den Belgischen werkman 

voor  alle takken van kunstindustri e wordt erkend, de 

regeering wel zoude doen steun te verleenen aan de 

vereeniging  die in 

het laatst van  door  een twaalftal mannen, gekozen 

uit verschillende partije n en onze voornaamste i n d u s t r i ë n , 

werd gesticht. 

e groep mannen hebben in een eerste bijeenkomst, 

daarbi j  alle staatkundige vraagstukken geheel en al ter 

zijd e stellende, verklaard e dat de vereeniging slechts é én 

doel heeft: de vormin g van goed onderwezen en zedelijk 

ontwikkeld e werkl ieden; de verbetering, zoo veel als 

mogelijk is, van het lot van den werkman, daarbij  voor 

de verwezenlijking dezer  nationale taak rekenende op de 

toewijdin g van allen, op de kracht der  aaneensluiting van 

particuliere n en die der  vrijheid . 

Wi j  ontleenen aan het reglement, in ontwerp aange-

nomen door  het voorloopig c o m i t é, deze regelen: e 

werkzaamheden der  leden van de algemeene commissie 

worden grati s verricht . r  eervol persoon, tot welke 

parti j  hij  ook moge behooren, die zich wil wijden aan 

den werkman en diens zedelijke verbetering, wordt uit -

genoodigd deel uit te maken van de vereeniging." 

. e regeering moet het particulie r  initiatie f aan-

moedigen tot ontwikkel in g van het vakonderwijs. T en 

dien einde moet zij  zich in verbindin g stellen met de 

vereeniging voor  de vakscholen, die zich geconstitueerd 

heeft in den aanvang van dit jaar , en die zich ten doel 

stelt die patroons of vereenigingen van patroons op te 

zoeken, die naast hunne werkplaatsen een oefenschool 

zouden willen en kunnen stichten. 

e staat moet een corps onderwijzers voor  de in-

dustriescholen in het leven roepen. t onderwijzend per-

soneel moet zijn samengesteld uit onderwijzers, die in de 

verschillende scholen op bepaalde dagen en uren hunne 

lessen zullen geven. t corps onderwijzers is gemakke-

lij k te verkrijgen . e staat behoeft slechts de onderwij -

zers te nemen, die thans voor  een geringe belooning, 

betaald door  de gemeenten, lessen geven in de scholen 

aldaar. 

. t onderwij s in elke vakschool moet omvatten 

het teekenen, toegepast op de bijzondere behoeften der 

werkplaats, en tevens de studie van de Fransche en 

Vlaamsche talen. Eveneens moet onderricht worden gege-

ven in het maken van bestekken en begrootingen, daarbij 

steeds rekening houdende met den aard van het ambacht 

in de school onderwezen. 

. e staat, de p r o v i n c i ën en de gemeente, moeten 

door  middel van s u b s i d i ën het in stand houden der 

scholen bevorderen. 

V . e scholen moeten g e ï n s p e c t e e rd worden van 

staatswege. 

. e scholen zullen werken volgens een vastge-

steld tarief en op zoodanige wijze, dat een voor  den 

handel nadeelige concurrentie wordt vermeden. 

 Apri l  Alvorens over  te gaan tot de behan-

deling der  punten op de agenda voorkomende, werd door den 

voorzitter  een  tal exemplaren van een diploma aan de afdeeling 

aangeboden, om te dienen bij  bekroningen van prijsvragen t 

diploma is hoogst verdienstelijk ontworpen en geteekend en werd 

dan ook met alle bewijzen van erkentelijkheid aanvaard, hetgeen 

vooral bleek toen door  het lid m in keurige bewoordingen 

den voorzitter  den dank der  afdeeling werd gebracht, waarmee op 

geestdriftvolle wijze werd ingestemd. 

Aan de orde was een tweetal vraagpunten; de eerste vraag, 

luidende: welke is het eenvoudigste en tevens doelmatigste ver-

warmingssysteem, met afvoer  van bedorven en aanvoer  van frissche 

lucht, met gebruikmaking van kachels of haarden, werd beant-

woord door den heer  van Wijngaarden. n de eerste plaats 

werd door  den spreker  nagegaan aan welke voorwaarden een 

goed verwarmde en geventileerde kamer moet voldoen en ver-

volgens onderzocht in hoe verre door  sommige bekende kachels 

of haarden daaraan werd te gemoet gekomen. Achtereenvolgens 

werden de toestellen van Piclet, de e kachel, de kachel 

van Smit, die van Weigel en de inrichtin g van Gaillar d nage-

gaan en verklaard, waarbij  zeer  duidelijk e teekeningen tot ophel-

dering. 

Uit het verhandelde volgde als antwoord, «dat de genoemde 

kachels kunnen worden aangemerkt, als op geschikte wijze te 

voldoen aan de gestelde eischen, dat echter  aan allen nog gebre-

ken kleven en men mag verwachten dat het naarstig onderzoek; 

in den laatsten tij d tot meerdere volmaking op dit gebied inge-

steld, tot gedurige verbetering zal leiden."  Op verzoek van het lid 

r  stelde de spreker  zijne verhandeling ter  beschikking voor 

de leestafel. 

Naar  aanleiding van het gesprokene deelt de heer . -

singe zijne ervaringen op het gebied van verwarming er. ventilatie 

mede, waaruit blijk t dat somtijds op eenvoudige wijze, met geringe 

middelen, indien zij  met kennis van zaken worden toegepast, 

uitmuntende resultaten kunnen worden verkregen. Ook de voor-

zitter  haalt in dien zin enkele voorbeelden aan. 

Van de tweede vraag, luidende, »in welke gevallen en op welke 

gronden is een betonfundeering onder bruggen, sluizen en andere 

bouwwerken aan te bevelen boven een gewone houten fundeeringl 

en hoe moet deze worden geconstrueerd,"  had de heer  ten Ooes-

schate de beantwoording op zich genomen. Spreker  geeft een 

beschrijving van de samenstelling van beton, en gaat de gevallen na, 

waarin een betonverdieping is te verkiezen boven een houten 

fundeering. Zulk s is voornamelijk het geval bij  den bouw van 

bruggen over  rivieren, wanneer  de plek, waar  gefundeerd moet 

worden, niet kan worden afgedamd, de bodem der  rivier  be-

weeglijk is, of op zoodanige diepte is gelegen dat de houten 

fundeering, algesneden beneden het laagste water, de noodige 

stabiliteit zou missen. Bij  sluizen wordt in sommige gevallen langs 

de buitenfronten een betontundeering gelegd, teneinde te voor-

komen dat de sluis onderloops wordt, of wel, om de paalworm 

tegen te gaan. 

n het breede werd verder  nagegaan de samenstelling dezer 

fundeeringen, die hun toepassing vinden bij  groote werken en 

slechts zelden in den burgerlijke n bouw voorkomen. 

e Voorzitter  brengt den dank der  vergadering aan de beide 

sprekers en stelt een pauze in, welke de aanwezigen zich ten 

nutte maken om kennis te nemen van de tentoongestelde ant-

woorden op de prijsvragen en het desbetreffende rapport der  jury , 

welke jur y bestond uit de . , u cn r 

te Groningen. 

Van de  ontwerpen voor  een tramwegstation werd bekroond, 

dat onder  het motto Friso, waarvan de heer . . Faber  Jr. , 

opzichter  bij  de gemeentewerken alhier, zich als vervaardiger 

bekend maakte. 

t resultaat der  tweede prijsvraag, »een stel schuifdeuren enz." 

was minder  gunstig, een bekroning kon niet plaats hebben. 

e bekroning, het diploma der  afdeeling en / —, werd 

door  den Voorzitter  in zeer  hartelijk e bewoordingen uitgereikt en 

onder  luide bijvalsbetuigingen van al de aanwezigen, door  den 

heer  Faber  aanvaard. 

t dient vermeld te worden dat het bekroonde ontwerp veel 

verdienste heeft en goed is geteekend. r  den heer  Baron werd 

volgens besluit der  vorige vergadering rapport uitgebracht over 

zijn onderzoek naar  het , door  de firm a k &  C°. 

te m in den handel gebracht en in een verspreide circulair e 

voor  velerlei doeleinden aangeprezen. Uit dit rapport bleek, dat 

het bedoelde artikel niet voldeed aan de verwachtingen, die men 

er  naar  luid der  genoemde circulair e van mocht koesteren. 

r  der. heer r  was ter  tafel gebracht een model «ijzeren 

ondergrond voor  stucadoorwerk,"  met begeleidende circulaire, in 

den handel gebracht door de firma  van n s 

te . 

t belangstelling werd van dit artikel kennis genomen en 

het doeltreffende voor  sommige gevallen ervan geconstateerd, 

waarom dan ook de heer  Fincke werd uitgenoodigd een nader 

onderzoek in te stellen en van zijne bevindingen in een volgende 

vergadering te rapporteeren. 

Nadat de Voorzitter  de leden heeft opgewekt tot onvermoeiden 

arbeid aan den bloei der j  en van deze hare afdeeling, 

de aanwezigen voor  hunne opkomst heeft bedankt, roept hij  allen 

een tot weerziens toe en sluit de laatste vergadering van het 

afgeloopen winter-halfjaar . 
-

\ ' J S V  A G E N . 

T der  J u r y benoemd door  de Veroonig ing tot 
bevorder ing der  Bouwkunst te Gron ingen i n zako 
de antwoorden ingekomen op eene pr i jsvraa g uitge-
schreven door  bovengenoemde vereeniging. 

e Jury besloot met algemeene stemmen te rapporteeren als volgt! 

 Een goed ontwerp, indeeling doelmatig, het is echter 

niet een der  ontwerpen, welke voor  bekroning in aanmerking 

kunnen komen. 

 Platte gronden niet oordeelkundig, gevels stijf . 

 Een ontwerp met doelmatige indeeling, de architectuur 

der gevels is evenwel niet van een breede opvatting. 

 Plattegrond indeeling voor  een vill a niet aanbevelens-

waardig, de architectuur  getuigt van weinig studie. 

g goed, de gevels maken geen aangename n 

indru k en getuigen van te weinig studie. 
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 Een uitmuntend ontwerp met eenvoudige doelmatige indee-

ling, de gevels zijn smaakvol en het geheel maakt een aangena-

men indruk . t ontwerp kan beschouwd worden als de type voor 

een villa , en heeft in hoofd- en onderdeelen veel oorspronkelijks, 

de teekeningen zijn net bewerkt. 

 Plaategrondverdeeling gedrongen, hokkerig; de gevels, 

getuigende van studie, zijn niet onverdienstelijk; de perspectieftee-

kening rechtdraderig. 

 (geteekend). Een ontwerp met ondoelma-

tigen platten grond; zie salon, ontvangkamer, haard in de vestibule; 

de gevels zijn goed geteekend, de proporti e der  torensanienstelling 

zwak, versiering sober. n de détails is gebrek aan eenheid in vormen. 

 Een vestibule ontbreekt, de entree is daardoor  tochtig; 

de muren onvoldoende gesteund, de gevels getuigen van weinig 

studie; voor  een eersteling is het echter  een vri j  goed ontwerp. 

 Plattegrond doelmatig, spreekkamer misplaatst. 

Vier  veranda's zeker  te veel, toren te groot opgevat, teekeningen 

niet mooi, raamvormen gezocht. 

g eenvoudig en goed, de gevels maken 

geen aangenamen indruk . 

 Een der  gevels geheel als blinde muur  te be-

handelen, verdient voor  eene vill a geene aanbeveling; wat minder 

ruimt e voor  de trappen zou den salon ten goede komen ; de hoofd-

gevel is waarschijnlij k in hoofdzaak gecopieerd en getuigt van weinig 

smaak, vooral blijkbaa r  uit de détails; meerdere gevels ontbreken. 

e schikking der  vertrekken, goed doordacht; de gevels 

getuigen van weinig architectonischen zin; de behandeling der  tee-

kening is goed. 

g goed, de gevels herinneren 

aan bekende stationsgebouwen en maken daardoor  voor  een vill a 

geen aangenamen indruk . 

e ontwerper  heeft blijkbaa r  zijn best gedaan, doch 

het ontwerp is onvoldoende. 

 Een goed geteekend ontwerp, indeeling vri j 

goed, raamverdeeling laat nog al iets te wenschen over. Overigens 

maakt het ontwerp geen onaangenamen indruk . 

t beschouwen van dit ontwerp ontlokte de verzuchting, 

dat zooveel tij d besteed wordt aan het samenflanzen van vormen 

zonder  smaak. 

t ontwerp is zeker  van een leerling, de moeite er 

aan besteed verdient waardeering. 

 Blijkbaa r  van een leerling die nog goed moet studeeren om 

te kunnen meedoen. 

 Plan goed ingedeeld, uitmuntend geteekend 

détailvormen weinig oorspronkelijk ; 't geheel is echter  niet onver-

dienstelijk en kwam voor  bekroning in aanmerking, de vormen 

zijn echter  niet elegant en deden daardoor  het ontwerp afbreuk. 

 Eene vreemde eigenaardige combinatie; het dak, zonder-

ling, zal tot velerlei lekkage aanleiding geven; de indeeling is niet 

overeenkomstig de eischen van huiselijkheid, 't Geheel is niet artis-

tiek, doch bij  al 't verkeerde niet onverdienstelijk. 

 Eer. goed ontwerp, de indeeling doelmatig, de vormen 

zijn smaakvol. e proportien zijn goed. Ook dit ontwerp kwam 

voor  bekroning in aanmerking. 

 Gevels goed geteekend, echter  niet aantrekkelijk . 

Planverdeeling ondoelmatig. 

e planverdeeling; goed geteekend; de gevels 

hebben geene architectonische verdienste. 

 Onbehagelijke gevels, ondoelmatige indeeling. 

 Een gebrekkig ontwerp. 

 Zeer  artistique geteekend; de tcekenaar heeft blijkbaa r 

meer  werk gemaakt van de boomen dan van het teekenen der 

kapconstructie; door  de manier  van teekenen is van de details 

niet veel te zien. t geheel maakt een aangenamen indruk , 't is 

echter  beter  geschikt als illustrati e van een tijdschrif t dan voor 

eene bouwkundige teekening, zelfs de details zijn zoo artistiek 

behandeld, dat een beeldhouwer er  moeielijk wijs uit kan worden. 

e indeeling is goed. e hoofdindruk zoodanig, dat de jur y 

dit ontwerp voor  eene tweede bekroning in aanmerking doet komen. 

Aan 't einde harer  taak meent de jur y te moeten opmerken, 

dat uit deze uitmuntend geslaagde prijsvraa g wederom het vele 

gebruik van plaatwerken blijkt . 

t men smaak en vaardigheid, weet men puntgeveltjes, 

raamvormen, torentjes enz. tot een geheel te schikken, zoodat er 

eenige eenheid ontstaat, dan vervalt de rammelende indru k die 

't samen voegen van velerlei motieven oplevert. Stij l verkrijg t 

men zoodoende echter  nog niet. 

n beschouwe de standaardwerken als geschiedenis der  vormen, 

de huidige ontwerpen van velerlei uitmuntende projecten als 

vormentaal van den tcgenwoordigen tij d en trachte zijne vermogens 

zoo te ontwikkelen, dat eigen gedachte, eigen gevoel en daardoor 

oorspronkelijkheid , uit de ontwerpen spreekt. 

e beide ontwerpen Flora en Odeur  zijn uitmuntende voor-

beelden, getuigen van veel smaak, studie en kunstvaardigheid. 

e jur y geeft de Vereeniging in overweging met den eersten 

prij s te bekronen het ontwerp  en met den tweeden prij s 

't ontwerp

e Jury voornoemd: 

. . . 

JOA N A. . 

J. B. . 

. 

Wanneer  ik eenigszins had kunnen vermoeden, dat de opname 

mijner  voordracht: «het Bouwkundig onderwijs" , in het Weekblad, 

aanleiding had kunnen geven tot een optreden voor  de eer  der 

Nederlandsche Bouwkunst, als waartoe de geachte Secretaris der 

j  gemeend heeft te moeten overgaan, zoo zou ik mij 

gewis tweemaal bedacht hebben, alvorens gevolg te geven aan het 

algemeen verlangen van de vergadering der  Afdeeling Arnhem. 

k acht mij  verplicht ernstig protest aan te teekenen tegen de 

opvatting van den heer ; en daar  ik mij  moeielijk kan voor-

stellen, dat die opvatting door de e gedeeld wordt, neem 

ik bij  deze de vrijheid , bij  u in hooger  beroep te komen van het 

veroordeelend vonnis door  ZEd . geveld. 

Eenige uitdrukkinge n en beschouwingen in het tweede gedeelte 

mijner  voordracht schijnen de aanleiding te zijn geweest tot die 

opvatting; welke logische gedachtengang er  toe geleid heeft, is 

mij  echter  nog niet recht duidelijk ; het zou mij  leed doen wanneer 

zij  door  menig lezer  gedeeld werd; ik meen evenwel eenigen grond 

te hebben, om te vertrouwen, dat dit laatste niet in die mate het 

geval zal zijn, als de hr. . zich dit voorstelt. Natuurlij k kan en 

wil ik niemand het recht ontzeggen mijne uitdrukkinge n overdreven 

of te kras, mijne beschouwingen onjuist te vinden; ik geef mij n 

oordeel gaarne voor  beter  en zal dankbaar  elke terechtwijzing 

aannemen, waarmede men mij  overtuigt van dwaling, en in zulk 

een geval zal het niet zoo moeilijk vallen mij  tot andere gedachten 

te brengen, als de hr. . schijnt te veronderstellen. 

k geloof evenwel niet, dat onder  de hier  bedoelde uitdrukkinge n 

en beschouwingen een enkele voorkomt, waardoor  iemand, wie het 

ook zij . zich persoonlijk beleedigd of gekwetst kan gevoelen. k 

meen uitsluitend zaken en toestanden besproken te hebben; wil 

men de wijze, waarop ik dit deed «omspringen"  noemen, 't is mij 

wel, van zonderling omspringen met personen ben ik mij  niet 

bewust; ik werp de beschuldiging dit te hebben gedaan ver  van 

mij , onder  verklarin g met te begrijpen, hoe men het gesprokene 

als zoodanig kan qualificeeren. 

Wat de aanhaling van het oordeel van Prof. Friedric h Schmidt 

betreft, de naam van den grooten Weener  bouwmeester  staat mij 

te hoog en de eerbied, die ik voor  hem als kunstenaar  koester  is 

te groot, dan dat ik gelooven kan, dat hel den heer r  met 

die aanhaling ernst kan zijn; met bescheidenheid meen ik te mogen 

opmerken, dat zij  hier  wel wat misplaatst is. Voorts kan ik ver-

klaren, dat het volstrekt mijne bedoeling niet is, den doodsteek 

te geven aan het vertrouwen van het publiek in de bouwkundigen. 

, het is mijn streven dat vertrouwen, waar  het geschokt 

is, en dit is op vele plaatsen het geval, te herstellen, en ik heb 

daarom niet geaarzeld in een vergadering van vakmannen en ver-

volgens in een vakblad, dingen bij  hun naam te noemen, die trou-

wens geen geheim zijn, ook voor  het ontwikkeld deel van het 

publiek, waarvan de bouwkunst, zooals ik zeide, het meest te ver-

wachten heeft. 

Wanneer  ik, uit eigen ondervinding sprekende, de wenschelijk-

heid uitdruk , dat de jongere beoefenaars der  bouwkunst eens een 

onderzoek in eigen binnenste instellen naar  hetgeen hun ontbreekt, 
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dan geloof ik niet, dat dit aan het prestige der  bouwkundigen in 

't algemeen tegenover  het publiek, eenigszins kan schaden, inte-

gendeel. 

Voor  het overige geloof ik nimmer blij k gegeven te hebben 

van gebrek aan waardeering van het vele goede in htt streven 

van kunstbroeders, ook op het gebied van den woonhuisbouw, 

waarop de bechouwingen in mij n opstel meer  bepaald betrekking 

hebben. 

e echter  in 't algemeen bij  den woonhuisbouw nog met de 

beginselen van architectuur  wordt omgesprongen, b.  in wel-

varende provinciesteden, zal ik hier  wel niet in 't licht behoeven 

te stellen. k wil niet beweren, dat het op dit punt in het buiten-

land veel beter  gesteld is, doch dit is geen reden de oogen te 

sluiten voor  hetgeen te verbeteren valt in ons land; ons land, 

dat door zijn ligging en de daarmede in verband staande zeden 

zijner  burgers, ook in de bouwkunst als 't ware, aangewezen is, 

een eigenaardige stelling in te nemen, dit in vroeger  tijden op 

waardige wijze gedaan heeft en het ook nu nog doen kan, mits 

wij  op onze hoede zijn; ziedaar  mij n overtuiging, die toch zeker 

niet wanhopig genoemd kan worden. 

r  passend zou het genoemd kunnen worden, indien ik 

thans hier  nog meer  aan toevoegde, ter  rechtvaardiging van de 

beschouwingen, door  mij  te Arnhem ten beste gegeven met de 

zuiverste bedoelingen. 

e namen, die aan het hoofd van het

te lezen staan, zijn mij  een waarborg, dat die bedoelingen door 

de e niet miskend zullen worden; en ik vertrouw, dat de 

geachte Secretaris bij  nadere overweging zal willen erkennen, mij 

wel wat hard te hebben beoordeeld. 

n hoeverre mijne beschouwingen daartoe gegronde aanleiding 

hebben gegeven, laat ik aan u, mijne heeren, ter  beoordeeling over. 

Verschil van meening, bij  het streven naar  één doel, bestaat en 

zal blijven bestaan, ook in den boezem der j  tot be-

vordering der  bouwkunst. k zou het niet gaarne anders zien, 

immers: u choc des opinions jailh t la vérité,"  en het onder-

werp, dat ik behandelde is zeker  alleszins een ernstige gedachten-

wisseling waard 

k zou er  een eer  in stellen, met mannen van meer  kennis en 

ervaring op het door  mij  betreden gebied, in zulk een gedachten-

wisseling te mogen treden en wanneer  zich hiertoe de gelegenheid 

mocht openen vertrouw ik, niet te kort te zullen schieten in de ver-

dediging mijner  beschouwingen, wanneer  men die laat in het 

verband, zooals zij  in mijn opstel voorkomen en er  niet van het 

begin af aan slechts los daarheen geslingerden gezegden in ziet. 

t de opname dezer  regelen in het Weekblad zoudt u mij  ten 

zeerste verplichten, terwij l ik mij  met de meeste hoogachting 

teeken UEd. . . 

P. .

 Apri l

E . 

Wi j  ontleenen het volgende aan de

e heer  J. . de , directeur  van de l voor 

kunstnijverheid te Amsterdam, trad den 4den dezer, te m 

als spreker  op in het  voor  de leden van het departement 

m der j  tot bevordering der  nijverheid, de 

afdeeling der j  tot bevordering der  bouwkunst en de 

vereeniging j  sprak over  invoer  en eigen productie 

in kunstnijverheid, en toonde daarbij  aan, hoe ten aanzien onzer 

kunstindustri e het gevoel van eigen onmacht en het gemis aan 

zelfvertrouwen in de laatste jaren te onzent zijn geweken. Een 

nieuwe periode is ingetreden. Tot nu was de vreemdeling ons de 

meester; op het gebied der  kunstnijverheid deden wij  niets dan 

navolgen, in spijt van onzen aanleg tot zelfstandige productie. 

t den buitenlander  te concurreeren in zijne eigen denkbeelden, 

dat zal altij d bezwaarlijk blijven. We moeten leeren op eigen 

beenen te staan, om zóó den buitenlandschen invoer  te herleiden 

tot een minimum. Tapijten, behangselpapier, gordijnen en portières, 

meubelstoffen en passementerie, — het komt hier  grootendeels 

uit het buitenland met veel meubelen, tevens met al de producten 

van de metaal-industrie en duizenderlei snuisterijen die bij  waggon-

ladingen hier  worden ingevoerd. Ook de producten van de leder-

industrie, het Christoffel- en Berlijnsch zilver, byouterièn, fijn 

glaswerk, huishoudelijk aardewerk en porselein, tafelserviezen, 

reisbenoodigdheden, papeterie, kunstbloemen, enz., enz., — het 

komt alles meest uit den vreemde. Wel hebben ook wij  eenige 

artikelen van uitvoer  op het gebied van de kunstnijverheid, maar 

in verhouding staren wij  op een te reusachtigen invoer  van buiten-

landsch fabriekaat en op ontzaglijke voordeden, die voor  onze 

eigen industri e verloren gaan. n m o et en daarin k a n 

verbetering komen. e stelling nader  uitwerkende, laat spreker 

het ceconomisch deel van het vraagstuk rusten, om zich meer 

uitsluitend tot het artististieke deel te beperken. 

t industrie-onderwij s moet een hulpmiddel blijven. e goed 

ingerichte werkplaats verdient de voorkeur, ten einde overeen-

stemming te verkrijge n tusschen den teekenaar  en den werkman. 

Scheiding tusschen de kunst en het ambacht is schadelijk, daar 

anders de eerste te groote eischen stelt aan het vak en de eigen-

schap van het materiaal uit het oog verliest. e teekenaar moet 

de finesses van het ambacht kennen; anders gaat het noodzakelijk 

verband verloren, en vervalt men tot verspilling van materiaal 

en van geld, om soms zelfs tegenover  de onmogelijkheid van 

uitvoering te staan. 

Er moeten voorts in de kunstnijverheid voortaan vormen worden 

gekozen, die passend zijn voor  de massa. Zóó komt men tot fabriekaat 

in het groot en schept men de mogelijkheid met het buitenland 

te concurreeren. Zelfstandigheid van stijl , algemeene bruikbaarheid , 

sierlijkhei d en mindere kostbaarheid, die soliditeit niet uitsluit , 

moeten hand aan hand gaan. 

Goede smaak moet natuurlij k bij  dat alles voorzitten : phantaisie, 

goed oordeel en schoonheidsgevoel. t laatste kan niemand ge-

leerd hebben: n bezit het of men bezit het niet. Alleen kan, 

wie het bezit, het tot hoogere ontwikkelin g brengen. Smaak is 

kapitaal, niet het minst in de kunstnijverheid. 

n de praktij k moet de natuur  zelve den besten grondslag 

leveren voor  de decoratieve kunst, een grondslag, die verre verheven 

is boven den ons bij  overlevering bekenden stijl . e natuur  be-

spiedende en volgende, onttrekt men zich aan de slavernij  der 

overlevering, sprekende het van zelf, dat men daarna den natuur-

vorm geschikt moet maken voor  de kunst, daar  men anders tot 

naturalisme zou vervallen. Ook voor  de harmonie der  kleuren is 

de natuur  de meest betrouwbare gids. 

Bij  de groepeering van motieven tot een samenstel moet groote 

eenvoud tot leiddraad strekken. Slechts in eenvoud ligl het waarlij k 

schoone, en dat moet op zijne beurt bereikt worden met de minst 

mogelijke kosten. t moet in het streven liggen een aantrekkelij k 

degelijk fabriekaat te leveren, zoo goedkoop mogelijk Zonder  of 

met zeer  geringe verhooging van productiekosten, moet alles be-

valligheid en daardoor  kunstwaarde verkrijgen . t is het groote 

geheim voor  onze kunstindustrie.  )at het mooie  kostbaar 

moet zijn, is een dwaalbegrip; het tegendeel immers behoort tot 

de mogelijkheden. e studie van een smaakvol, goedkoop fabriekaat 

is voor  ons land van zelf aangewezen, en dat dit bereikbaar  is 

leert onze nationale kunstnijverheid uit vroegere eeuwen. n 

kostbare productie en natuurstudie moet de leuze zijn. e af-

nemers (het publiek) zullen dat streven van zelf steunen. Gevolglijk : 

de opleiding voor  de kunstindustri e op de school, voor  wat de 

algemeene beginselen betreft, en daarna op de werkplaats, voor 

de toepassing dier  beginselen. n de praktijk : goede smaak 

eenvoud, degelijkheid, naast een streven om, zonder  belangrijk e 

verhooging van kosten, producten te maken die fraai en duurzaam 

en toch goedkoop zijn Tevens moet men zich los maken van 

vreemde conventie. Zóó zal men ook het vertrouwen winnen 

van den geldschieter  voor  kunst met industrieele doeleinden. t 

is zóó waar, dat het kapitaal reeds nu aan de goed begrepen 

kunstnijverheid de hand reikt ; de o en e aardewerk-

fabrieken leeren het. Volgt men dien weg, dan zal onze eigen 

prodructi e den invoer  uit den vreemde weldra geheel verdringen. 

e spreker  vond levendige toejuiching. 

Op g  Apri l a. s., op het gebruikelijk e uur, zal te 

's Gravenhage een vergadering worden gehouden van het . 

t van ingenieurs. 
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. e architect
W . Veth, het bouwen van een pakhuis voor 
den Wel-Ed. heer e N'ijland , ten dienste 
van den rottinghandel. 

Schuldeis en Tas ƒ
gegund. 

. t gemeente-
bestuur het bouwen van eene openbare 
lagere school der  ie klasse voor  kin-
deren, op een terrein beoosten de Veemarkt 

. C. s /
E. . e »

A. v. Wensveen »

P. S. e »
 Paans »

J. F. Prenzler  »
. J. 13. van e »

A. T . Sleeswijk »

B. Cruijf f »
G. Verweij  te Uithoorn »

. x »

G. Boon »
J. r  »
W . Voskuij l »

P. Groenhoff en  G. . . »
Cruijf f en Schouten »

. . s te Oss »
de overigen allen aldaar. 

. t gemeente-
bestuur  van Obsterland: het bouwen van eene 
nieuwe school  Beetsterzwaag. 

 Nijhol t te Wolvenga
. Bloemberger te e . . . »
 Veenstra te Augustinusga . . . »

 Bouma te g »

 G. v. d. Veen te Augustinusga. »
W . Burgri j  te Terwispel »

 Tolman te Boornbergum. . . . »
A. v. d. r  te m . . . . »

C. Schiere te Boornbergum . . . . »
A. S. Bijlsma te Bergum »

T . v. Eik te e »

S. W. de  te idem »
 Poutsma  Terwispel
. J. g te Ureterp »

. Eppinga te n . . »

. de r te Beetsterzwaag. . »

B. A . v. d. Veen te Terwispel . . »

t t . . -
bestuur: het bouwen eener  kerk met toren, 
traptorens, doopkapel, sacristie en zangkoor, 
alsmede het bouwen eener  noodkerk en 
sloopen der  oude kerk : 

 Bodenrijs te 's Gravenhage

. e directie der  Ned. 
: e bouwing en ver-

bouwing van magazijnen, pakhuizen, enz. 
onder  beheer van den architekt J. : 
W . van n te . . . ƒ

. 
B. 

. C. r  te . . 

E . v. d. Woerd te . . . 

F . n te m . . . . 

A . . . Wesselink te o . 

A . 
F. 

J-
gegund. 

. t gemeente-
bestuur: het gedeeltelijk afbreken en het 
vergrooten der  openbare school aan de 

e : 

 N. Pons, te n
A. l te Aalbur g (N. Br.) . . »
P. v. n te n . .

A. de n te m »

. van der  Spek te g »
J. v. d. q en  J. v. t te 

n

A. v. Staveren te idem »
J. de Pu ij  te m »

J. de Vries te n

r de j  t o t b e v o r d e r i n g d er  B o u w k u n s t 

zal in den loop van het jaar  worden uitgegeven: 

let G T 

t l zal verschijnen in  Afleveringen, en wordt grati s verstrekt 

aan alle Gewone leden der j  tot bevordering der  Bouwkunst. 

Voor de leden der j  wordt de gelegenheid opengesteld, om op de volgende 
zeer  bi l l i jk e voorwaarden, advertentiën op de omslagen der  afleveringen te plaatsen. 

e prij s van eene advertentie is, per  aflevering: 

Voor eene advertentie van 
bijzondere oppervlakte, kun-
nen bijzondere overeenkom-
sten worden gesloten. 

Bij  inteekening op eene 
advertentie-ruimte, grooter 
dan die a — per  afleve-
ring , te plaatsen op de omsla-
gen der  afleveringen, wordt 
de  of laatste plaatsing niet 
berekend. 

Zi j  die genegen zijn onder 
bovengenoemde voorwaar-
den eene advertentie te plaat-
sen, worden uitgenoodigd, zoo 
spoedig mogelijk hunne opga-
ven te doen aan het bureau 
der

-
nixstraat  te Amsterdam, 
terwij l door de uitgevers de 

 na de uitgave van elke 
aflevering over  het bedragder 
gelden zal worden beschikt. 

Over de abonnementen voor  advertentie-ruimte op alle  afleveringen, wordt mede 
beschikt nd de uitgave van de eerste aflevering. 

van deze grootte / 3.00 

5.00 

7.50 » drievoudige » 

naar  verkiezing in de hoogte of in de breedte 

 en

« B O C .
m N S * Cle.

n  Cementtegels.
Groote voorraden.

, 

N ,
 Amsterdam

N , Antwerpen
Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden N 
PAA 1 V E N .

Engelsche Portland Cement 
langzame en snelle.

;  & C ° . . 
Op strengste keur  geleverd door 

. G l i l S A N T

e aanvoer. 

Gouden : An twerpen 1885. 

Eere : Gron ingen 1888. 

Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 
. 

t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
 van uitmuntende kwaliteit en tegen concui reerende prijzen. 

e T f &  Sonne, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. -

T systeem P é t i t j e a n. 

Gelieve  Adre

Weenen 1880. . Amsterdam 1882. 

N , Frankfor t . 
 V A N 

J  en . , 

 en N 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , , ü o s t o n , 

T

. , t b/d. Oude Spiegelstraat 335. 
» l , 

— 

< 
i 

O 

PQ 

ö 09 

> 

w 

Verkri jgbaa r in de maten van 30—50 . lengte, 

6—11 „  breedte, 

35 „  dikte. 

Behalve lagere n prijs , bieden deze parketvloeren, boven de 

andere soorten, de volgende voordeden aan: Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n (kraken) en 

ongedierte . Grooter e duurzaamheid , o m d at h et h o u t 

u i t é én s t uk b e s t a a n d e, v e r d er k a n a f g e s l e t en w o r d e n . 

t voor  Nederland. , 19 Pr in s , Amsterdam. 

. 
, T , W E E N E N . , G 

 Prospectus
 Bestekken

g
 &  Co.,

V o or 

Zij , die zich willen verbinden, moeten zich aanmelden bij  een der  Plaatselijke of 
Garnizoens Commandanten of bij  den Commandant van hel werfdepot. 

n kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, ongefrankaerd, 
aan het t van . Zij  worden kosteloos gegeven.

E N . V A N  &  Z O O N leve ren-

l i



The St. Pancras n Work 
Company, . 

Eerste Pr i j s : N , 

internationale w Tentoonstelling 

te Amsterdam . 1884. 

36.

 Sta l  Bo x

G e ï l l u s t r e e r de Catalogussen op 

aanvrage. 

E N 

St. Anth . Breestraa t C 21 A M S T E R D A M . 

.  N°. 352. 

Gouden en Z i l ve re n e . Tentoonstel l ing Amsterdam: 1883. 
Zi lvere n Bestuurs e (buiten programma) op de Tentoonstel l ing 

van de Noord-Brabantsche j  van , Afdeel ing 
E indhoven, onder-afdeeling St ra tum ; September 1886. 

 A G A Z J N V A N 

W. F WEIJNTJES, 
 514  Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 

. 

 Co.

Zi lvere n e Amsterdam 1883. 

N 

E N EN. 
 P. A QTJTNT .

B . F . , 

 tweede

 l innen Stem-
pelband

 60 CtS.

 Gen. Porte . 
S 15 Gulden. 

 f 45.— 

lOxploitiiti e der n van «ie Val Traver». 

E . T 

Bel tweg No.  P*"" . 

Gecomprimeerde Asphaltwejrr n en di t o h vloeren. Werken in Asphalt-

k voor  Trottoirs , Skatinir-lt inks , t vloeren, , hol f - eu -

banen. Winkel - en »vloeren. Gunjren Veranda's ttruir-  en e 

dekkingen, Beton Fundeeri i igen, Stallen, enz., enz,,

Zindeli j k Vochtwerend, Ondoordringbaar , (ieraaswerend 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor  inlichtingen omtrent  van Vloereu,  gelievejmeu  te «draineren 

uan het r  der  fabriek, Beltweg 8,

) 

16 A P R I L 1887. 

î î̂ tmi.iiiiiiiiii<iiitiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiuiii%ti i iiiimiiiimiiiini i  - ^ » S*»' ui  -V-

Bedact ie

Bureau:

Ui tgevers:

Abonnementspr i js

 f

 f

s t e n

7de Jaargang  16. 





e schenkingen van den g van Aumale. 



Eervoll e vermeldin g op de Groninge r Tentoonstellin g van Bouwmateriale n 1886. 

 Gebouw der j 

tot bevorder ing der Bouwkunstte

 30—50
6—11

35

 lagere n prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

, 19 Pr in s , Amsterdam.

Gouden : An twerpen 1885. 

Eere : Gron ingen 1888. 

o u d en 
Staats o 

e 
Bres lau 

1869. 

a A . 
Eerste prij s 

voor  u i t 
muntend 

abr ikaat , 
i 1870 

e 
van ver-
dienste, 
Weenen 

1873. 

e  bij  liit-brii- h  d Uijn .

 en

N 110 1,1.1  Cle.
n  Cementtegels.

. 
1880. 

Gouden 

, 

Offenbach 

. 1879. 

Gouden 
e 

A r n h e m 

1879. 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514  Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

r  tegels. 

,. A. Jandges

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1883. 

G . 

E N EN. 

e ondergoteekencien bevelen zich 
bi j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con 

d i t i ë n . 

 B o k i n 138 

. 

a f 1.75 per stuk. 



t maken en verplaatsen van 

den Onder- en Bovenbouw 

van Waterkranen , het opbre-

ken, leveren en leggen van 

Gieti jzore n Water le id ingen 

met toebehooren op het sta-

t io n . 

M U 8 G R A V E & C 0 . , d 

J A N H A M E R , 
Amsterdam. t 286 

Vertegenwoordig t 

T E & , . . 

S , Patent i882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

exploitatie der n van rte Val Travers. 

. T 

A M S T E R D A M 
Beltweg No. 3. . 

Gecomprimeerd e Aspliultwege n en dit o Dorschrloeren , Werke n in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-Kinks , Noutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen . Winkel - en Jlagazijnvloeren . Gangen Veranda' s Brug - en Bako e 
dekkingen , Beto n Fuiideeringeii , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindeli j k Vochtwerend, Ondoordringbaar , d 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

 3,

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen. 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkamer-Benoodigdheden , 

Gouden en Zi lveren . . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 

fl^T"  vele 

K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 

 Tentoon-

stell ingsgebouw j 

tot bevorder ing der  Bouwkunst,

g
5

Obernkirchner of Bremer- Udelfanger-
e N 

S i l e z i s ch en Z w e e d s ch . 
Fransen en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) —

. 
 K|janiseeren

iPrm a Engelsche , merk Wallsend, 

e T merk , E 
- en E . T 

T systeem Pét i t j jean . 

Cielie-ve op Voornaam en Adres te letten. 

E . . , Ape ldoorn. ^ 

d  zes  f 300. 

 Aanbrengpremie „  10. 

 kosteloos

Bedact ie i

B u r e a u:

Ui tgevers:

Abonnementspr i js

 Tentoonstellin g van Bouwkuns t

 Doorloopend e Tentoonstelling ,

7de Jaargang N ° . 17. 



 f

z

z



z

z

— 

Pri jsvraag , ui tgeschreven door n der a 

St icht in g te 's Gravenhage. 



 van 23. tpril i,s\", 







J A N V A N DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 

e T merk f &  S ö h n e, E 
- en E . T 

T systeem P é t i t j e a n. 

Gelieve op Voornaam eu Adre8 te letten. 

 PARKETVLOEREN en WAWDTEGELS:

S  01e.
^ Trot to i r -  Jzorstoon  Cementtegels. % 

J A N H A M E R , 
Amsterdam. t 286. 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514  Amsterdam. 

Special i teit i u n en Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 

. 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

Eigendom van . , . T &  A. , 

te s (Frankrijk ) 
Gelege n i n den omtre k van

 enz., en te  tussche n St . Joir e en Reffroy . 

Franco toezending van monsters en prijzen op aanvraag. 

 3747 

3 r | d  zes  f 

 Aanbrengpremie „ 

300. 

10. 

, 

N ,

N ,

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Engelsche Portland Cement 
langzame en snelle.

E .

e aanvoer. 

 ongefrankaerd, 

 kosteloos

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1883. 

G . 
N 

E . 
W i 

Weenen 1880. 4  1 8 8 *. Amsterdam 1882. 

N , Frankfor t . 

 A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , I t o s t o n , 

. , t b/d. Oude Spiegelstraat 335. £ 

e ondergeteekenden bevelen z ich 
bi j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con-

d i t i ë n . 

WE GNE  & . 
n 138 

E N . V A N  &  Z O O N l eve ren: 

u 

Gouden : An twerpen 1885. 

Eere : Gron ingen 188S. 



The St. Pancras n Work 
Company, . 

voo n 

 30—50
6--11

35

 lagere n prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,  h o u t 

, 19 Pr in s , Amsterdam. 

. 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 

International e Landbouw - Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

36. e Weter ingdwarsstraat, 

 Sta l  Bo x

Geïllustreerd e Catalogusse n op 
aanvrage. 

.loi  .< i«- der n van de Val Traver». 

 NATUU . T 

J . E , 

van Z . . N G 

 Eere-d ip loma,
e 

tentoonstel l ing van bouwmater ia len 

 Onovertrefbar e vervanging van 
Sgraffito ,

 Pi lasters, Fr iezen, Schi l-
den, Borstweeringen, Wandbek leed ing 

g

E E . . , Ape ldoorn. 

— ^ . Bel tweg No. . 

Gecomprimeerd e Asphaltwege n eii dit o Dorschvlneren . Werke n in Asphalt -

Hastie k voo r Trottoirs , Skating-Kinks , Uloutvloeren , Kelders , holf-e n Kegel -

banen . Winkel - en JMugazUnvloeren . Gangen Veranda' s Drug - en Dakbe 

dekkingen , Beto n Fundeeringeu , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindeli j k Vochtwerend, Ondoordringbaar , Geraaswerend 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

 8,

E N 

St. Anlh . Breestraa t C 21 A M S T E R D A M . 

.  N°. 362. 

Gouden en Z i l vere n e . Tentoonstel l ing Amsterdam: 1883. 
Z i lvere n Bestuurs o (buiten programma) op de Tentoonstel l ing 

van de Noord-Brabantsche j  van , Afdee l ing 
E indhoven, onder-afdeeling St ra tum ; September  1886. 

N V A N 

Verwarmingstoestellen.

 hij

y

30 A P R I L 1887. 

e

Bureau:

Ui tgevers:

A g e n d a voo r d e V e r g a d e r i n g v a n 25 M e i . 

A g e n d a voo r d e V e r g a d e r i n g v a n 26 M e i . 

 feesttooi." 

 Voorzitter. 

 Secretaris. 

7de Jaargang N ° . 18. 



 V O N . + N VAN 1)E N . 



e opmerking omtrent het gymnastieklokaal is volkomen juist; 

eveneens meent schrijver  dat de architectuur  van een gebouw, 

bestemd voor  de , niet het gunstigste deel van 

het project uitmaakt. 

Ten slotte meent schrijver, in tegenstelling met den verslaggever, 

dat de Jury overigens hare taak op eene zeer  practische en con-

scienciense wijze heeft opgevat; bij  eene prijsvraa g waarop zoovele 

antwoorden inkwamen, kon de Jury zich de moeite niet geven, de 

beste projecten zoo uitvoerig te beoordeelen; (want waar  dan de 

grens?) terwij l door  deze wijze van beoordeeling ook zelfs bij  het 

minste ontwerp nog in hoofdzaak op licht of schaduwzijden ge-

roepen werd. 

k acht mij  daarom verplicht een woord van hulde te brengen 

aan heeren Juryleden voor  de wijze, waarop zij  zich van hunne 

taak gekweten hebben, en hoop door  dit schrijven, den in alle 

opzichten zoo ongunstigen indruk , dien het stuk van den verslag-

gever  der j  tot bevordering der  bouwkunst heeft te-

weeggebracht, eenigszins te hebben weggenomen. 

t achting UEd . . 

 W.

e heer k noemt mijn kritie k over  het bekroonde 

plan Willem  oppervlakkig en zegt in den aanvang, dat hij 

geene der  aanmerkingen, voorkomende in mij n verslag, heeft waar-

genomen. r  zegt de schrijver  echter  dat de verlichtin g wel 

iets te wenschen overlaat, en hij  noemt het gezegde omtrent de 

Gymnastiekzaal zelfs volkomen juist. Behalve hierop wensch ik 

den heer . op het volgende te wijzen: 

n men niet oppervlakkig nagaat, op welke wijze de 

. lange gangen in het gebouw zullen worden verlicht, dan 

zal men zien, dat die verlichtin g plaats heeft gedeeltelijk door 

een, gedeeltelijk door twee verdiepingen heen. r  is dus zeker 

geen sprake van verlichtin g uit de eerste hand, maar  wel van 

eene door  een koker, gevormd door  de opgaarde gangmuren. 

e middelen om dergelijke verlichtin g (door  de Jury 

zeer goed genoemd) te hulp te komen, behooren niet te huis in 

een gebouw, waarvoor  men meer  dan voldoende oppervlakte ter 

beschikking heeft. 

e aanmerking dat  te weinig is voor  het aanleggen der 

ventilatie, is niet gezocht. Zij  mijn overtuiging, ten minste in-

dien men soliede werk verlangt. 

Waar de heer . de veronderstelling uitspreekt, dat ik het plan 

niet goed heb bestudeerd, wat betreft de inrichtin g der  slaapzalen, 

daar  meen ik met bescheidenheid te moeten opmerken, niet te 

gelooven dat de heer . geheel en al op de hoogte is van de 

eischen der  slaapzalen voor  kinderen. 

t de kinderen van de eene zaal in de andere kunnen zien is 

geen voordeel: maar  een slaapzaal is terstond veroordeeld indien 

onmiddelijk toezicht daarop onmogelijk is, of wanneer  de opzicht 

hebbende persoon niet zelve in de zaal kan slapen. Onmid-

delijk toezicht, ongetwijfeld van 't grootste belang, is in het 

bekroonde plan onmogelijk. 

n boven de bedden, al zijn die elders aanwezig, zijn af te 

keuren, vooral waar  de slaapkamers geplaatst zijn aan die zijden 

van het gebouw, welke gelegen zijn aan p. m. . lange en 

. breede open gangen, waardoor  zeer  veel tocht zal ontstaan 

bij  daarvoor  gunstige winden. 

t moge nogmaals blijken , dat niet genoegzaam acht is 

geslagen op de eischen der  gezondheidsleer. 

e wijze van oplossing der  taak van de Jury moge practisch 

zijn, de Jury had met redenen omkleed moeten aantoonen waarom 

zij  lucht en licht, zeer goed oordeelde, mijns inziens bepaald 

slecht; waarom zij  slaapkamers, zeer goed noemt, waar  zij  m. i. 

slecht zijn. 

Was het na de samenstelling van de groote lijst zóó verbazend 

bezwaarlijk, om van de beste ontwerpen het goede en kwade 

even te motiveeren ? 

 -

Voorgevel voor  den m te n 

Volgens een bericht van het te n verschijnende blad ultalia" 

zijn  ontwerpen ingezonden in antwoord op de prijsvraag, uit-

geschreven voor  een nieuwen hoofdgevel van den m aldaar. 

Voor  zoover  is na te gaan werden  ontwerpen ingezonden 

uit ,  uit ,  uit Frankrijk ,  uit Engeland; 

 ontwerpen werden ingezonden door  Nederlanders;  ontwerpen 

zijn afkomstig resp. uit Spanje, , . 

r  het grootste aantal der  medewerkers n zijn, is het 

niet te verwonderen dat de leden der  Jury , door de inzenders 

gekozen, ook allen n zijn. e gekozenen zijn de architekten 

Alfred o d'Andrad e te Genua en graaf Emili o Almagna te , 

de beeldhouwer i Ferrar i te Venet ië en de schilder o 

i te Napels. 

e jury-leden zullen in vereeniging werkzaam zijn met de 

overige prijsrechters, kort na het uitschrijven van de prijsvraa g 

benoemd door de daartoe in het programma voor  de prijsvraa g 

aangewezen corporatien. 

n het nummer van  April , van de te 's Gravenhage ver-

schijnende «Avondpost", komt eene beschouwing voor  over  de 

bekroonde plannen der  prijsvraa g voor  de te bouwen a 

Stichting te 's Gravenhage. e beschouwingen zijn van een ijveri g 

medewerker  aan dat blad, die meermalen over  bouwkundige 

onderwerpen daarin schrijft , onder den naam «Architectura" . 

Ook deze schrijver  schijnt weinig genoegen te nemen met de 

uitspraak der  Jury. s hij  zegt: 

»Ook ik geloot, dat vele andere plannen (dan het bekroonde) 

wanneer  de Jury de gangen opzijde niet zoo op den voorgrond 

had gesteld, meer  aanbeveling zouden verdienen; uit menig plan 

toch spreekt ernstige studie en het zou mij  niet verwonderen, dat 

over  de bekroningen, zooals zij  gevallen zijn, niemand erger  ver-

wonderd is geweest dan de ontwerpers zelf." 

e schrijver  eindigt zijne beschouwingen als volgt: 

«Toen ik laatst het verslag der j  van Bouwkunst 

las en eene discussie die aldaar  over  deze prijsvraa g werd gevoerd, 

meende ik nog dat men tegen windmolens vocht; thans echter  is 

de opinie van uw verslaggever, dat men in d van prijs -

vragen raadselen maakt, in tegenstelling met het buitenland, waar 

zij  werkelij k gunstig op de kunst en hare beoefenaren werken. 

Waar echter  voor  bouwkundigen de goede oplossing eener  prijs -

vraag als het beklimmen van de maatschappelijke ladder  moet 

worden beschouwd en er  geen andere weg voor  hem bestaat om 

zich op te heffen, neem ik de vrijheid , dit raadselen-oplossen ont-

zenuwend te noemen voor  den beoefenaar  der  bouwkunde en 

bederf voor  onze kunst zelve, en ik voeg er  den hartelij k geineen-

den raad aan toe, dat ieder  bouwkundige, die zijn vak werkelij k 

lief heeft, voor  immer afstand doe van het voorrecht mede te 

werken tot het oplossen dezer  vaag omschreven raadseltjes." 

Aangemoedigd door de welwillende ontvangst die het werk 

«Nederland als Polderland"  heeft mogen ondervinden, heeft de 

schrijver  van dat werk, de heer  A. A. Beekman, oud genie-officier, 

thans leeraar  aan het gymnasium te Zutphen, een ander  boek het 

licht doen zien, onder  den titel van e strij d om het bestaan." 

t is uitgegeven bij  de firma  W . J. Thieme &  Co. te Zutphen, 

en verkrijgbaa r  voor  de som van /  gebonden exemplaren 

kosten

n de eerste afdeeling van dit nieuwe werk worden behandeld, het 

tegenwoordige stroomgebied onzer  rivieren, hare geschiedenis, de 

rivierstanden, de loop, de rivierverbeteringen enz., de zee en al 

wat daartoe behoort. Verder  vindt men er  opmerkingen over  de 

vorming van den polderbodem, waterbezwaar  en watergebrek, 

lozing, enz. 

n de tweede afdeeling wordt gehandeld over  den aard van den 

bodem, van de polderstreken, over  waterkeeringen en afwatering, 

het beheer  van polders, den werkkrin g der  dijksbesturen enz. 

e geschiedkundige aanteekeningen over  zaken die tot nu toe 

bijn a onbekend waren, verhoogen de waarde van dezen inhoud. 

e strij d om het bestaan"  moet men beschouwen als aanvul-

ling van «Nederland als Polderland."  Was laatstgenoemd werk 

meer  gewijd aan topografie en hydrografie, het eerstgenoemde 

geeft een historisch overzicht van de rivieren en polders, van 

dijks- en waterschapsbesturen; het is wel is waar  volgens den 

titel geschreven voor  niet-technici, maar  ook de technicus zal het 

niettemin met genoegen lezen, en er  zelfs op vele plaatsen nuttige 

bijzonderheden in vinden. t aanbevelenswaardig is het voor 

allen, die op een of andere wijze belang hebben bij  polders of 

met deze en de besturen daarvan in verbinding staan. 

t boek, opgeluisterd door vele goed uitgevoerde kaartjes, is 

ongetwijfeld met voorliefde en daardoor  onderhoudend geschreven. 

t moge voor  velen als een vraagbaak ter  hand worden genomen, 

waardoor  het, evenals zijn voorlooper, goede diensten zal bewijzen 

tot verbreiding van helderder  begrippen omtrent den topografischen 

toestand van ons vaderland. 

t door  den Wethouder  van Publieke Werken te Amsterdam 

toegezegde , is den  dezer  bij  het College 

van B. en W. te Amsterdam ingekomen. 

Binnen kort zal een aanvang worden gemaakt met den bouw 

van de nieuwe Buiten-societeit te . t bestuur  der 

Sociëteit "  aldaar, heeft het werk, uit te voeren 

volgens de plannen van den heer  J. Verheul . te , 

eenige dagen geleden aanbesteed r  den heer  J. W. t 

te r  werd voor  het laagste bedrag ingeschreven, zijnde 

Volgens het programma mochten de kosten voor  den bouw de 

som van /  niet te boven gaan. 

 Welke is de beste en minst omslachtige methode 

om een polder- of situatie kaart van bijv .  a  of  a

over  te brengen ? 

t eenvoudigste is, over  de kaart op  a

ruitje s te trekken, en over  het blad waarop men de kaart op een 

schaal van  a  wil overbrengen, een zelfde aantal ruitjes, 

met zijden gelijk aan de helft van die, welke men over  de be-

staande kaart heeft getrokken. 

G V A N T 

In het Trappenhuis . 
. P. J . . Cuypers en A . . van Gendt, Amsterdam. 

 Twaalf cartons voor  decoratief schilderwerk, voorstellende ver-

schillende ambachten, in het Centraal-Station te Amsterdam, 

uitgevoerd door  G. Sturm. 

In de Vergaderzaal . 

 P. Ber lage Nz., Amsterdam. 

Ontwerp voor  een a der  Bakkerij-Tentoonstelling. 

Schets van het Titelblad in het Album van . ü . van -

keren , aangeboden door  oud-leerlingen der . B. S. 

te Amsterdam. 

Joseph. T h . J . Cuypers, Amsterdam. 

S hetsontwerp voor  een villa. 

Teekening voor  een spijskaart. 

. P. J . . Cuypers, Amsterdam. 

Nieuwe . . k te Groningen. 

Ontwerp voor  de voltooiing der k van O. . Ontvangenis 

te Amsterdam. 

 Twee ontwerpen voor  dc verbouwing eener  stalling te 'sGravenh. 

 Ontwerp voor  een Bisschoppelijke Grafkapel te . 

 Afsluithek der l in de k van het . t te 

Amsterdam. 

 Wandbekleeding in tegels, voorstelling van den , 

voor  de k van St. Nicolaas en Barbara buiten de Veste 

te Amsterdam. 

. P. J . . Cuypers en A . . van Gendt, Amsterdam. 

 Ontwerp voor  decoratief schilderwerk, in het Centraal 

station te Amsterdam, voorstellende , Nederland, 

, uitgevoerd door G. Sturm. 
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 Schetsen en cartons voor  decoratief schilderwerk, in het Cen-

traal station te Amsterdam, uitgevoerd door G. Sturm. 

G . W . , Amsterdam. 

k in de Nieuwe k te Amsterdam. 

. J- E i jmer , Amsterdam. 

 Gezicht op den , versierd tijdens de Aprilfeesten. 

 El f penteekeningen, voorstellende gezichten op den , typen 

aan den Beurs en op den . 

J . F . . F rowe in, 's Gravenhage. 

 Ontwerp voor  een s te Amsterdam. 

 Ontwerp voor  een Stationsgebouw. 

 Opmetingen, met détails, van het Weeshuis te Buren. 

P. . A . , Groningen. 

 Ontwerp voor  een schoorsteen met kamerbetimmering. 

. J . Jesse, . 

21. Protestantsche k te k aan Zee. 

 Ontwerp voor  een Badhotel te Noordwijk . 

 Ontwerp voor  den gevel van een heerenhuis. 

 Ontwerp voor  een grafmonument. 

 Opmeting van een renaissance-kast uit de  eeuw. 

 Paneelversiering. f schilderwerk. 

F . . , t en P. du B ieu, 's Gravenhage. 

 Ontwerp voor  een heerenhuis met stalgebouw. 

Ju r r i aa n , 's Gravenhage. 

 Eetzaal te Scheveningen. 

W . t Czn., Parijs. 

 Ontwerp voor  een gedenkteeken voor  een zeegevecht (concours 

en loge aan de Académie des Beaux-Arts te Antwerpen). 

 Ontwerp voor  een gebouw ten behoeve van het loodswezen. 

. w J r . , Nijmegen. 

e g te Nijmegen, met details, vóór de restauratie. 

J . . , Amsterdam. 

 Ontwerp voor  een m voor . 

 Ontwerp voor  een Nationaal Gedenkteeken

 Zes ontwerpen voor  eene vill a genaamd . 

 Verschillende ontwerpen uit het schetsboek. 

 Verschillende teekeningen naar  oude gebouwen en details. 

. T . , Antwerpen. 

 Ontwerp voor  een woonhuis. 

 Ontwerp voor  een woon- cn winkelhuis. 

J . . . , 's Gravenhage. 

 Teekening van het gerestaureerde s te 's Gravenhage. 

J . . A . , 's Gravenhage. 

 Grafsteen op het kerkhof te Noordwijk . 

C. , Amsterdam. 

 Ontwerp voor  een Sociëteitsgebouw in het e Bosch 

te 's Gravenhage. 

E . J . N iermans, Parijs. 

 Teekening van den r  gereproduceerd in het 

Bouwkundig Weekblad N°.

n voor  een vestibule, reproductie naar  de oorspron-

kelijke teekening. 

 Proeve van etskunst. 

Sanders en Berlage, Amsterdam. 

 Ontwerp voor  een Sociëteitsgebouw in het e Bosch 

te 's Gravenhage. 

 Proeflokaal der  firma  Erven s Bols, te Berlijn . 

A . van de Sandt, . 

 Schetsontwerp voor  een vestibule. 

J . J . Weve, Nijmegen. 

 Overbrugging van den Voerweg le Nijmegen. 

 Teekening op ware grootte van een gedeelte der  boogvulling 

boven den toegang tot de monumentale brug over  den 

Voerweg. 

n in gips voor  smeedwerk der  bovengenoemde boog-

vulling , geboetseerd door  den beeldhouwer . w Jr . te 

Nijmegen. 

e in  en  herstelde g te Nijmegen. 

e Boterwaag te Nijmegen, hersteld in

 Plannen voor  de restauratie van de e school te 

Nijmegen. 

 Teekening der  St. Stevenstoren te Nijmegen. 



N VAN ; N . 

11  April . Op eene buitengewone vergadering werd door 

den^ingenieur  Symons, uit , eene voordracht gehou-

den over  de ontsmettingstoestellen van den lateren tijd . 

Al s inleiding deelde hij  mede wat de gezondheidsleer  beoogde. 

Zi j  heeft nl. een tweeledig doel: in de eerste plaats te trachten 

om den normalen, d. i. den gezondheidstoestand van den mensch 

te bestendigen en, mochten zich afwijkingen voordoen, dan in de 

tweede plaats middelen op te sporen om weer  in den normalen 

toestand te geraken. 

e taak van den gezondheids-ingenieur  is nu, om de middelen, 

welke de gezondheidsleer  aanwijst, onder  practische vormen te 

brengen en ze voor  toepassing geschikt te maken. 

Eenige voorbeelden tot toelichting: n de gezondheidsleer 

als noodzakelijk vermeldt, dat in onze woonvertrekken eene be-

hoorlijk e hoeveelheid lucht voor  elk hoofd per  uur  moet worden 

gevoerd, is het de taak van den ingenieur  zorg te dragen, dat 

deze bepaalde hoeveelheid op behoorlijke temperatuur  in de ver-

trekken wordt gevoerd, en wel zoodanig dat zij  bij  het inslroomen 

geen last veroorzaakt. e is zijne taak niet ten einde, want 

zal de lucht goed kunnen binnenstroomen, dan moet ook voor 

afvoer  van de bedorven lucht worden zorg gedragen, opdat de 

zuivere, verwarmde, weder  in kan stroomen. 

Zoo ook hebben de laatste onderzoekingen van . h ge-

leerd, hoe ziektekiemen, welke de oorzaak van besmettelijke ziekten 

zijn, kunnen worden gedood, namelijk door  ze aan den invloed 

van waterdamp van ioo° Celsius eenigen tij d bloot te stellen. 

t doel, dat met deze vernietiging beoogd wordt, is om besmet-

telijk e ziekten te localiseeren. e moeten de lijf - of bed-

goederen, welke met de patient in aanraking waren, aan heeten 

waterdamp woiden blootgesteld. Natuurlij k mogen de goederen 

daarbij  niet worden beschadigd, daar  men ze anders eenvoudiger 

zoude kunnen verbranden. 

e oudere methoden van desinfectie zou spreker  stilzwijgend 

voorbijgaan, om zich meer  in het bijzonder  te bepalen tot eene 

nadere uiteenzetting der  ovens, welke bestemd zijn om de goederen 

bloot te stellen aan waterdamp van  C. e zijn twee 

soorten aangegeven, t.w. die, welke stoom van hooge spanning 

ontwikkelen, en die, welke sloom van t :éne atmosfeer, gelijk de 

drukkin g van de dampkringslucht, ontwikkelen en gebruiken. 

r  verschillende e ingenieurs worden ketels gecon-

strueerd, waarin stoom van  atmosfuren spanning wordt ontwik-

keld en welke dan den stoom in de desinfectie-ruimte laten stroo-

men, welke tot j  atmosfeer  spanning gedaald is. e daaren-

tegen, door  de e ingenieurs Symons en n 

geconstrueerd, zijn daarom zoo eenvoudig, omdat stoom z o n d er 

spanning wordt gebruikt. n heeft geen machinist noodig, geen 

concessie volgens de wet van  kortom de behandeling is 

eene uiterst eenvoudige. 

n d schrijf t ook voornamelijk . Wolfhingel te 

Berlijn , dat spanning volstrekt niet noodig is. en hij  zegt slechts 

dat s toomende waterdamp van ioo° C. een vereischte is. En 

daaraan voldoet de oven van Symons en . 

r  te lande wordt de spannings-theorie in het bijzonder  voor-

gestaan door  den inspecteur  van het geneeskundig staatstoezicht 

voor , dr . y te Amsterdam, gelijk uit een stukje 

blijkt , geschreven in het Weekblad van het Nederlandsch Tijd -

schrift voor  Geneeskunde, van den  Januari n wordt 

evenwel gezegd, dat het desinfectieproces voor  ovens zonder  span-

ning eenige uren duurt , terwij l uit de officieele proeven met den 

door  de ingenieurs Symons en , voor  rekening van de 

gemeente, te Utrecht gebouwden oven blijkt , dat de goederen 

slechts  uur  en  minuten aan heeten waterdamp behoeven 

bloot gesteld te worden, opdat zelfs de taaiste sporen van bacillen 

in een veeren kussen gedaan, gedood waren: een bewijs welke 

waarde aan de mededeelingen van dr. y moet worden gehecht; 

terwij l bovendien nader  blijkt , dat deze tij d nog kan worden verkort . 

e eischen van een goeden desinfectie-oven zijn:  dat hij  twee 

deuren moet hebben tegenover  elkaar  geplaatst, de eene voor 

het inbrengen, de andere voor  het uithalen;  dat de oven zoo 

groot moet zijn, dat er  een matras of ledikant in kan;  dat de 

goederen onbeschadigd er  uit moeten komen; en  dat men 

verzekerd is dat overal in de goederen ioo° C. worde bereikt. 

t is zeer  aan te bevelen, dat de oven zoodanig worde geplaatst 

dat de besmette goederen met de gereinigde niet in aanraking 

kunnen komen. 

Er worden gewoonlijk twee soorten ovens gebouwd; grootere 
voor  de grootere gemeenten, kleinere voor  kleine plaatsen en 
hospitalen; de kleinen, waarin zelfs nog matrassen en bedstellen 
kunnen worden geplaatst,kosten slechts

e voordracht werd met vele teekeningen opgehelderd. 
e heer  Van , die zeide ook steeds veel belang getoond 

te hebben in de zaak der  desinfectie, en van nabij  zeer  goed bekend 
te zijn met ontsmettingsovens, zegt tot de ervaring te zijn gekomen, 
dat de door  den heer  Symons besproken bacillen een zeer  taai 
leven hebben, zelfs meermalen bij  nader  onderzoek slechts schijndood 
bleken. Spreker  beweerde, dat die schijndood o. a. waargenomen 
werd zelfs na aan wending van Perzisch-of h insectenpoeder, 
hetwelk bij  militair e inrichtingen gebruikt wordt, en dat alzoo het 
gewenschte gevolg n.l., om de bacillen te dooden, daarmede niet 
altij d werd verkregen. Spreker  wenschte nu van den heer  Symons 
te vernemen of de ervaring hem had geleerd, dat in den besproken 
ontsmettings-oven die diertjes wel degelijk den dood vinden, waarop 
de heer  Symons antwoordde dat die dood werkelij k een feit was, 
hoewel hij  het met den heer  V. . daaromtrent eens was, dat de 
bedoelde schadelijke insecten bij  andere toegepaste wijzen van 
ontsmetting zeer  dikwijl s slechts schijndood zijn. 

e heeren e Wild e en Corts verklaarden reeds in het bezit te 
zijn van eene desinfectie-oven en deelden daaromtrent hunne bevin-
dingen mede. Eerstgenoemde trok daarbij  nogal eens te velde 
legen de inrichtin g van Symons' oven, welke, naar  het hem voorkwam, 
te omslachtig was. e heer e Wild e kon bovendien niet nalaten 
telkenmale te waarschuwen voor  «overdrijving "  in zake de ontsmet-
ting en kwam eindelijk nog tot de slotsom, dat zijns inziens de 
gemeentebesturen het hier  besproken onderwerp meer  ter  harte 
moesten nemen, het tot een onderwerp van zorg moesten maken 
en er  vooral ook tegen moesten waken, dat besmette goederen 
van de eene gemeente naar eene andere, onbesmette gemeente 
worden overgebracht, ook al was het om ontsmet te worden. t 
dit geschiedt, ondervond hij  onlangs, toen hem de ontsmetting 
van een bed uit Waddingsveen werd toevertrouwd. 

e vergadering werd door  den voorzitter  gesloten, nadat hij 
allen, die het woord gevoerd hadden en die door  hunne opkomst 
(tegenwoordig waren o.a. de leden van fabricage, leden van den 
raad, de gemeente-architect, leden van Nijverheid en andere genoo-
digden) belangstelling hadden getoond, eenige woorden van dank 
had gebracht. 

 Apri l n de laatste vergadering van dit sei-
zoen werden de navolgende punten behandeld. 

r  het bestuur  werd voorgesteld het uitschrijven van een 
prijsvraa g voor. Een breed winkelhuis of magazijn met  vrij e 
bovenhuizen, en dan de mededinging open te stellen voor  alle 
leden van de j  en hare afdeelingen. t voorstel werd 
goedgekeurd, waarbij  evenwel na eenige besprekingen bepaald 
werd: i ° . t de leden der  commissie van beoordeeling vooraf 
zullen worden benoemd en  dat alsdan het programma voor 
deze prijsvraa g door  het bestuur  met deze commissie zal worden 
opgemaakt. 

a werd door  den heer . van der n . verslag uit-
gebracht, als afgevaardigde op de vergadering van het bestuur  der 

j  met de Voorzitter s en Secretarissen der  verschillende 
afdeelingen; daaruit stippen wij  aan, dat, onder  de verschillende 
besprekingen daar, en in het belang der  afdeelingen gedaan, door 
onze afdeelingen weder  is ter  sprake gebracht de bezwaren 
gelegen in art.  der e wet, betreffende het 
aannemen van leden voor  de afdeelingen welke lid van de 

j  zijn. t is bepaald, dat de verschillende 
afdeelingen daarover  met elkander  van gedachten zullen wisselen, 
en daarna een voorstel zullen indienen, om op de e. k. September-
vergadering te behandelen. 

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 Bestuu r der Maatschappi j ontvin g het volgend e 
schrijven , in antwoor d op het adres aan B. en W. der 
Gemeent e Rotterdam , vermel d in het

.  van  Apri l j . 1. 

Gezien het adres van het Bestuu r der Maatschappi j 
tot bevorderin g der Bouwkunst , gevestig d te Amsterdam , 
houdend e verzoe k om de behandelin g van het bi j den 
Raad aanhangig e voorste l tot uitbreidin g van het onderwij s 
in de technisch e afdeelin g der Academi e van Beeldend e 
Kunste n en Technisch e Wetenschappe n ui t te stelle n en 
de zaak in nader e overwegin g te nemen ; 

Besluiten : Aa n den adressan t te kenne n te geven 
dat de invoerin g met den aanstaande n cursu s van de 
voorgesteld e regeling , die stelli g eene verbeterin g zal 
zijn en waardoo r niet s word t gepraejudicieerd , doo r uitste l 
in gevaar zoud e zijn gebracht , en dat deze vergaderin g 
uit dien hoofd e geen vrijhei d heeft gevonde n den Raad 
eene verdagin g der behandelin g in overwegin g te geven . 

 Apri l
Burgemeeste r en Wethouder s voornd . 

. Mr . S. A .

Gouden 

e 
Breslau 

. 

a A . 
Eerste prij s 

voor  u i t 
muntend 

a b r i k a al 

i 1870 

e 
van ver-
dienste, 
Weenen 

1873. 

te Amfinebarg by Bicbrich a/d ,
levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 
der werkzaamheden, langzaam of snel bindend, met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 

s in de voornaamste steden. 

BOUWKUNDIGE 
zoekt  Juli j  plaatsing als -

, of op het bureau. Adres met franco 
brieven, . T . S. bij .

, t  te 
Amsterdam.

. 
1880 

Gouden 

, 

Offenbach 

. 1879. 

Gouden 
e 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio -

nalen wed 

strijd . 

A r n h e m 

1879. 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i te it i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verg laasde 

. 
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Obernkirchner  of Bremer- Udelfanger-
e . 

S i l e z i s ch en Z w e e d s ch . 
Fransen en h . 
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V o o r j d bij  zes-jarige verbintenis f 

 Aanbrengpremie „ 

300. 

10. 

Zij , die zich willen verbinden, moeten zich aanmelden bij  een der  Plaatselijke of 
Garnizoens Commandanten of bij  den Commandant van hel werfdepot. 

n kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, ongefrank3erd, 
aan het t van .  worden kosteloos gegeven.

9 8 r^

s.s 3 i f a l * 
 .3

Cremer&Co.te Bolswarfl . 
Zilvere n Medaill e Amsterda m 

T E

G . 
N 

E N EN. 

gefabriceerd van verschillende marmer-
 soorten, zeer  schoon en duurzaam /

* d e
5 s en teekeningen op aanvrage. 

B E . . , Ape ldoorn. 

Gouden : An twe rpen 1885. 

Eere : Gron ingen 1888. 

J

S T UC  met T  gemaakt is solieder, duurzamer en aanmerkelijk goelkooper  dan de 
gewone wijze van plafoneeren. 

 steeds te bezichtigen op de Pe rmanen te T e n t o o n s t e l l i ng in het Gebouw der j 
tot bevorder ing der  Bouwkunstte Amsterdam. 

file:///w/m/


den O P B O U W van het terrei n 
genaamd N C te -
dam, op de daartoe gereed 
gemaakte fundeeringen. 

G T E E -
.

i n de Bouwkunde

f 3000.—

t met veel succes 

&C0., L i m i t e d

te T 

a te Pari js , Gouden e te Brussel, e , Anger enz. 

— Vraag 1 prijze n en inlich t iwre n — 

Engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkamer-Benoodigdheden , 

Gouden en Z i lvere n . . 
Tentoonstel l ing Amsterdam. 

Û p" "  vele 

K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 

 Tentoon-
stell ingsgebouw j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

Verkrijgbaa r in de maten van 30—50 cM . lengte , 

6—11 „  breedte , 

35 „  dikte . 

Behalv e lagere n prijs , biede n deze parketvloeren , bove n de 

ander e soorten , de volgend e voordede n aan: Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n (kraken ) en 

ongedierte . Grooter e duurzaamheid , omda t he t h o u t 

één s tu k b e s t a a n d e , v e r d e r ka n a f g e s l e t e n w o r d e n . 

, 10 Pr in s , Amsterdam. 

Ejcploltatl e der n van <le Val Travers. 

 ™ » . . T 

Beltweg No. 3. 

 PARKETVLUcrlc N en WA vDTEGELS :
S

N 8 * Cie.
^ n en Cementtegels. f 

 sr 

Gecomprimeerd e isphaltwege n en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Hastie k voo r Trottoirs , Skating-Rinks , Houtvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en MagazUnvloeren . Gang-en . Veranda' s Brug - en Dakbe 
dekkingen , Beto n Fundeeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindelij k Vochtwerend , Ondoordringbaar , Geraasweren d 
Asphalt speciaal to t wering van vochtige muren. 

 8,

Eigendom van . , . T &  A. , 

te s (Frankrijk ) 
Gelege u in den omtre k van

 enz., en te  tussche n St . Joir e en Reffroy . 

Franco toezending van monsters en prijzen op aanvraag. 

'-/.**« n  — 3765 

:

Bu reau:

Ui tgevers:

Abonnementspr i js

5Sten

A g e n d a voo r d e V e r g a d e r i n g v a n 25 M e i . 

A g e n d a voo r d e V e r g a d e r i n g v a n 26 M e i . 

Na afloo p der vergaderin g zal een gemeenschappelij k bezoek worde n gebrach t aan het Abattoi r te Amsterdam . 
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Circu la i r e betreffende een Proefstat ion tot onderzoek 

van bouwmater ia len. 
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 f

e Amsterdamsche Beursbouw. 

 f



(Vervolg van bladss.

.  1.1. 

Amsterda m c. a. 



A r n h e m e. a. 

. van Essen , leeraar  in het rechtl. en bouwk. teekenen. 

. S. , te Warnsveld. ) 

J. A . , directeur  der  Gemeentewerken. 

B r e d a c. a. 

e Ambachtsschool. 

A . , bouwkundige, te Ginneken. 

r  c. a. 

Gr . G. van der , bouwkundige, te Enschedé. 

. E. Zeggelink, bouwkundige, te Enschedé. 

's Gravenhage c. a. 

S. Vas , journalist . ) 

ƒ. . Ginjoolen Jr., bouwkundige. ) 

Groningen e. a. 

O. Brown, bouwkundige. ) 

P. . A. , architekt 

W . Jacobs, timmerman en aannemer. ) 

J. G. , photograaf. ) 

J. . Nieuwenhuis, geëmpl. bij  de Staatsspw. 

. , fabr. van koper- en zinkwerken. ) 

n c. a. 

N. J. Beversen Jr., ingenieur, bouw- en werktuigkundige bij  de 
Staatsspw. 

E . van , in bouwmaterialen. ) 

S. Jansen. ) 

T . A . Oostenburg, opzichter  van de s Waterstaat. ) 

. A . , inspecteur  van het geneesk. Staatstoezicht 

voor  Friesland en Groningen, 

m ü n c h e n. 

J. . , architekt. 

Bo t te rdam e. a. 

C. Bok . ) 

. A . Jelier. 

A . van de Sandt. 

U t rech t c. a. 

B. J. van Baaren, timmerman en aannemer. 

. J. J. Geuer, kunst-glasschilder. 

Th . van . 

. F. . 

. A . . Oudt, teekenaar  bij  de . t. E. v. St.-Spw. 

Ven loo e. a. 

J. , gemeente architekt. 

Zwol l e e. a. 

. de Vidal de St. Germain, directeur  der  gem. werken te . 

Nede r l. . 

A . J. Bourguignon, te Poerworedjo. 

A . . W . , » Pati. 

J. P. Peeters, » Balavia. 

P. van Vreeswijk, » . 

e volgende leden moeten, sedert de uitgave van de laatste 

ledentijst, beschouwd worden als te zijn vervallen. 

Ams te rdam c. a. 

G. Brongers. (Overleden). 

A . l 

. Sickler. 

J. van Stavel. 

J. A . Vonk. 

W . P. Voorham. 

A r n h e m e. a. 

E . . Jacobs. 

E . Wansink. 

B reda o. a. 

F. A. Baggerman, te Bergen-op-Zoom. 

l van . 

t e. a. 

F. W. Braat Sr. 

G. . W. van . 

t c. a. 

. . 

Gor inchem c. a. 

G. van Erkel . 

's Gravenhage. 

J. Beeuwkes. 

J. J. van Coeverden. 

J. s (overleden). 

J. . . 

J. . 

. van der . 

J. e de Joncheere. 

J. . . 

J. . 

C. . 

W . Swaneveld. 

Jhr . . J. W. J. de Vos van Steenwijk. 

Gron ingen c. a. 

G. Nijhuis. 

n c. a. 

J. Schol, te Enkhuizen. 

n c. a. 

S. S. , te Workum . 

Jac. . Nijdam, te . 

P. van der  Werft"  |z., te Ternaard. 

n c. a. 

. Janzen. 

W . J. Schaap (overleden). 

t c. a. 

. E. C. Plemp (overleden). 

g c. a. 

. J. Ganderheide. 

Ni jmegen c. «. 

W . T . . 

J. van . 

J. Bartels. 

J. Vreedenburgh. 

J. J. van Waning. 

Bo t te rdam c. a. 

Schiedam e. a. 

J. A . t van g 

TJtreoht c. a. 

. J. van der , te Vreeswijk. 

W . J. de Wi t (overleden). 

Zutphen o. a. 

. Enklaar , te . 

. 

Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer . Scheltema, 
opgenomen in het „Bouwkundi g Weekblad"  N°.  deelt de e 
van het Weekblad mede, dat het niet op haren weg ligt als scheidsrechter 
op te treden tusschen twee inzenders. 

. t Bestuur  der  Sociëteit : het bou-

wen van een Buitensocieteit aldaar, onder  beheer  van den 

architekt J. Verheul . te . J. Witteveen /

G. Peteri . s ƒ . Visscher /

A . Teberwer  B. van der  Woor  J. Pot Jzn. 

 Wed. f . van der  Spoel /

G. e  G. Beltman  E. van der  Woerd 

ƒ  ; W . J. t /  Gegund, allen aldaar. 

8 

Eigendom van . , . T &  A. , 

te s (Frankrijk ) 
Gelege n i n den omtre k van

 enz., en te  tnssche n St . Joir e en Reffroy . 

Franco toezending van monsters en prijzen op aanvraag. 
 — 8782 

Aan bovengenoemde inrichtin g zal worden aangesteld een
i n de Bouwkunde. t aan die betrekking verbonden traktement is bepaald op 
f 3000.— Zij , die hiervoor in a inmerkin g wenschen te komen, gelieven hunne aanvragen 
vóór i e. k. franco in te zenden aan de Commissie van Onderwijs, in het gebouw 
der  Academie, Coolvest te , alwaar  nadere inlichtingen verkrijgbaa r  zijn. 

T BESTUU . 

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Pnnt.) — . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

e T merk e S ö h n e, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. -

T systeem F é t i t j e a n . 
 én prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 

Grelieve op Voornaam eu Adres te letten. 

. Z E  V A S S ö h n e. 

 Engelsuhe T
 i

(Yarrow o/Tijne.) 

k e ». 

l 514 b./h. n Amsterdam. 
Special i teit i n n en Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 
. 

: 
p 1880 

Weenen 1880.  1834. 
N , Frankfor t . 

: 
Fnu i k for t a . 1881. 
Amsterdam 1882. 

 V A N J 

r. 
, 

N ,
 Amsterdam

N , Antwerpen
Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden N 
P A A  V E N .

 A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , B o s t o n , 

. , t b/d. Oude Spiegelstraat 335. 
C 

d bij  zes-jarige verbintenis f 300. 

Aanbrengpremie „ 

 79-

Gouden : An twerpen 1885. 

Eere : Gron ingen 1888. 

10. 

Zij , die zich willen verbinden, moeten zich aanmelden bij  een der  Plaatselijke of 
Garnizoens Commandanten of bij  den Commandant van het werfdepot. 

n kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, ongefrankaerd, 
aan het t van . Zij  worden kosteloos gegeven.

r 
Zilvere n Medaill e Amsterda m 1883. 

T E

G . 
N 

E . 

e ondergeteekenden bevelen z ich 
bi j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduoeeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con-

d i t i ë n . 

n 138 

Op Woensdag  Juni  des namiddags 
ten  ure, zal ten e van .

 te  door -
S namens den WelEd. r . S. 

V A N N , worden 

: 
t bouwon eener A met 

Serres, Ve r rand a en Aanhoo-
r igheden, op een terrei n gele-
gen in de t te Osch, 
met bi j leverin g van alle mate-
r ia le n enz. 

Bestek en teekeningen liggen ter  inzage 
in voornoemd s van af i e. k., 
en zijn alsdan te verkrijgen bij  den boekhan-
delaar  J. A. T aldaar, tegen/"i  per 
exemplaar en compleet stel Teekeningen
stuks ad /

Aanwijzin g zal geschieden op g
, 's namiddags  ure op het terrein. Bijeen-

komst bij .



den O P B O U W van het terrei n 
genaamd N C te Bot ter -
dam, op de daartoe gereed 
gemaakte fundeeringen. 

 f
, 

,

The St. Pancras n Work 
 Company, . 

voo p 
 EN 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 
International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

36. e W e t e r i n g d w a r s s t r a a t„ 

 Sta l  Bo x

Geïllustreerd e Catalogusse n op 
aanvrage . 

S 15 Gulden. 

 f45.— 
 Gebouw der 

 tot bevordering der Houwkunst,
 De  H.van  & Zoon,

 H. van de

E N 

St. Anth . Breestraa t C 21 A M S T E R D A M . 

. 352-

Gouden en Z i l vere n e . Tentoonstel l ing Amsterdam: 1883. 
Z i lvere n Bestuurs e (buiten programma) op de Tentoonstel l ing 

van de Noord-Brabantsche j  van , Afdeel ing 
E indhoven, onder-afdeeling St ra tum ; September  1886. 

S

 PARKETVLÜtRt N cn WAMDTEGELS: 
A

m n en Cementtegels 

. 

Aambeelden. — Amarillinnen en papier. — Anker-
rosetten. — Avegaars — Amerikaansche goederen — 

. — Ankernagels — Afvoerpijpen. 
Balkijzer. — Briefplaten.. — Buigniachinen. — Bank-

schroeven. — Boren. — Balkonhekken. — Boornuiehinen 
voor  hout en ijzer. — Bocht- en Behangknieren. — Briquets, 
koper  en ijzer. - Ballastschoppen in soorten — Blaas-
balgen. -- Buigtangen. — Booromslagen. — Beitels. — 
Balusters, zink en ijzer. — Beitelhechten — Bergsche 
spijkers. 

'fsets, scheeps enz. - Centerboren. — Consoles. 
. — n — . -

neelen. — . — , enkele en 
dubbele, locomotief en stalen. — , (gegalvaniseerd-, 
ij*er- , koper- en staal). — . - . -

s en schroeven. - . — -
tingen. — , Franscheen Engelsche. — -
drangers. - . 

Emmers, (gegalvaniseerde). — Emmerooren. —Engel-
sche goederen — Espagnoletsloten. — Espagnoletten in 
alle stijlen 

fournuisplaten — Fransche patentsloten. 
Cicreedschappen. — Gegalvaniseerde spijkers. — Gegal-

vaniseerde draad. -— Gegalvaniseerd vlechtwerk. — Giet-
werk. — Gootsteenen. — Grendels. — Goten. — Gaas, 
\Ü«r- en koper). — Gieters, (gegalvaniseerde) — Gor-
dijnringen.— Gordijnkoord . — Graven. 

— , (metalen-, bank-, klauw-,smee-, 
voor- enz.) — n n -
schroeven ijzeren en koperen met platte, ronde en vier-
kante koppen — . — . — -
schuren, ijzeren. — . — . — -
sels. — — n met toebehooren.— 

. — . — . 
Jalousiënkoord. — Jas- en . 

s voor  verwarmingstoestellen. — , 
(patent-, ketel- brug.*. — n . — -
bakken. -- . — . — -
ten. — n in soorten. — , houten, ijzeren 
en glazen. — , koperen in alle stijlen. — -
schuiven. — . — . — 

. — . — . — -
perdraad. — . 

A 

Ĵ uikrollen . — n met draad. — . — 
. — . - » 

ten  - . — . — n 
!fJechanieke spijkers. —  taalkoord voorraamgewich-

ten. n met en zonder  draad -
behoefien. n met vierkante en zeskante kop 

s 
.Viptangen.  Naamspijkers 
©üesteenen.  Onderlegschijven. 

. — PonFinachinen. —Pijpen.— Penknop-
pcn. — Paumelles — Putsen, gegalvaniseerde, — Paar-
denstalinrichtingen. — Prïvaattrechters. — Pompsloten.— 
Ploegscharen. -- Puntheiningdraad. 

. — . — . — -
kammen - . — s — -
schijven — n — . 

Scbapenscharen. — Scharen (blik-) — Schoppen,(ballast-
kolen-, zand-, grind-, kachel- en stal-). — Schroeven-
draaiers, — Schuurpapier  en . — Slangenboren — 
Sleutels, (schroef-) enz. — Sluitringen. — Snij-ijzcs — 
Spütpennen. — Stankafsluiters. — Stalinrichtingen, (En-
gelsche) — Steelen. — Sloten in diverse soorten — 
Schaven. — Schroeven en bouten — Scharnieren, ijzer 
en koper.— Schuiven, koper  en ijzer.— Spijkers, Zweed-
sche of Amerikaansche, mechanieke, Bergsche, gesmeede, 
vertinde, enz. — Schaatsen. — Stoomverwarming.— Schiet-
looden. — Spitgraven. — Slotschroeven. — Spelden. — 
Speenen. — Sleutelplaten. — Stalsloten, — Scheepskrab-
bers. 

Tuigkamerbenoodigdheden. — Takels, eston-difieren-
tiaal. — Tangen, (nijp-, vuur-en schroef-) enz — Tele-
graafdraad. — Traproeden. — 'l'ribune s voor  Wedrennen. 

fjitloopen. — Uitzet ijzers. — Unsters. 
Verwarmingstoestellen. — Vlaskoord. — Vijzels. — 

Ventilateurs. — Vijlen. — Vlechtwerk. — Veestalinrich-
tingen, ijzer. — Vergaarbakken. — Voegpassers —Vijzel* 
dommekrachten. — Voetkettingen. 

Waterpassen. — Waterclosets. — Wormnagels. — Wasch-
bakken, gegalvaniseerd 

n . — . — . 
Zagen. — Zadelhangers. — Zweedsche spijkers. — Zelf-

reguleerende Stoomverwarming. enz. en2. 

 yi

Bel tweg No. 3. 

Wil l L T 

Gecomprimeerd e Asplialtwege n en  Dorschvloeren . Werke n in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-Kinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen , Winkel - en Magazij n vloere n Gangen . Veranda' s Brug - en Itakb e 
dekkingen , Beto n Fundeeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindeli j k VochtW'reiut , Ondoordringbaar , (ieraaswerend 

Asphalt speciaal tot wer ing van vochtige muren. 
Voor  inlichtingen omtrent het lepgen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve meu zich te adresseereu 

aan het r  der  fabriek, Beltweg 8,  ,T781 

Bedact ie:

 J.

Bureau:

Uitgevers:

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p.  voor  Ned. e 

(bij  vooruitbetaling) . p. p. ƒ  voor  het  (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. f  Afzonder]. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts 

 Tentoonstellin g van Bonwknnst . 

Zilvere n Medaill e

Zilvere n Medaill e

Bronze n Medaill e

7de Jaargang N ° . 20. 
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Bewerkt naar de  Annates de la Construction". 
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 op

 bij

 Corinthische

 1817,



N VAN E N . 

 6 . n deze vergadering werden door  het Bestuur 
eenige mededeelingen gedaan over  het inwendig beheer  der  Af -
deeling; daarna gaf de heer  Th . G. Schill de door  hem toegezegde 
bijdrag e in den vorm van eene bespreking over  de loopbaan van 
den architekt, en hoe deze niet alleen den middenweg moet 
houden tusschen verschillende elementen, die om den voorrang 
dingen, b. v. utiliteit , rendabiliteit en aesthetica. e spreker  deed 
daarna vooral uitkomen, hoe een van de drukkendste kwalen die 
aan onze samenleving kleven, juist naast de karigheid, de mis-
kenning is waaraan de architekt-kunstenaar is blootgesteld, niet 
alleen van de zijde der  particulieren, maar zelfs van hooge bur-
gerlijk e en Staatslichamen. 

Spreker  stelde verder in het licht, dat samenwerking van het 
ingenieurs- en het artistieke element in de bouwkunst noodzakelijk is. 

Uit deze voordracht ontspon zich een debat over  de behandelde 
beginselen van artistiek eigendomsrecht en waardeering van het 
werk van den geest en het talent van een kunstenaar, een en 
ander  met het oog op den voorgestelden Beursbouw. 

Uit deze besprekingen bleek, dat de vergadering zeer  was ont-
stemd door  de handelwijze van het bureau van Publieke Werken. 

t wekt dan ook geenszins verwondering, dat besloten werd, 
namens de Afdeeling, een adres aan den Gemeenteraad van 
Amsterdam te zenden, met verzoek aan de voordracht van B. en 
W . geene goedkeuring te hechten, indien niet vooraf is gebleken, 
dat aan die voorwaarden is voldaan, waardoor  de belangen en 
de eer  der  bouwkunstenaars in deze prijsvraag worden gewaarborgd. 

e heer  Joseph Th . J. Cuypers deelde daarna een en ander 
mede over  brandvrij e constructies, in Noord-Amerik a toegepast, 
welke voordracht op verzoek der  vergadering in het Bouwkundig 
Weekblad zal worden opgenomen. 

Andermaal werden wederom klachten vernomen over  de nieuw 
afgekondigde bouwverordening. 

Ten slotte werd tot eene excursie naar n en Enkhuizen, in 
den volgenden zomer, besloten. 

e inhoud van het adres aan den Gemeenteraad is als volgt: 

Aan de Gemeenteraad van Amsterdam. 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen: 
e ondergeteekenden, namens de Afdeeling Amsterdam van de 

j  tot bevordering der  Bouwkunst, hoe zij  tot hun groot 
leedwezen hebben vernomen uit de voordracht van Burgemeester 
en Wethouders van i i  betreffende den beursbouw, aan 
den d der  Gemeente Amsterdam ingediend, dat noch de Jury 
noch de bekroonde ontwerpers zijn gekend, vóór het opmaken van 
een plan, waarvan de hoofdgedachten toch zouden ontleend zijn 
aan N°.  en N°.  die door de Jury als de beste aange-
wezen waren; en zij  zich hierbij  dringend tot uw college richten 
met het verzoek, aan genoemde voordracht geen goedkeuring te 
hechten, indien niet vooraf moge blijken , dat met eerbiediging 
van het artistiek eigendomsrecht der  ontwerpers van de plannen 
N° .  en  voldaan worde aan de voorwaarden in artikel
en  van het programma van eene Prijsvraag voor  een Beurs-
bouw te Amsterdam gesteld; waardoor de belangen en de eer 
der  bouwkunstenaars in deze internationale prijsvraa g worden ge-
waarborgd. 

't Welk doende enz. 

t Bestuuur  der  Afdeeling: 

w. g. Th . G. , Voorzitter, 

w. g.  Th. J.

ivaarn. Secretaris. 
Amsterdam, i

 Van den Savonnière steen bestaan verschil-
lende kwaliteiten. e goede soort is voor  beeldhouwwerken aan 
buitengevels herhaaldelijk met succes gebruikt geworden. j 
moet echter  worden opgemerkt, dat deze steen niet op het westen 
mag geplaatst worden, eene afdekking moet hebben en behoorlijk 
gesilicatiseerd moet worden. t plaatsen van deze steensoort op 
het zuid- en het noordwesten, is niet aan te bevelen. 

Voor  het bedoelde gebruik zijn aanbevelenswaardig: 

Fransche steen. Banc , uit de groeven van Creil . 

Weibern tulsteen. e bewijzen zijn voorhanden dat deze steen-
soort zich gedurende  jaren goed heeft gehouden. e grofkor -
relige soort is beter  tegen de invloeden van het weder  bestand 
dan de fijnkorrelige . e laatste is alleen voor  fijne beeldhouw-
werken bruikbaar ; dc grofkorrelig e kan worden gebruikt voor 
groote ornament partijen,  op afstand te zien. 

r  steen. e soort is gebruikt aan het Centraal 
stationsgebouw te Amsterdam. 

e d'Euville , gebruikt aan het s m te Amsterdam. 
Bremer steen, waartoe ook de Oberkirchner  steen behoort, is 

lij n van korrel , tegen de invloeden van het weer  bestand en aan-
genaam van kleur. Enkele soorten vertoonen echter  veel zooge-
naamde roestvlekken. Oberkirchner  steen is het materiaal dat 
vooral in d en met name in Berlij n zeer  veel 
wordt gebruikt, en met goed gevolg. 

Op r  steen is de keuze gevallen voor  de voltooiing van 
den m te , omdat deze soort daarvoor  het best voldeed. 

e grofkorrelig e a e steen is voor  minder  fijn  werk 
ongetwijfeld het meest aanbevelenswaardig. 

Goede l-'delfanger is ook aan te bevelen; deze soort wordt 
echter  spoedig groen. Prof. Behrens te t acht het silicatiseeren 
van dezen steen dan ook zeer  noodzakelijk. e Udelfanger  komt 
in een groot aantal variëteiten voor, die men zorgvuldig moet 
onderscheiden. 

Van Fransche steensoorten van uitnemende kwaliteit , die voor-
namelijk in België veel toepassing vinden, verdienen vermelding: 

Fontaine de Brenil (Poitiers); 
Euville, dite de marbrerie; 

Comblanchien (Nuits, Cóte d'Or) ; welke steensoorten echter 
bijn a dubbel zoo duur  zijn als Savonnière. e eerste soort kost 
te Brussel frs.  de tweede frs.  en de derde frs.  terwij l 
Savonnière voor  frs.  a frs.  kan geleverd worden. 

l Savonnière steen uitstekende eigen-
schappen bezit, moet met het oog op het klimaat hier te lande 
de voorkeur  worden gegeven aan den steen van Joli-Bois, voor 
alle voorspringende geveldeelen en voor  die gedeelten, welke fijn 
bewerkt of gebeeldhouwd moeten worden. 

e steen van Joli-Bois heeft een fraaie roomkleurige tint , is 
uiterst fijn  van korrel , heeft een weerstandsvermogen tegen ver-
brijzelin g van  a . per , is bestand tegen de in-
vloeden der  weersgesteldheid en verandert niet van kleur. e 
scherpe kanten van profillen blijven bij  deze steensoort goed be-
houden en zij  is uitnemend geschikt voor de uitvoering van 
beeldhouwwerken. 

e groeven van Joli-Bois zijn gelegen in het t de la 
e (Frankrijk) , hebben een oppervlakte van veertig hectaren 

en kunnen in den kortsten tij d in alle behoeften voorzien. 
e architekt de Curte, lid van de e commissie voor 

de monumenten, te Brussel, zal bereid gevonden worden desge-
vraagd nadere inlichtingen omtrent deze steensoort te verschaffen. 

n men een azijnfabriek inwendig wil voegen 
of berapen, zoodanig dat voegwerk of beraping niet verteert, hoe 
moet dit dan geschieden en met welke specie? 

 Een dergelijke vraag werd gedaan op bladz. 
 van den jaargang  van dit Weekblad. t antwoord op 

die vraag is te vinden in het Weekblad N°.  van  Nov.

e beste specie voor  voegwerk of beraping van muren in azijn-
fabrieken, is Portland-Cement, op gewone wijze aangebracht. 

Voegen en pleisterwerk van kalk kunnen gedurende eenigen tij d 
beschermd worden tegen de invloeden van zure dampen, door 
middel van bestrijken met zinksilicaat. t wordt met gunstig 
resultaat aangewend in fabrieken waar het voegwerk uit kalk 
bestaat. 

J A N V A N DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen verrotting en zwam. 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijleverin g van hout. 

 PARKETVLOERE N en WAttDTEGELS :

Prim a Engelsche , merk Wallsend,  T r o t t o
van uitmuntende kwaliteit en tegen concur  reerende prijzen. — Groote voorraden.

e T merk f &  S ö h n e, E ^

- en E . Billijk e prijzen en vrachten. - | 
T systeem P é t i t j e a n. 

 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op Voornaam eu Adres te letten. 
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O 
O 

4) CS 

- -

es  "-j  . 

8 

O) 
«e 
E 
ï 

O) 

s5 

CS3 

S5 

g 

a> 

—i 
Pi 
o 

.£ 

Pl 

. leveren

zoowel met als zonder  bij  behoorende 

. 



E VA N . ' &  C 0., d 

 Gra-

venhage

t maken van een B 
aan de n te g 
langs het terrei n voor  het huis 
van bewar ing aldaar 

g f 9900. 

 z'&a  's Gravenhage. 

 Zutphen

t wegbreken der Watermolens 
en het overwelven en dempen 
van een gedeelte der  Be rkel bij 
de N ieuwstad, met het maken 
van eene stuw en eene keersluis. 

 Osch,

: 
t bouwen eener A met 
Serres, Ve r rand a en Aanhoo-
r igheden, op een terre i n gele-
gen i n de t te Osch, 
met bj j leverin g van alle mate-
r ia le n enz. 

W. F WEIJNTJES, 
 Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 

engelsche Paarden- en Vee-Stalinrichtingen 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkaiuer-Beiioodigdheden , 
, 

Gouden en Z i lveren . . 
Tentoonstel l ing Amsterdam. 

soliditeit  zeer nette bewerking. 

 St. An/h. Breestraat,

Telephoon

 Tentoon-
stell ingsgebouw j 
tot bevorder ing der Bouwkunst,
nixstraat

, 

% \ A'> van Z . . N . 

 Eere-d ip loma,
e ten-

toonstell ing van bouwmater ialen

Onovertrefbar e vervanging van Sgraf-
fito,

 Pilasters, Fr iezen, Schi lden, T y m -
pans,Borstweer ingen,Wandbekleoding 

 Gioningen, 

Amsterdam. 
 Haarlem. 

 l>ordrecht. 
 Vught  's Bosch. 

 Utrecht. 

 Winterswijk. 
 Zr.:<olle. 

 Leeuwarden. 

 E . . , Ape ldoorn. ^ 

l 

Gouden : An twerpen 1885. 

Eere : Gron ingen 1886. 

J A N H 
Amsterdam. 

A M E R , „ o 

t 286. 
Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 
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 :.\|>loi  :i i i«> dor  jin-n -van «le Val Trnvorw . 

F A B . T 

A M S T E R D A M 
Beltweg No. 8. . 

Gecomprimeerd e tsplialtwege n en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt * 
Mastie k voo r Trottoirs , Skatiiig-Kiiiks , IHoutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen , Winkel - en Magazijnvloeren . Gangen Veranda' s Itrug - en liakb e 
dekkingen , Iteton Fiindeeriiigen , Stallen , enz , enz,, enz. 

Zindeli j k Vochtwerend, Ondoordringbaar , ü e r a a s w e r e nd 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
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g genoemde stadpleinen, met die uitgebreidheid, die 

zij  gewoonlijk hebben, kunnen verschillend n. m. met in regelmatige 

of in landschapstijl aangelegde tuinen versierd worden. Van beiden 

zijn schoone voorbeelden, voor  de  evenwel uiterst weinigen, 

wat ook geheel in het wezen der  zaak ligt. Op de regelmatige 

pleinen moet de tuinbouwkunst zich met de bouwkunst vereenigen. 

t is de beste opvatting, en ook door  de meeste schrijvers en 

kunstcritic i aangenomen. Wi e in het tegendeel vervalt en op de 

stadspleinen een landschap op kleine schaal uitvoert, zelfs in een 

heuvelachtig terrein verandert, vervalt in knutselerij  (Spielerei) of 

in zucht naar  't zeldzame enz. 



m te . 

Aan de internationale prijsvraa g voor een nieuwen gevel van 

den m te , hebben  kunstenaars deel genomen. Wi j 

deelen dit en het volgende mede, in vervolg op een reeds vroeger 

gegeven bericht. 

e  kunstenaars zonden  ontwerpen en varianten in, 

waaronder  modellen. r  zijn, volgens de e 

Bauzeitung,  ontwerpen van e kunstenaars en  van 

anderen. Van deze  ontwerpen zijn er  van s en 

Oostenrijkers,  van Franschen,  van Engelschen,  van een 

,  van een Spanjaard en  van een . e opgave schijnt niet 

volmaakt betrouwbaar, daar  wij  daaronder  niet vinden de  projecten 

van e kunstenaars, die zooals is gebleken op tij d zijn 

ingekomen. n heeft de aardrijkskundig e kennis der n 

deze s (Amsterdammers) gerangschikt onder de . 

Een der e inzenders zond  een ander  varianten. 

n kan in de oplossingen  hoofddenkbeelden onderscheiden, 

bij  ontwerpen is de bestaande gevel gewijzigd zonder  groote 

wijzigingen: bij  ontwerpen is een toren ontworpen in het mid-

den van den gevel;  ontwerpen kenmerken zich door  torens 

op of naast de gevels;  hebben dri e torens aan den gevel;

der ontwerpen vertoonen een vrijstaande campanile naast een 

nieuwen gevel. 

Sinds den i zijn de ontwerpen reeds openlijk ten toon ge-

steld. j  is gevoegd een tentoonstelling van de reeds in 

vorige eeuwen ingekomen antwoorden op prijsvragen, uitgeschreven 

voor een zelfde doel. 

Voor de eind examens aan de Polytechnische school, die in de 

eerste dagen van Juni beginnen, hebben zich in 't geheel  can-

didaten aangemeld en wel:  technologen,  civiel-ingenieurs,

architekten,  scheepsbouwkundige ingenieurs en  werktuigkun -

dige ingenieurs. 
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e Portlai id-Cement-Fabriek van 

te Amflncbiir g hij  lliebi-icl i  il .
 haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 

 werkznamheoen, langzaam of snei bindend, met garantie 
 de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie  mogen der  labriek:  vaten  jaar. 
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J A N H A M E R , 
Amsterdam. t

Ver lege invoon l igi 

T E &  SON, . . 

E E N . 

Zilvere n

G . 
N 

E . 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

vereischen geen toezicht, hebben geen beweegbare deelen, geven geen 
terugslag in den koker; zijn van sohedc constructie bij  billijke n prijs . 

. alle voorname plaatsen zijn modellen te bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis en franco. 

1 :xpl<> il  < i < «lor n van «le Val XraTere. 
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Beltweg No. 3. 

 &

te s (Frankrijk. ) 
Gelege n in den omtre k van

 enz., en te  tussche n St . Joir e en Keffroy . 

Franco toezending van monsters en prijzen op aanvraag. 
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I I I* I V B A L K E N , 
Gezaagd en Ongezaagd, van af 4 tot 12 r lang, 35 tot 65 . zwaar, 

zij n van af 1 Dui t (f38.— per M*) verkr i jgbaa r bij 

 &  C0., 
 Houtkoopers , Nassaukade , A m s t e r d a m . 

 a  a  a  at 
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W. F WEIJNTJES, 
Singol 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i u n en Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 

r  tegels. 

 te Creftld. 

1 ! 

Gecomprimeerd e tgphaltwegei i eli dit o Dorse n vloeren . Werken in Asphalt -
Hastie k voo r Trottoirs , Skatiiijr-Kinks , Moiitvloeicn . Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en Magazij n vloe i en. Gangen . Veranda' s Itrug - en Hakbe 
dekkiniren , Itetoii-FiiiKleeringeii , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindel i j k Vochtwerend, Ondoordrinpdiaar , Geraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
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Op Woensdag i Juni  des namiddags 
ten  ure. zal ten e van .

 te  door . . -
S namens den WelEd. r N S. 

V A N N , worden 

: 
t bouwen eener A met 
Serres, V e r r a n d a en Aanhoo-
r igheden, op een ter re i n gele-
gen in de t te Osch, 
met b i j lever in g van alle mate-
r ia le n enz. 

Bestek en teekeningen liggen ter  inzage 
in voornoemd s van af i e. k., 
en zijn alsdan te verkrijge n  den boekhan-
delaar  aldaar.  per 
exemplaar en compleet stel Teekeningen
stuks ad /

Aanwijzin g zal geschieden op g
, 's namiddags  ure op het terrein.

komst bij .

The St. Pancras n Work 
Company, . 

van solide constructie tot concureerende 
prijzen. 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 
International e Landbou w - Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 
Agenten voor  en de

i l l l L i \X l l i l i l U i l l U i u u i i j 
36. Dprd e Weteringdwarsstraat , 

 Sta l  Bo x

Geïllustreerd e Catalogusse n op 
aanvrage . 

Word t gevraagd om terstond in dienst te 
treden, een geroutineerd Bouwkundig Tee-
kenaur, die vlug en zooveel mogelijk zelf-
standig werkt en vertrouwd is met het détail-
leercn in verschillende  tijion . Salaris f70.— 
per maand. Adres niet franco brieven onder 
N°.  aan den boekhandelaar  A. V A N 

 Jr. in de t te Utrecht. 

. leveren: 

zoowel met als zonder  bij  behoorende 

. 

voo r den opbou w van het terrei n 
genaam d P L A N C. 

e directie voor  den bouw voornoemd, 
geeft hierbij  kennis, dat de in het bestek 
vermelde opleveringstermijnen met d r i e 
maanden zijn verlengd. Zie verder  de staat 
van aanwijzing, ter  visie liggende in de -
tie-keet. 

n verband hiermede is de dag van aan-
besteding uitgesteld tot Dinsdag
te  uren aan bet l  boven-
achterzaal te

, 

N ,

 Amsterdam

N , Antwerpen

Specialiteit in gesmeed n , 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden N 
 V E N .

Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-
vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

Aanbrengpremie N . 

J A N V A N DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Pnnt.) — . 

. 
t kijunisoeren is het eenige afdoende middel tegen verrotting en zwam. e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijleverin g van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concui reerende prijzen. 

e T merk f &  S ö h n e, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. -

T systeem P é t i t j e a n. 
 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 

Gelieve op Voornaam eii Adres te letten. 

St. An th . Breestraa t C 21 A M S T E R D A M . 
Telegram-Adres: — . Telephoon N°. 352. 

Agent van:  & P O S T , A - ; N T &  C ° . 

 VAN S i E &  C°. te N EN 

; T , . 

r  P. A T te Arnhem, is eene nieuwe inteekcnlng opengesteld op: 

Beknop t practisc h Leerboe k der Burgerl i jk e en Water-Bouwkunde , 

 Burgerl i jk e Bouwkund e  1050
 Watcr-ltoiiwkun.de ,  625

 éO

e Uitgever  heeft, nu dit boek voltooid is, gemeend aan velen dienst te bewijzen 
door eene nieuwe inteekening te openen. 

e nieuwe uitgave zal in  maandelijksche afleveringen a /'  elk van  vellen 
druks, het licht zien. Aan de n worden, evenals zulks bij  de eerste uitgave is 
geschied, de  uitslaande platen met omstreeks  figuren, tot de Water-Bouwkunde 
behoorende,  gegeven. 

Voor hen, die het geheele werk liever in ééns ontvangen, is het mede terstond 
compleet verkrijgbaa r en wel, naar  verkiezing: 

in  afleveringen voor ƒ
gebonden in  heel linnen stempelbanden » »

Tevens is de Uitgever  bereid bij  deze gelegenheid gehoor  te geven aan de veelvuldig 
uitgesproken wensch om de deelen ook afzonder/ijk verkrijgbaa r te stellen. n zal het 
evenwel billij k vinden dat in dit geval de bovengenoemde  uitslaande platen, tot den 
zeer  matigen prij s van  ets. de plaat,  rekening worden gebracht. e 
zullen de deelen van heden af afzonderlijk worden geleverd, en wel 

het eerste deel , E E

in afleveringen voor /
gebonden in heel linnen stempelband » »

en het tweede deel U E 

in afleveringen » »
gebonden in heel linnen stempelband  »

e deelen zijn te zwaar  om ingenaaid te gebruiken, weshalve ze alleen in afleveringen 
of gebonden geleveid worden. 

Eene G is bij  alle Boe -handelaren gratis verkrijgbaar . 

:
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Eervolle vermelding op de Tentoonstelling van Bouwmaterialen te Groningen 1886. 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

Obernkirchner  of Bremer- Udelfanger-
e . 

S i l e z i s ch en Z w e e d s ch . 
Fransch en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

I e ondergeteekenden bevelen z ich 
bi j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con-

d i t i ë n . 

n 138 

N en

n  Cementtegels. 
Groote voorraden.

 w
 j 8 4 , W. F. WEIJNTJES. 
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r ia le n enz. 
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engelsche Paarden- en Vee-Stalinrichtingen 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 
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Tentoonstel l ing Amsterdam. 
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K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 

N . 
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Beltweg No. 3. 

Gecomprimeerd e Asphaltwegli i en dit o Dorschvloeren . Werken In Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , SkutiiigHtinks , Noutvloereii . Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen . Winkel - en Magazijiivloereii . Gangen Vera ml u's Hriiir - en Dakbe 
dekkingen , Itetoii-Fuiiileeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindeli j k Vochtwerend, Ondoordringbaar , Geraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor  inlichtingen omtrent het leuiren van Vlueren, Bedekkingeu enz., gelieve .meu zich te atlresseeren 
uan het r  der  fabriek, Beltweg 8, :i7 

Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-
vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 
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JAN VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Pnnt.) — . 

. 

Prim a Engelsche , merk Walisend, 

e T merk f &  S ö h n e, E 
T en E . T 

T systeem P é t i t j e a n. 

Geilere op Voornaam eu Adres te letten. 

 07°

'llilllllin.iilli l 

http://vn.11
http://conc.it


door  P A U . 

"3 « 

 j 

9 



z

 T E . 

n een der dagbladen van ,  van  Junij.l. , 

lezen wij  het volgende: 

e internationale jur y voor  de ingezonden antwoorden op de 

prijsvraa g voor  een nieuwen gevel aan den m te n heeft 

hare taak volbracht, en uit de  i.vgekomen plannen de volgende 

gekozen, wier  ontwerpers aangewezen zijn om deel te nemen aan 

een tweeden wedstrijd. 

N°. . Brade. l (Engeland.) 

N° . g Becker. . 

N° . i Gaetano. . 

N° .  Anton Weber. Weenen. 

N° . l en . Neckelmann. . 

N ° . f . Weenen. 

N° .  Giuseppe Brentano. . 

N°.  E. . Parijs. 

N° .  Teodoro Ciaghin. Petersburg. 

N°. a Beltrami. . 

N° .  Tit o Azzolini. Bologna. 

N° .  Enrico Noridio. Triest. 

N°.  Carlo Ferrario . . 

N°.  Paolo Cesa Bianchi. . 

N°.  Giuseppe . . 

Zooals men ziet zijn  der  bekroonden, vreemdelingen. 

e uitspraak zal ongetwijfeld veler  bevreemding wekken, niet 

omdat de vreemdelingen niet verdienden uitverkoren te worden, 



als vreemdelingen, maar  omdat het meerendeel van hen ontwerpen 

leverde, niet in aansluiting met den m te . 

Aangezien de wedstrijd betrekking had op den voorgevel van 

den . en niet op een denkbeeldig gebouw, hadden die ont-

werpen ter  zijde behooren gelegd te worden, waarmede niet tevens 

bedoeld werd den bestaanden m te voltooien. 

Er zoude veel te zeggen zijn over  menige uitsluiting , die wij 

meenen dat niet had behooren plaats te hebben. 

Slechts noemen wij  een enkele, die van N°.  in dit ontwerp 

is het volledig karakter  van den m behouden. 

n een woord, het laat zich aanzien, dat over  de uitspraak der 

Jury nog veel zal worden gezegd en geprotesteerd. Ook gelooven 

wij , dat het niet slecht gehandeld zoude zijn de overwegingen 

bekend te maken, die geleid hebben tot de gedane keuze. 

Natuurlij k komen wij  op deze belangrijk e zaak terug. 

n voor  den vorm, één opmerking. 

Onder  de uitgekozen ontwerpen zagen wij  N°  en  van den 

architekt Beltrami. 

e keuze is zonder  twijfe l zeer  gewettigd. r  heeft de heer 

Beltrami niet officieel in den gemeenteraad verklaard zich uit den 

wedstrijd terug te trekken? En waarom werd hij  nu toch uitgekozen? 

t hij  zich terug getrokken? Zoo ja, dit blijv e dan ook zoo. 

Op den  Juni a.s., des morgens te  uur, zal in het lokaal 

a te "s Gravenhage eene vergadering worden gehouden 

van het . , van . 

Op deze vergadering zullen o. a. de volgende voordrachten 

worden gehouden: 

over  het ligten van zeeschepen, door  den heer  J. W . Welcker; 

bespreking van de nota der  ingenieurs van de Zuiderzee-veree-

niging, en in verband daarmede: 

mededeeling van den heer  W. F. , naar  aanleiding 

van den afvoer  van den l in verband met het voorgestelde 

binnenmeer; 

opmerkingen van den heer  P. C. van , over  de veran-

deringen in het vermogen der e zeegaten; 

beschouwingen van den heer  J. W. Welcker  over  de afsluiting 

van het Eijerlandsche zeegat. 

Op deze vergadering zullen o. a. dri e leden van den d van 

Bestuur  moeten worden gekozen, ter  vervanging van de aftredende 

leden . S. J. , dr. Ch. . Schols en . C. J. Piepers, die 

niet herkiesbaar  zijn. 

Na de vergadering zal er  voor  de leden gelegenheid bestaan 

tot het deelnemen aan een gemeenschappelijken maaltij d in het 

 de l'Europe, ten  ure, tegen /  het couvert, zonder  wijn . 

t Handelsblad deelt het volgende mede: 

e bouwmeester . Cordonnier, wiens naam naar  inleiding van 

het nieuwe Beursplan meer  op den voorgrond is getreden, ontving 

zijne eerste opleiding van zijn vader, den architekt J. B. Cordonnier, 

te , oud-leerling van de  des Beaux-Arts te Parijs. 

Na onder  zijn toezicht ook de eerste schreden op den weg der 

practij k gezet te hebben — hij  werd o. a. belast met de uitvoering 

van het Asile d'Aliinés te Armentières, een werk van ongeveer 

twee millioen frank — bezocht hij  insgelijks de  des Beaux-

Arts. die hij  als kweekeling eerste klasse, begiftigd met de groote 

medaille, verliet. n had hij  reeds eene plaats verworven 

ten bureele van den bekenden architekt André, bij  wien hij  vij f 

jaar  werkzaam bleef. 

Ondanks zijn studiën, vond hij  tij d mede te dingen in eenige 

prijskampen, en telkens met gelukkigen uitslag. Zoo behaalde hij 

eene onderscheiding aan de Akademie van n en op de groote 

Fransche tentoonstelling van kunstnijverheid. Bij  den wedstrijd 

voor  den grand prix te Parij s verwierf hij  den eersten prij s en 

bovendien nog een prij s voor  een ontwerp (prix de composition). 

Na nog eenigen tij d zich te Parij s aan de practij k gewijd te 

hebben, vestigde de heer  Cordonnier  zich in  te , waar 

hij  zelfstandig optrad. Behalve een aantal werken van kleinen 

omvang, bouwde hij  het stadhuis te s (Vlaamsche , 

eene kerk te e (in n stijl) , een kerk 

te Candry (veertiende eeuwsche gothiek) en het stadhuis te -

, waarvoor  een wedstrijd was uitgeschreven. 

Uit deze korte schets blijkt , dat de heer  Cordonnier  zijne kunst 

ernstig beoefend heeft en ook op het gebied der  practij k zijne 

sporen reeds heeft verdiend. 

n de  Zeitunz van i komt een bericht voor 

over  de thans hangende Amsterdamsche Beurskwestie. Na in 't 

kort de geschiedenis der  zaak nog eens te hebben medegedeeld, 

zegt het blad, dat het laatste plan van B. en W. op bittere wijze 

de algemeene verwachting geheel en al den bodem heeft ingeslagen. 

e bekroonde ontwerpen, zegt de A' . Z, zijn door  B. en W . 

bijn a geheel ter  zijde gelegd en zij  deden door  een ondergeschikt 

beambte een ontwerp maken, dat wel is waar eenige bestand-

deelen van het plan van den heer  Cordonnier  bevat, maar  overi-

gens den spot drijf t met alle eischen der  kunst, terwij l het oor-

spronkelijk e voornemen toch was en nog is. een monumentaal 

gebouw in den vollen zin des woord te stichten." 

a deelt het blad een en ander  mede over  het adres van 

den heer  Cordonnier  en dat der  leden van de Jury aan den 

Gemeenteraad (beide opgenomen in het vorige Bouwk. Weekblad) 

t blad eindigt aldus: «Zoo :s de stand van de vraag, welker 

oplossing men binnen kort te gemoet mag zien. j  moet 

men niet uit het oog verliezen, dat een aantal Nederlandsche 

architekten de zaak van een bepaald nationaal standpuut willen 

beschouwen en de vreemde kunstenaars willen zien uitgesloten." 

e laatste bewering is vri j  gewaagd. Geen der  bladen heeft 

ten minste openlijk deze zienswijze uitgesproken. 

E .  Stukken waarvan de naam des schrijvers bij  de e 

onbekend is, worden niet opgenomen. 

n uw naam wordt opgegeven, zal uwe mededeeling worden 
geplaatst. 

. t Bestuur  der  Vennootschap Plan C te -
terdam, de opbouw van het terrein genaamd Plan C, onder  beheer  van 
de Architekten C. n te Amsterdam en A.  van m AWzn. 
te 's e : 
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Vergadering van  Juni. 

n de.<e vergadering werd de rekening en verantwoording der 

inkomsten en uitgaven goedgekeurd en de d alzoo gede-

chargeerd. 

t voorstel van den d van Bestuur, oni /  te bestem-

men als tegemoetkoming in de oprichtingskosten van een proef-

station tot onderzoek van bouwmaterialen te , werd zonder 

discussie aangenomen. 

n de plaats van de aftredi-nde , de heeren . S. J. 

, dr. Ch. . Schols en . C. J. Piepers, werden gekozen de 

heeren \V. . , N. Th . s en G. E. V.  van 

Zuylen 

Nadat door  den heer  J. \V. Welcker  eene voordracht was ge-

houden over  het lichten van zeeschepen, deelde de heer  W. F. 

s omtrent dezelfde zaak nog eenige bijzonderheden mede, 

o. a. dat te , zonder  subsidie, eene j 

is opgericht, met een kapitaal van

e hoofdschotel op deze bijeenkomst zoude zijn: de bespreking 

van de nota der  ingenieurs van de Zuiderzee-Vereeniging. Afwij -

kende van de orde, op den oproepingsbrief aangegeven, werd in de 

eerste plaats het woord verleend aan den heer  P. C. van , 

die eene zeer  belangrijke voordracht hield over  de verandering 

in het vermogen der  Noordhollandsche zeegaten. Uit aanteeke-

ningen, gevonden in oude boekwerken, werd aangetoond, dat bij 

deze gaten zich verwijdin g had voorgedaan, tot in 't midden der 

vorige eeuw. e heeft ten gevolge gehad, hoofdzakelijk een 

grooter  verschil tusschen hoog- en laagwater. Zij  schijnt echter 

op den waterstand te Amsterdam geen invloed te hebben uitge-

oefend. e uren waarin hoogwater  intreedt, zijn in den loop der 

jaren hetzelfde gebleven. e spreker  bewees, dat een neiging 

tot verruimin g der  zeegaten niet bestaat, maar  dat door  de ver-

wijdin g de golven op de Friesche kust meer  merkbaar  zijn. 

Naar  aanleiding van een en ander  beweerde de heer  J.  van 

Niftrik , dat de stormvloedhoogte te Amsterdam wel was to.ege-

nomen, hetgeen de heer  j . F. W. Conrad niet kon toegeven, 

daarbij  opmerkende dat de waterhoogte in de Zuiderzee beheerscht 

wordt door  den wind. e laatste spreker  vroeg daarop, welke 

voordeden de heer  J. van der  Toorn op het oog had met eene 

afsluiting van de Zuiderzee, zooals die was voorgesteld in de boven-

genoemde nota. 

e heer  v. d, Toorn gaf daarop ten antwoord, dat de afsluitdijk , 

met een groote sluis voorzien, ontworpen is in de richtin g van de 

Ewijckslui s (Noord ) over  Wieringen tot Piaam op de 

Friesche kust. e dijk , indertij d door  Beyerinck  voorge-

steld, had een breedte van . op . — AP.; die van de 

Staats Commissie  had dezelfde afmetingen maar  een ander 

profiel ; de ontworpen afsluitdij k  had geheel anderen vorm, 

was . hooger  en had een . breeden kruin , omdat die dij k 

meer  was blootgesteld aan de werking van de zee dan de vorige, 

en in de eerste plaats, wat de sterkte betreft, boven allen twijfe l 

moet zijn verheven. 

e dij k vormt aldus een binnenzee, waardoor  nier  in staat is 

partieele indijkinge n uit te voeren, met minder  zware dijken dan 

noodig zouden zijn bij  indijkingen in de niet afgesloten zee, daal-

de opwaaiing en de stormvloeden achter  den afsluitdij k geringer 

zullen zijn. 

Op de vraag van den heer  Stieltjes, waar  men den grond zoude 

vinden, in genoegzame hoeveelheid en niet al te kostbaar, om den 

dij k samen te stellen, antwoordde de heer  v. d. Toorn, dat het 

voornemen bestaat om den grond in hoofdzaak zoo nabij  mogelijk 

uit den zeebodem te nemen. 

Over  opwaaiing van het water  had daarop een uitgebreide be-

spreking plaats t bleek, dat de ingenieurs der  Zuiderzee 

vereeniging de opwaaiing bij  den storm van Januari  niet 

in rekening hadden genomen, omdat daaromtrent te weinig ge-

gevens bestonden; maar  wel in hoofdzaak die bij  den bekenden 

Pinksterstorm, omdat juist deze het best geschikt was om uit de 

waarnemingen daarover, gegevens op te maken. 

e heer  Conrad wees er  op, dat bij  diepe wateren geen op-

waaiing plaats heeft, wel echter  bij  ondiepe; men moest dus wel 

degelijk daarmede rekening houden op de Zuiderzee, na hare 

afsluiting, en niet te veel verwachten van den afsluitdijk , in de 

eerste tijden althans. 

e heer  v. d. Toorn erkende, dat na de afsluiting de opwaaiing 

zal blijven bestaan, maar zelfs in den eersten tij d kleiner  zal zijn 

door  een lageren stand der  zee, daar  het doordringende water 

door  de zeegaten tegen den dij k stuit; zij  zal kleiner  worden naar 

gelang de partieele indijkinge n vorderen. e binnendijken kunnen, 

indien de afsluitdij k tot stand komt, . lager  zijn dan zonder 

dezen. e bestaande dijken langs de Friesche en Overijselsche 

kusten moeten niet onmiddelijk gesloopt worden, maar  kunnen 

gewijzigd worden naar  gelang dit mogelijk blijk t te zijn, na de 

afsluiting en indijkin g van gedeelten. 

e richtin g van den dij k is echter  nog niet definitief vastge-

steld, daar  zij  afhankelijk is van den toestand van den bodem 

der zee, waaromtrent in het noordelijk gedeelte van de Zuiderzee 

nog niet zoodanige vertrouwbare gegevens bestaan als van het 

zuidelijk gedeelte. 

Wegens het gevorderd uur, werden na deze belangrijke discussie 

de voordracht van den heer  W. F. , over  den afvoer  van 

den l in verband met het voorgestelde binnenmeer, en die 

van den heer  J. W. Welcker  over  de afsluiting van het Eijer -

landsche gat. tot eene volgende bijeenkomst uitgesteld. 

e k te Amsterdam deed den  dezer  uitspraak 

in eene zaak tegen den heer  J. , beklaagd van zonder 

vergunning van Burgemeester  en Wethouders te hebben gebouwd-

r  het kantongerecht was beklaagde van alle rechtsvervolging 

ontslagen, dewijl , naar  de meening van den kantonrechter, de poli-

tieverordening op het bouwen enz. een ongeoorloofde delegatie van 

publiekrecht van den d aan B. en W. bevat. 

e k overwoog echter  in haar  vonnis : dat art.

der Amsterdamsche Politieverordening een verbod bevat op het 

bouwen zonder  vergunning van B. en W.; dat wel is waar  in de 

laatste alinea van dat artikel gezegd wordt, dat de vergunning 

alleen mag geweigerd worden om hygiënische redenen enz., maar 

dat het verbod van !;  desniettemin onafhankelijk is van de zoo-

even genoemde bepaling der  laatste paragraaf; dat alzoo de en-

kele overtreding van genoemd art. strafbaar  is, onverschillig of 

B. en W. te recht of ten onrechte de vergunning hebben geweigerd. 

e k concludeerde, dat de aan den heer  ten laste 

gelegde feiten, voor  zoover  zij  bewezen werden, stratbaar  zijn; en 

dat mitsdien het vonnis van den eersten rechter  behoort vernie-

tigd te worden. 

Opgelegd werd ƒ  boete, subs.  dagen hechtenis. 

e veroordeelde zal, naar  vernomen wordt, van deze uitspraak 

in cassatie komen. 

Naast den reeds bestaanden , die er  hoofdzakelijk 

op ingericht is om de n gelegenheid te geven zich 

voor  te bereiden tot de toelatings-examens der l voor 

, der  Normaalschool voor  Teekenonderwijzers, dei-

Academie voor  Beeldende n en tot voortgezette teeken-

studiën van stillevens, busten, rompen en beelden naar  pleister 

het natuurteekenen en boetseeren, zal de Commissie der  Teeken-

school voor d te , met het begin van het 

schooljaar  op  September eenen tweeden Cursus 

openen, die voornamelijk ten doel heeft de n in 

de gelegenheid te stellen zich te bekwamen in het kunstindustri-

eele  en tot praktische oefeningen in het

ten einde de hoogere ontwikkelin g in verschillende kunstvakken 

te bevorderen. 

e leerlingen zullen in twee groepen zijn ingedeeld, namelijk 

zij  die den geheelen dagcursus volgen, en zij  die alleen den Woens-

dag- en Zaterdagcursus wenschen bij  te wonen. 

Voor  de eerste zal het schoolgeld /  per  jaar  bedragen. 

Voor  de tweede groep is het schoolgeld bepaald op  per  jaar. 

e volledige dagcursus duurt  jaar. 

e cursus voor k duurt  jaar ; deze is tevens 

ingericht ter  opleiding van die leerlingen, welke examens in Fraaie 

n wenschen af te leggen. 

Nadere bijzonderheden verschaft de heer , -

teur  der  Teekenschool voor d te . 

Er heeft zich een algemeene Commissie gevormd voor  de op-

richtin g van een standbeeld voor , te , 

bestaande uit  personen, uit cle verschillende provinciën des 

lands. t uitvoerend Comité, onder voorzitterschap van den 

Burgemeester  van , . W. . baron , heeft 

aan deze algemeene Commissie in een schrijven medege-

deeld, dat de kosten van een bronzen standbeeld met voetstuk 

geraamd zijn op  waarvan te n reeds ƒ  zijn j 
ingezameld. t Comité is voornemens een beroep te doen op 

den geldelijken steun van landgenooten. 

Verschillende malen werd er  reeds op gewezen, dat in vele 

steden van het buitenland gas wordt verktijbaa r  gesteld voor 

huishoudelijk gebruik, tegen lageren prij s als dien van gas voor 

verlichtin g bestemd. 

Uit het verslag van de Gemeente-gasfabriek te Tiel blijk t nu, 

dat in  een winst werd behaald van  waarvan na 

altrek van intresten een batig saldo overblijf t van ruii n

e prij s van het gas is sedert November  cent p. , en voor 

verwarming  per . t aantal geplaatste meters voor  licht 

en verwarming bedraagt  tegenover  in  Er  werden 

 lichten bijgemaakt en  toestellen voor  verwarming geplaatst. 

Sedert enkele weken is de noordgevel van het s te 

Franeker  van den steiger  vri j  gekomen; de laatste is nu verhuisd 

naar  den oostgevel, waarvan de top even dringende herstelling 

behoefde. Algemeen verheugt men zich over  't werk, dat den 

gevel niet alleen weder  hecht en stevig en beter  voorzien heeft te 

voorschijn gebracht; maar  door  t herstellen dei oude, gedeeltelijk 

teruggevonden kruiskozijn s en luiken mei de stadskleuren prijkend , 

geel en blauw, heelt het schoone gebouw voor  dat deel zijn vroolij k 

en eigenaardig aanzien hei kregen.

e vestibule in het m , welke in  grooten-

deels voor  rekening van den heer  C. E. , Wethouder  der 

stad , werd beschilderd, is dezer  dagen andermaal door 

denzelfden schenker  versierd door het doen aanbrengen van ge-

brand glas in de beide lichtramen, vervaardigd door het huis 

. N &  Co., glasschilders te l en 

h bij  Aken. 

n de paneaux der  beide ramen ziet men verschillende wapens 

waaronder  dat van  en de famili e ; teekening, 

kleur  en bewerking der  wapenschilden, zijn meesterlijk. 

Ook de zoogenaamde groote of Weenix-zaal, aldus genoemd 

naar  de schilderij  No.  van , is onder  toezicht 

van de directie der  Gem.-werken geverfd en behangen, met eene 

donkerbruine, matte kleur, waardoor  de verschillende meester-

stukken beter  tot hun recht komen. 

Op de algemeene vergadering der j  tot Nut van 

't Algemeen is, op voorstel van het , aangenomen 

aan het Utrechtsche m van d gedurende

iaren eene subsidie van  Gld. per  jaar  te geven, ten behoeve 

der aan die inrichtin g onlangs opgerichte cursussen voor  kunst-

industrieel onderwijs; ook werd besloten om de oprichtin g van een 

m te t te steunen door eene subsidie 

van  Gld. in eens. d. 

e heer i Evers, architekt te Amsterdam, is tot -

leeraar  benoemd van de afdeeling B, der  Akademie van Beeldende 

n en Technische Wetenschappen te . 

Sints de opera te Parij s de electrieke verlichtin g heelt ingevoerd, 

heeft men eene aanmerkelijke verlaging van temperatuur  in de 

schouwburgzaal waargenomen. Volgens het Bulletin l 

des Electnciens, wanneer  des zomers buiten het gebouw eene 

warmte van  C. neerscht, is de tenipeiatuiir  tegen het midden 

van den avond;  in het orkest,  in de loges eersten rang, 

 in die van den tweeden rang, 0 op den derden en vierden 

en l b a op den vijtden; deze laatsten. zijn echter  in  echlstrecksche 

gemeenscnap met de ventilators in dc zoldering. 

n de laatste dagen der  vorige maand werd aan de Witt e 

Vrouwensingel te Utrecht ongeveer  onder  den beganen 

grond eene bestrating gevonden van ten hoogste . breedte 

en minstens . lengte, bestaande uit runderbeenderen. e knie-

gewrichten zijn op eene lengte van . afgezaagd en in regel-

matige rijen met de ronde kanten naar  boven gesteld. Vele 

beenderen waren reeds verrot. e bovenkant is door 't begaan 

afgesleten, e tij d van het liggen is niet met zekerheid vast te 

stellen, hoewel een ouderdom van  jaar  niet onmogelijk schijnt, 

daar  de beenderen droog lagen in 't zand en door  bovenliggende 

jongere bestratingen beschut waren. 

Een deel is onveranderd naar  's m te Amsterdam, 

een ander  naar  't Provinciaal m te Utrecht overgebracht 

n schrijf t ons het volgende: 

e een op g gehouden interpellati e  den 

Gemeenteraad van Utrecht, in zake den Akademie-bouw, heelt de 

Burgemeester  medegedeeld, dat door  Curatoren der  Utrechtsche 

l aan B. en W. was ingezonden een plan van den 

e (voor  de Onderwijsgebouwen;, teneinde te 

strekken tot toelichting t?J van diens zienswijze bij  het onderling 

overlegt?; dat door  de g rioodig wordt geooideeld in e 

dezen bouw. 

Wanneer  wij  een kort relaas van het beloo.j  der  onderhande-

lingen geven, dan komen die hierop neer. 

e Gemeenteraad van Utrtch t draagi aan de . Prof. Gugel, 

te , en C. Vermeys, r  der  Gemeentewerken te Utrecht, 

gezamenlijk op, een plan te maken voor  een nieuw Univeneits-

gebouw. e uitgenoodigd verstrekken én de Akademisctie 

Senaat én de Curatoren gaarne eene opgave van datgene wat 

naar  hun oordeel in verband met de reeds bestaande lokaliteiten 

als wenschelijk moet worden geacht, om in dat plan le worden 

opgenomen Na nog nadere persoonlijke besprekingen tusschen 

den Akadcmischen Senaat en de Bouwmeesters, werd door dezen 

een avant-project ingediend, dat door den Gemeenteraad van 

Utrecht goedgekeurd eu alsnu tot bevordering van gemeen 

overleg (,wat toch alleen kan bedoelen oe aansluiti. g van het 

bestaande gedeelte; aan Z. E. den r  van Binnenlanuscne 

Zaken ter  goedkeuring werd opgezonden. e goedkeuring, die 

na het overleg dat er  met Curatoren en niet den Akademischen 

Senaat reeds had plaats gehad, en in aanmerking nemende, dat 

het hier  een geschenk gold, toch niet veel meer  dan een blooten 

vorm kon zijn, schijnt echter  den g te zijn opgevat als een 

middel om zich ongevraagd te mengen, ook in het bouwkunaig 

gedeelte van de zaak. 

Terwij l eerst werd beweerd, dat niet naar  een behoorlijk ] ro-

gramma was gewerkt, en de e daarin aanleiding 

vond, om, zonder  overleg met de gemeente, een eigen programma 

met een plattegrond op te stellen, waarin voorai op uitbreidin g 

van het aantal collegekamers, zelfs ten koste van de monumen-

talitei t van het inwendige werd aangedrongen, en de beide Ge-

meentebouwmeesters in deze nieuwe vermeerderde eischen aan-

leiding vonden het eerste plan nog eenigszins te wijzigen, om 

daaraan zooveel mogelijk te gemoet te komen, schijnt ook du in 

n g onvoldoende te worden geacht en werd nu aan den 

e opgedragen een nieuw plan naar  zijne inzich-

ten te ontwerpen. t het nu niet alleen om de plallegrond-

indeelir.g, maar  eigenlijk om den stijl van liet ontworpen project 

te doen was, bleek uit de toegevoegde gevel- eu doorsnede-teeke-

ningen,  laat Gotischen stijl ontworpen. 

Alsnu zal eene gemengde Commissie van  leden en den Secre-



Vergadering van  Juni. 

n de.:e vergadering werd de rekening en verantwoording der 

inkomsten en uitgaven goedgekeurd en de d alzoo gede-

chargeerd. 

t voorstel van den d van Bestuur, om /  te bestem-

men als tegemoetkoming in de oprichtingskosten van een proef-

station tot onderzoek van bouwmaterialen te , werd zonder 

discussie aangenomen. 

n de plaats van de aftredende , de heeren . S. J. 

, dr. Ch. . Schols en . C. J. Piepers, werden gekozen de 

heeren W. . , N. Th . s en G. E. V.  van 

Zuylen. 

Nadat door  den heer  J. VV. Yv'elcker  eene voordracht was ge-

houden over  het lichten van zeeschepen, deelde de heer  W. F. 

s omtrent dezelfde zaak nog eenige bijzonderheden mede, 

o. a. dat te , zonder  subsidie, eene j 

is opgericht, met een kapitaal van

e hoofdschotel op deze bijeenkomst zoude zijn: de bespreking 

van de nota der  ingenieurs van de Zuiderzee-Vereeniging. Afwij -

kende van de orde, op den oproepingsbrief aangegeven, werd in de 

eerste plaats het woord verleend aan den heer  P.  van , 

die eene zeer  belangrijke voordracht hield over  de verandering 

 het vermogen der  Noordhollandsche zeegaten. Uit aanteeke-

ningen, gevonden in oude boekwerken, werd aangetoond, dat bij 

deze gaten zich verwijdin g had voorgedaan, tot in 't midden der 

vorige eeuw. e heeft ten gevolge gehad, hoofdzakelijk een 

grooter  verschil tusschen hoog- en laagwater. Zij  schijnt echter 

op den waterstand te Amsterdam geen invloed te hebben uitge-

oefend. e uren waarin hoogwater  intreedt, zijn in den loop der 

jaren hetzelfde gebleven. e spreker  bewees, dat een neiging 

tot verruimin g der  zeegaten niet bestaat, maar  dat door  de ver-

wijdin g de golven op de Friesche kust meer  merkbaar  zijn. 

Naar  aanleiding van een en ander  beweerde de heer  J. G. van 

Niftnk , dat de stormvloedhoogte te Amsterdam wel was toege-

nomen, hetgeen de heer  j . F.  Conrad niet kon toegeven, 

daarbij  opmerkende dat de waterhoogte in de Zuiderzee beheerscht 

wordt door  den wind. e laatste spreker  vroeg daarop, welke 

voordeelen de heer  J. van der  Toorn op het oog had met eene 

afsluiting van de Zuiderzee, zooals die was voorgesteld in de boven-

genoemde nota. 

e heer  v. d, Toorn gaf daarop ten antwoord, dat de afsluitdijk , 

met een groote sluis voorzien, ontworpen is in de richtin g van de 

Ewijckslui s (Noord ) over  Wieringen tot Piaam op de 

Friesche kust. e dijk , indertij d door  Beyerinck  voorge-

steld, had een breedte van . op . — AP.; die van de 

Staats Commissie  had dezelfde afmetingen maar  een ander 

profiel ; de ontworpen afsluitdij k  had geheel anderen vorm, 

was . hooger  en had een . broeden kruin , omdat die dij k 

meer  was blootgesteld aan de werking van de zee dan de vorige, 

en in de eerste plaats, wat de sterkte betreft, boven allen twijfe l 

moet zijn verheven. 

e dij k vormt aldus een binnenzee, waardoor  men in staat is 

partieele indijkingen uit te voeren, met minder  zware dijken dan 

noodig zouden zijn bij  indijkingen .n de niet afgesloten zee, daar 

de opwaaiing en de stormvloeden achter  den afsluitdij k geringer 

zullen zijn. 

Op de vraag van den heer  Stieltjes, waar  men den grond zoude 

vinden, in genoegzame hoeveelheid en niet al te kostbaar, om den 

dij k samen te stellen, antwoordde de heer  v. d. Toorn, dat het 

voornemen bestaat om den grond in hoofdzaak zoo nabij  mogelijk 

uit den zeebodem te nemen. 

Over  opwaaiing van het water  had daarop een uitgebreide be-

spreking plaats t bleek, dat de ingenieurs der  Zuiderzee 

vereeniging de opwaaiing bij  den storm van Januari  niet 

in rekening hadden genomen, omdat daaromtrent te weinig ge-

gevens bestonden; maar  wel in hoofdzaak die bij  den bekenden 

Pinksterstorm, omdat juist deze het best geschikt was om uit de 

waarnemingen daarover, gegevens op te maken. 

e heer  Conrad wees er  op, dat bij  diepe wateren geen op-

waaiing plaats heeft, wel echter  bij  ondiepe ; men moest dus wel 

degelijk daarmede rekening houden op de Zuiderzee, na hare 

afsluiting, en niet te veel verwachten van den afsluitdijk , in de 

eerste tijden althans. 

e heer  v. d. Toorn erkende, dat na de afsluiting de opwaaiing 

zal blijven bestaan, maar zelfs in den eersten tij d kleiner  zal zijn 

door  een lageren stand der  zee, daar  het doordringende water 

door  de zeegaten tegen den dij k stuit; zij  zal kleiner  worden naar 

gelang de partieele indijkinge n vorderen. e binnendijken kunnen, 

indien de afsluitdij k tot stand komt, . lager  zijn dan zonder 

de/en. e bestaande dijken langs de Friesche en Overijselsche 

kusten moeten niet onmiddelijk gesloopt worden, maar  kunnen 

gewijzigd worden naar  gelang dit mogelijk blijk t te zijn, na de 

afsluiting en indijkin g van gedeelten. 

e richtin g van den dij k is echter  nog niet definitief vastge-

steld, daar  zij  afhankelijk is van den toestand van den bodem 

der zee. waaromtrent in het noordelijk gedeelte van de Zuiderzee 

nog niet zoodanige vertrouwbare gegevens bestaan als van het 

zuidelijk gedeelte. 

Wegens het gevorderd uur, werden na deze belangrijke discussie 

de voordracht van den heer  W. F. , over  den afvoer  van 

den l in verband met het voorgestelde binnenmeer, en die 

van den heer  J. W . Welcker  over  de afsluiting van het Eijer -

landsche gat. tot eene volgende bijeenkomst uitgesteld. 

e k te Amsterdam deed den SS"*11 dezer  uitspraak 

in eene zaak tegen den heer  J. , beklaagd van zonder 

vergunning van Burgemeester  en Wethouders te hebben gebouwd-

r  het kantongerecht was beklaagde van alle rechtsvervolging 

ontslagen, dewijl , naar  de meening van den kantonrechter, de poli-

tieverordening op het bouwen enz. een ongeoorloofde delegatie van 

publiekrecht van den d aan B. en W. bevat. 

e k overwoog echter  in haar  vonnis : dat art.

der Amsterdamsche Politieverordening een verbod bevat op het 

bouwen zonder  vergunning van B. en W.; dat wel is waar  in de 

laatste alinea van dat artikel gezegd wordt, dat de vergunning 

alleen mag geweigerd worden om hygiënische redenen enz., maar 

dat het verbod van S  desniettemin onafhankelijk is van de zoo-

even genoemde bepaling der  laatste paragraaf; dat alzoo de en-

kele overtreding van genoemd art. strafbaar  is, onverschillig of 

B. en W. te recht of ten onrechte de vergunning hebben geweigerd. 

e k concludeerde, dat de aan den heer  ten laste 

gelegde feiten, voor  zoover  zij  bewezen werden, straf baar  zijn; en 

dat mitsdien het vonnis van den eersten rechter  behoort vernie-

tigd te worden. 

Opgelegd werd  boete, subs.  dagen hechtenis. 

e veroordeelde zal, naar  vernomen wordt, van deze uitspraak 

in cassatie komen. 

Naast den reeds bestaanden , die er  hoofdzakelijk 

op ingericht is om de n gelegenheid te geven zich 

voor  te bereiden tot de toelatings-examens der l voor 

, der  Normaalschool voor  Teekenonderwijzers, der 

Academie voor  Beeldende n en tot voortgezette teeken-

studièn van stillevens, busten, rompen en beelden naar  pleistê  

het natuurteekenen en boetseeren, zal de Commissie der  Teeken-

school voor d te , met het begin van het 

schooljaar  op  September eenen tweeden Cursus 

openen, die voornamelijk ten doel heeft de n in 

de gelegenheid te stellen zich te bekwamen in het

 en tot praktische oefeningen in het

ten einde de hoogere ontwikkelin g in verschillende kunstvakken 

te bevorderen. 

e leerlingen zullen in twee groepen zijn ingedeeld, namelijk 

zij  die den geheelen dagcursus volgen, en zij  die alleen den Woens-

dag- en Zaterdagcursus wenschen bij  te wonen. 

Voor  de eerste zal het schoolgeld /  per  jaar  bedragen. 

Voor  de tweede groep is het schoolgeld bepaald op  per  jaar. 

e volledige dagcursus duurt  jaar. 

e cursus voor k duurt  jaar ; deze is tevens 

,4'. 

ingericht ter  opleiding van die leerlingen, welke examens in Fraaie ; 

n wenschen af te leggen. 

Nadere bijzonderheden verschaft de heer  E . , -

teur  der  Teekenschool voor d te . 

Er heeft zich een algemeene Commissie gevormd voor  de op-

richtin g van een standbeeld voor , te , 

bestaande uit  personen, uit tie verschillende provinciën des 

lands. t uitvoerend Comité, onder voorzitterschap van den 

Burgemeester  van , . W. . baron , heeft 

aan deze algemeene Commissie  een schrijven medege-

deeld, dat de kosten van een bronzen standbeeld met voetstuk 

geraamd zijn op  waarvan te n reeds  zijn 

ingezameld. t Comité is voornemens een beroep te doen op 

den geldelijken steun van landgenooten. 

e vestibule in het m , welke in  grooten-

deels voor  rekening van den heer  C. E. , Wethouder  der 

stad , werd beschilderd, is dezer  dagen andermaal door 

denzelfden schenker  versierd door het doen aanbrengen van ge-

brand glas in de beide lichtramen, vervaardigd door het huis 

.  &  Co., glasschilders te l en 

h bij  Aken. 

n de paneaux der  beide ramen ziet men verschillende wapen*, 

waaronder  dat van  en de famili e ; teekening, 

kleur  en bewerking der  wapenschilden, zijn meesterlijk. 

Ook de zoogenaamde groote of Weenix-zaal, aldus genoemd 

naar  de schilderij  No.  van , is onder  toezicht 

van de directie der  Gem.-werken geverfd en behangen, met eene 

donkerbruine, matte kleur, waardoor  de verschillende meester-

stukken beter  tot hun recht komen. 

Verschillende malen werd er  reeds op gewezen, dat in vele 

steden van het buitenland gas wordt verkrijbaa r  gesteld voor 

huishoudelijk gebruik, tegen lageren prij s als dien van gas voor 

verlichtin g bestemd. 

Uit het verslag van de Gemeente-gasfabriek te Tiel blijk t nu, 

dat in  een winst werd behaald van /  waarvan na 

aftrek van intresten een batig saldo overblijf t van rui m

e prij s van het gas is sedert November  cent p. , en voor  1 

verwarming  per t aantal geplaatste meters voor  licht 

en verwarming bedraagt  tegenover  in  Er  werden 

 lichten bijgemaakt en  toestellen voor  verwarming geplaatst. 

Op de algemeene vergadering der j  tot Nut van 

't Algemeen is, op voorstel van het , aangenomen 

aan het Utrechtsche m van d gedurende

iaren eene subsidie van  Gld. per  jaar  te geven, ten behoeve 

der aan die inrichtin g onlangs opgerichte cursussen voor  kunst-

industrieel onderwijs; ook werd besloten om de oprichtin g van een 

m te t te steunen door eene subsidie 

van  Gld. in eens. d. 

n de laatste dagen der  vorige maand werd aan de Witt e 

Vrouwensingel te Utrecht ongeveer  onder  den beganen 

grond eene bestrating gevonden van ten hoogste . breedte 

en minstens . lengte, bestaande uit runderbeenderen. e knie-

gewrichten zijn op eene lengte van . afgezaagd en inregel-

matige rijen met de ronde kanten naar  boven gesteld. Vele 

beenderen waren reeds verrot. e bovenkant is door 't begaan 

afgesleten, e tij d van het liggen is niet met zekerheid vast te 

steilen, hoewel een ouderdom van  jaar  niet onmogelijk schijnt, 

daar  de beenderen droog lagen in 't zand en door  bovenliggende 

jongere bestratingen beschut waren. 

Een deel is onveranderd naar  's m te Amsterdam, 

een ander  naar  't Provinciaal m te Utrecht overgebracht. 

Sedert enkele weken is de noordgevel van het s te 

Franeker  van den steiger  vri j  gekomen; de laatste is nu verhuisd 

naar  den oostgevel, waarvan de top even dringende herstelling 

behoefde. Algemeen verheugt men zich over  't werk, dat den 

gevel niet alleen weder  hecht en stevig en beter  voorzien heeft te 

voorschijn gebracht; maar  door t herstellen der  oude, gedeeltelijk 

teruggevonden kruiskozijn s en luiken met de stadskleuren prijkend , 

geel en blauw, heeft het schoone gebouw voor  dat deel zijn vioolij k 

en eigenaardig aanzien hei kregen.

e heer n Evers, architekt te Amsterdam, is tot -

leeraar  iienoemd van de afdeeling B, der  Akademie van Beeldende 

n en Technische Wetenschappen le . 

Sints de opera te Parij s de electneke verlichtin g heeft ingevoerd, 

heeft men eene aanmerkelijke verlaging van temperatuur  in de 

schouwburgzaal waargenomen. Volgens het Bulletin l 

des Electnciens, wanneer  des zomers buiten het gebouw eene 

warmte van  C. neerscht, is de tempeiatuur  tegen het midden 

van den avond:  in het orkest,  in de loges eersten rang, 

 in die van den tweeden rang,  op den derden en vierden 

en  op den vijlden; deze laatsten zijn echter  in rechtstreeksche 

gemeenscnap met de ventilators in de zoldering. 

n schrijf t ons het volgende: 

e een op g gehouden interpellati e  den 

Gemeenteraad van Utrecht,  zake den Akademie-bouw, heelt cle 

Burgemeester  medegedeeld, dat door  Curatoren der  Utrechtsche 

l aan B. en W. was ingezonden een plan van den 

e (voor  de Onderwijsgebouwen;, teneinde te 

strekken tot toelichting (?) van diens zienswijze bij  het onderling 

overlegt?) dat door  üe ; noodig wordt geooideeld in zaxe 

dezen bouw. 

Wanneer  wij  een kort relaas van het beloo.j  der  onderhande-

lingen geven, dan komen die hierop neer. 

e Gemeenteraad van Utrtch t draagt aan de . Prol. Gugef, 

te , en C Vermeys, r  der  Gemeentewerken te Utrecht, 

gezamenlijk op, een plan te maken voor  een nieuw Univeneits-

gebouw. e uitgenoodigd verstrekken en de Akademisctie 

Senaat en de Curatoren gaarne eene opgave van datgene wat 

naar  hun oordeel in verband met de reeds bestaande lokaliteiten 

als wenschelijk moet worden geacht, om  dat plan te worden 

opgenomen Na nog nadere persoonlijke besprekingen tusschen 

den Akademischen Senaat en de Bouwmeesters, werd door dezen 

een avant-project ingediend, dat door den Gemeenteraad van 

Utrecht goedgekeurd en alsnu tot bevordering van gemeen 

overleg (wat toch alleen kan bedoelen de aansluiti. g van het 

bestaande gedeelte; aan Z. E . den r  van Binnenlanusctie 

Zaken ter  goedkeuring werd opgezonden. e goedkeuring, die 

na het overleg dat er  met Curatoren en met den Akademischen 

Senaat reeds had plaats gehad, en in aanmerking nemende, dat 

het hier  een geschenk gold, toch niet veel meer  dan een blooten 

vorm kon zijn, schijnt echter  in den g te zijn opgevat als een 

middel om zich ongevraagd te mengen, ook in het bouwkunaig 

gedeelte van de zaak. 

Terwij l eerst werd beweerd, dat niet naar  een behoorlijk ]

gramma was gewerkt, en de e daarin aanleiding 

vond, om, zonder  overleg met de gemeente, een eie,en programma 

met een plattegrond op te stellen, waarin voorai op uitbreidin g 

van het aantal collegekamers, zelfs ten koste van de monumen-

talitei t van het inwendige werd aangedrongen, en de beide Ge-

meentebouwmeesters in deze nieuwe vermeerderde eischen aan-

leiding vonden het eerste plan nog eenigszins te wijzigen, om 

daaraan zooveel mogelijk te gemoet te komen, schijnt ook dit in 

n g onvoldoende te worden geacht en werd nu aan den 

e opgedragen een nieuw plan naar  zijne inzich-

ten te ontwerpen. t het nu  de plattegrond-

indeeling, maar  eigenlijk  den  van het ontworpen project 

te doen was, bleek uit de toegevoegde gevel- en doorsnede-teeke-

ningen,  laat Gotischen stijl ontworpen. 

Alsnu zal eene gemengde Commissie van  leden en den Secre-



tari s van Curatoren, en twee leden van het h Bestuur 

een onderzoek instellen naar de verschillendegeopperdedenkbeelden, 

ten einde daaruit een ontwerp tot stand te doen komen, dat naar 

het oordeel dier  Commissie vatbaar  zou zijn, om door  de ver-

schillende in deze betrokken autoriteiten te worden goedgekeurd. 

e het dezer  Commissie gelukken zal uit een renaissance en 

uit eer. gothisch project, een ontwerp te distilleeren, vatbaar 

om door  de betrokken autoriteiten te worden goedgekeurd, — is 

een raadsel, dat slechts door  leeken voor  oplossing vatbaar  kan 

worden geacht. 

Wanneer  wij  uit een bouwkundig oogpunt een loop van zaken 

betreuren, die onmogelijk tot een doel kan voeren en aanleiding 

moet geven tot harde botsingen, zoo kunnen wij  niet nalaten te 

wijzen op het hoogst stuitende in de handelwijze der , 

die zonder  de ingezonden plannen af te keuren (wat met het oog 

op de namen der  ontwerpers ook zeer  moeielijk zoude zijn) onge-

vraagd nieuwe plannen daartegenover  stelt en het zoover  weet te 

drijven , dat eene Commissie, nog wel geheel uit niet-deskundigen 

bestaande een vergelijkend onderzoek van beide plannen zal in-

stellen. 

Waar wij  in het buitenland zien hoe de regeeringen er  naar 

trachten monumentale bouwwerken juist uit de handen van de 

Staatsarchitekten te nemen, en op te dragen aan erkende parti -

culiere specialiteiten, moeten wij  hier  te lande steeds getuigen zijn, 

hoe in alle voorkomende gevallen, waarin de Staat ook zelfs maar 

zijdelings betrokken is, het werk aan de handen van particulieren 

architekten wordt ontfutseld, om het over  te brengen in die van 

de architekten van den Staat. 

Wanneer  wij  zien, hoe de stad Amsterdam dit voorbeeld reeds 

begint na te volgen in zake den beursbouw, mag men wel vragen of het 

niet tij d wordt, dat vanwege de j  tot bevordering der 

Bouwkunst eens eindelijk openlijk afkeuring over  diergelijke 

handelingen van Staatswege worde uitgesproken. 

e de zaken in Utrecht zullen afloopen, wordt door ons met 

gespannen verwachting te gemoet gezien. Veel zal er  van 

afhangen of de Utrechtsche Gemeenteraad er  zonder  meer  in zal 

berusten dat hem de taak u:t handen wordt genomen om zelf, 

zooals het voornemen was, een gebouw te stichten, en dit den 

Staat aan te bieden. e de stemming hieromtrent onder  de 

burgeri j  is, die door vrijwillig e bijdragen nagenoeg een halve ton 

voor  den bouw beschikbaar  stelde, is niet twijfelachtig . 

Wi j behouden ons voor,  nader  zoodra meerdere gegeven 

bekend zijn op deze zaak terug te komen. 

N E 

E . 

Prijsvraag „ " . Als vervaardigers van de beide 

ingezonden antwoorden hebben zich bekend gemaakt 

de heeren: 

P. . Scheltema te Nijmegen, r  et ?) 

. W. Smijtink te Arnhem, (Sport.) 

gegund. 
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gegund. 

: 

 Amsterdam. 

 zin-
ken spoelbakken.

' . x p l o i i =it ï<- dei- n -vnn de Val T i avers 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 

L T 

Plannen, Teekeningen, enz. 

WEGNE  & . 

Gecomprimeerd e Asplialtwejri-i i en dit o Dorsclivloeren . Werken in Asphalt -
flustiek  voo r Trottoirs , SkHtiiig-ttinks , Mout vloe i en. Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen . Winkel - en JUajrazijiivloeien . i;aii<rei i Veranda' s iJni»- - en Dakbe-
dekkingen , Hetou Fundeeiïiiireii . Maliën , enz., enz,, enz. 

F1XEERBA.4 R KI \ STSCHI M i ER W ER K E \ ((Mil I l \ IMITATIE. 

Groote duurzaamheid. Gepatenteerd Aanbevolen door  de
 te . 

 en gebruiksaanwijzing gratis.  isten met monsters tegen rembours d  3.50 

— C. WÜST. fabriekant van Verwen te . — 

bij E N . V A N  &  ZOON. 

W. F WEIJNTJES, 

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1888. 

G . 
 11

E . 

PAKKEIVLOtKt N en WANDTEGELS: 

 ft c ie.

9 

Eervolle vermelding op de Tentoonstelling van Bouwmaterialen te Groningen 1886. 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 



MUSeRAVE&C%
te T 

W 

engelsche Paarden- en Vee-Stalinrichtingen. 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkamer - Benoodigdheden , 
 E N N E , 

Gouden en Z i lvere n . . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 

(W"

soliditeit  zeer ne/te bewerking. 

K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 

 St. . Breestraat,

Telephoon

 Tentoon-
stell ingsgebouw j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,
nixstraat

Verkrijgbaa r  in de maten van 30—50 . lengte, 

6—11 „  breedte, 

35 „  dikte. 

Behalve lagere n prijs , bieden deze parketvloeren, boven de 

andere soorten, de volgende voordeelen aan: Ondoordring -
baarhei d voo r vocht . Weerin g vau geluide n (kraken) en 

ongedierte . Grooter e duurzaamheid , omdat het hout 

ui t é én stuk bestaande, verder  kan afgesleten worden. 

, 19 Prin s , Amsterdam. 

J A N H A M E R , 
Amsterdam. t 286 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

van Z . . N . 

 Eere-d ip loma,
e ten-

toonstel l ing van bouwmaterialen

Onovertrefbar e vervanging van Sgraf-
fito,

 Pilasters, Fr iezen, Schi lden, T y m -
pana, Borstweer ingen,Wandbekleeding 1 

 Groningen, 

Amsterdam. 
 Haarlem. 

 Dordrecht. 1 

 Vught  's Bosch. 
 Utrecht. 

 Winterswijk. 

 Zwolle. 
 Leeuwarden. 

. 

. 

Obernkirchner  of Bremer- Udelfanger-
e Z A N  S T E EN 

S i l e z i s ch en Zweedsch . 
Fransen en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
n  verrotting  zwam. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 

e T merk f &  S ö h n e, E 
- en E . T 

T systeem P é t i t j e a n. 
 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden 

öel leve op Voornaam eu Adrea te letten. 

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

N . 
Nadere inlichtingen zijn  te bekomen bij  het t van 

n en  3̂ 66 
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 S'?.5 van 18 Juni 1887. 

:

Bu reau:  402. 
Uitgevers:

 246,

1 

Abonnementspr i js

N E 
E . 

n Correspondenten der j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst, aan wie eene lijst is toegezonden 
tot inzameling van bijdragen voor het proefstation van 
Bouwmaterialen, worden uitgenoodigd deze lijsten uiter-
lij k vóór  Juni a. s aan het bureau der j 
terug te zenden. 

E E N V A N 
. 

russel wil ditmaal niet onderdoen 
voor  Parijs. 

t plan bestaat, voor  de aan-
staande tentoonstelling in Bel-
gie's hoofdstad een toren te bou-
wen, die even hoog zal worden 
als de Eiffeltoren, bestemd voor 

het emplacement der  Parijsche tentoonstelling van
t ontwerp van den Belgischen toren, voorgesteld op 

de bijgaande plaat, is van de heeren e en 
Nève, architekten-ingenieurs te Brussel. 

Vergelijk t men de ontwerpen der  beide torens, dan 
valt dadelijk in het oog, dat bij  gelijke hoogte de Eiffel-
toren in ijzer  wordt uitgevoerd, terwij l het Belgische 
torenplan voor  hout- en steenconstructie is ontworpen. 

e stabiliteit van den Eiffeltoren blijk t uit den goed 
gekozen vorm van den geheelen bouw, in het bijzonder 

van dien van het grondvlak; bij  den Belgischen toren 
moet de noodige stabiliteit verkregen worden door  eene 
oordeelkundige verdeeling van het eigen gewicht der 
bouwstoffen. 

e silhouet van den Eiffeltoren wordt wel eens ver-
geleken bij  die van den frame van een kolossalen stoom-
hamer, of gelijk een Fransch dagblad ondeugend op-
merkt: „Comme la canne renversée d'un tambour-major 
sur une motte de beurre"  ; de Brusselsche toren draagt 
meer het karakter  van den Oud-Vlaamschen belfrood. 

e Eiffel-constructie wordt uitgevoerd voor zes mil-
lioen-, de n is begroot op twee 
millioen francs. 

e ontwerpers achten het mogelijk den Belgischen 
toren te bouwen in vijftien maanden tijds, ten einde 
vroeger  gereed te zijn dan hun concurrent Eiffel met 
den toren voor de tentoonstelling van Parijs in

r de welwillendheid van de heeren e 
en Nève zijn wij  in de gelegenheid gesteld geworden 
eenige mededeelingen te doen over hun merkwaardig 
bouwplan. 

e toren heeft de gedaante van eene regelmatige vier-
zijdige piramide van . hoogte en een grond-
vlak van . zijde. 

e torenpiramide wordt gevormd door een kern 
van  oppervlakte, welke geschraagd wordt door 
acht contreforten van . voorsprong en . dikte. 

Ter hoogte van  en . boven den 
beganen grond, wordt de bouw onderbroken door  drie 
omgangen, welke als gordels rondom de piramide zijn 
aangebracht. 

e benedenste dezer  gordels of galerijen vormt de 
ruimt e voor een kurzaal met restaurant en concertzaal, 
ter  gezamenlijke oppervlakte van 2 . , terwij l de 
tusschengalerij  eene belvedère met terras van meer dar er  dan 

7de Jaargang N 25. 



door  P A U . 

j



krachti g vasthouden aan de modern klassieke vormen. 
Als voorbeeld zouden wij  kunnen noemen enkele werken 
van J. Anson, tegenwoordig de president van het l j 

t of British Architects. Zij n „Bibl e Society en zijn 
gebouw voor  de ..Scottish Widow's fund"  zijn merk-
waardige werken. 

Om de architectuur  van onze naburen volledig te 
kennen, zou het dan ook niet overbodig zijn nog te 
spreken over  bibliotheken, scholen, musea, hospitalen, | 
spoorwegstations of hotels. r  waar  zou dan het
einde zijn van deze welhaast al te lange studie? Onze 
collega Pascal heeft over  bibliotheken en medische in-
stellingen in Engeland een zeer  belangrijke studie ge-
schreven, met de hem toekomende authoriteit . (*) t 
is dus onnoodig hierop terug te komen. 

t is bekend, dat in n het meerendeel der 
stations monumentale scheppingen zijn en dat de
die de Engelschen  beste inrichten, dikwijl s paleizen 
gelijken. Als voorbeeld is het voldoende te wijzen op 
het station Saint-Panci as en het daarbij  gelegen groote 

 van Gilbert Scott. 
e hospitalen zijn niet minder  rij k in uiterlij k en 

doen gelooven, dat de stichters een even groote liefde 
voor  architectuur  als weldadigheidsgevoel hebben. -
schien is daarbij  ook wat ijdelheid in het spel e 
weelderige gebouwen, meestal Gothisch van bouworde, 
zijn voorzien van een belfrood en geflankeerd door  torens, 
die weinig gemotiveerd schijnen, maar  onafscheikelijk 
zijn van ieder  openbaar  Engelsch gebouw. 

e hospitalen in de kleine steden zien er  altij d aardig 
uit, met gazons en bloemen omgeven. Alles is er  in 
het werk gesteld om een treuri g uiterlij k te voorkomen. 

r  is het zeker  juist, dat het eigenlijke karakter  van 
het gebouw in het uiterlij k niet is uitgedrukt . 

e dorpsscholen zijn niet minder. Een kleine vroolijk e 
ingang en een klein torentje versieren het altij d netjes i 
gehouden gebouwtje, waar  bij  den ingang steeds voor  | 
lavabo's en andere soortgelijke inrichtingen gezorgd is. j 

Wi j  vestigen nog eens de aandacht op die kleine 
ondergeschikte scheppingen, want het is juist daarin, 
dat de Engelsche architectuur  het voornaamste geleverd 
heeft. Ongetwijfeld bezit Engeland schoone monumenten; 
en we hebben er  al het goede van gezegd, wat wij  er 
van zeggen konden. r  toch uit zich in die gebouwen 
niet de geest der  natie. 

n het algemeen hebben kerken of andere openbare 
gebouwen iets officieels, dat geldt voor  alle volken van 
Europa. Zij  komen in zeker  opzicht allen met elkaar  over-
een. t zijn evenwel de burgerlijk e gebouwen, waaruit de-
geest van het volk het meest spreekt. En dan is het zeker, 
dat wij  geen bouwkunst kunnen vinden, die meer  de 
uitdrukkin g is van de behoeften, de nijgingen van een 
volk, en die tevens door  zijn logische vormen en zijn 
constructie beantwoordt aan de eischen die aan goede 
kunstwerken te stellen zijn. m neemt naar  onze 
meening de Engelsche architectuur  een voorname plaats 
in de wereld in. 

Wij  zullen tevreden zijn, wanneer  deze studie over  de 
moderne bouwkunst in Engeland aan enkelen den lust 
heeft gegeven, haar  beter  te leeren kennen en te waardeeren. 

. 

e m te . 

e uitspraak der  Jury over  de plannen, ingezonden als ant-

woord op de prijsvraa g voor  een nieuwen gevel voor  den m 

te , is reeds in het Weekblad van den 4.den Juni bekend 

gemaakt. Wellicht zal het nu velen aangenaam zijn, iets meer 

over  die planner, te vernemen. 

e beide voornaamste dagbladen van , de Carrière delta 

Sera en li  Secoio hebben uitvoerige berichten over  de tentoon-

gestelde plannen gegeven, en 't is aan die bladen, dat in hoofd-

zaak de beschouwingen over  enkele plannen afzonderlijk hier 

ontleend worden. 

e Jury schijnt zich tot taak te hebben gesteld, niet om uit üe 

plannen reeds zoodanige te kiezen (men hertnnere zich, dat de 

thans uitverkorenen nog onderling moeten strijden) waarvan men 

een uitvoering althans in de hoofdzaak zoude wenschen, maar  wel 

om uit hunne keuze aan te toonen, welke eminente architekten in 

staat kunnen worden geacht, nog iets beters te leveren in den 

besloten wedstrijd, in een woord een waarlij k schoon plan. 

t beste plan zal dus eerst later  gekozen worden. Waarom, 

zoo vraagt ondeugend de berichtgever  in de Secoio, waarom zou 

men daarbij  niet aan de mogelijkheid gelooven van eenige origi-

naliteit in de behandeling van het thema ? i heeft Spontini 

niet gekopieerd, noch volgde Verdi i na. n denzelfden 

tij d waarin de plannen voor  den m te n werden getee-

kend, werden die van Como en de Certosa van Pavia ontworpen. 

En toch hebben geen daarvan punten van gelijkenis. 

e schrijver  doelt hier  zeker  op de ontwerpen, waarin wellicht 

wat veel motieven doen denken aan bestaande monumenten als 

die van Siena, , Or>ieto, enz. 

n elk geval werd met dezen wedstrijd hoofdzakelijk beoogd 

een gevel te ontwerpen, eleganter, grootscher, majestueuser  dan 

de tegenwoordige, zonder  in restauraties van dezen te vervallen, 

zonder  ook slaafsch zich te houden aan dien Gothischen geest, die 

tut het bestaand blijvend gedeelte spreekt, maar  daarbij  wel in 

de eerste plaats bedenkende, dat alleen de voorgevel veranderd 

wordt en het overige behouden blijft . 

n vergete daarbij  niet, dat geen n het levenslicht heeft 

aanschouwd, wiens eerste blik niet was gericht op een of andere 

afbeelding van den . Overal en overal vindt men die in 

. r n kent en weet te verhalen van «Onzen 

: hoeveel wit marmer bij  den bouw is verbruikt , hoeveel 

beelden de gevels sieren en hoeveel er  nog ontbreken, hoeverre 

men van af het dak tot in de Zwitsersche Alpen kan zien. enz. 

En »il nostro "  is dien van . 

t zal dus niemand verwonderen, dat de e archi-

tekten van talent, van kindsbeen af vertrouwd met het eigen-

aardige van het monument, ook het naastbij  gekomen zijn aan 

de bevrediging der  gekoesterde wenschen. Zij  wisten of konden 

ten minste het beste weten, welke eischen het volk aan zijn m 

stellen kan, nu eenmaal op radikal e wijze besloten is het uiterlij k 

te veranderen. 

t moet intusschen erkend worden, dat die verandering een 

der grootste en moeielijkste vraagstukken is, van welker  oplossing 

de roem en de populariteit van s wonder  afhangt. 

Geen enkele aanduiding was in het programma voor  den wed-

strij d gedaan. Niet te verwonderen is het dus, dat tal van op-

vattingen en inzichten uit de ingeleverde plannen spreken, zonder 

daarbij  rekening te houden met die plannen, die een gevel van 

den e of dergelijk bouwwerk, voor  den tegenwoordigen 

in de plaats te stellen; want die geven geen opvatting ) 

(Wordt vervolgd) 

. 

(") s Bibliothèques et les Faculte's de médecine et Angleterre. 

t au o de n publique et des Beaux-Arts. 

e generale de ^architectur e et des traveaux publics.

n de afgeloopen week meldden verschillende bladen, dat de 

voordracht omtrent den beursbouw, eerst in September  a. s. zou 

behandeld worden. Thans is echter  bepaald — eenigszins bij 

verrassing — dat die voordracht tegen Woensdag e. k. aan de 

orde wordt gesteld. 

B. en W. hebben preadvies uitgebracht op de adressen in zake 

de beursvoordracht, zoowel die, welke reeds in hunne handen zijn 

gesteld, als die sedert zijn ingekomen. 

t komt hun voor, dat het onbillij k zoude zijn. aan den heer 

Cordonnier  het maken van een nieuw ontwerp op te dragen. 

t evenveel recht zouden de heeren Grol l en Ohman, om van 

de andere bekroonde ontwerpers niet te spreken, op dergelijke 

gunst aanspraak kunn.n maken. 

t plan-Cordonnier  toch werd door de jur y wel wegens de 

artistieke waarde geprezen, doch reeds zij  gaf, wat de plan-indee-

ling betreft, (en deze is voor  een goede beurs hoofdzaak) de voor-

keur  aan het ontwerp Grol l &  Ohmann, dat nog later  door  de 

vertegenwoordigers van den handel werd aanbevolen. Ook uit 

cie notulen van de vergaderingen der  Commissie van Bijstand in 

bet beheer  der  publieke werken van  November,  November 

en r  blijkt , dat deze Commissie de voorkeur  gaf 

aan de plan-indeeling van het ontwerp Grol l en Ohmann, en zich 

slechts, uit deferentie voor  de jury , bij  hare uitspraak heelt 

nedergelegd. 

Bovendien wenschen zij  nog het volgende op te merken. 

t oorspronkelijk , door den heer  Cordonnier  vervaardigd, en 

door  de jur y bij  het tweede concours bekroond ontwerp, overtiol, 

zooals wij  reeds in onze voordracht van i de eer  hadden, 

mede te deelen, de beschikbaar  gestelde som verre. e ontwer-

per heelt toen wijzigingen aangegeven, die zooals door eenige 

leden uwer  vergadeng in de zitting van 6 Januari des vorigen 

jaars uitvoerig werd aangetoond, aan het project veel van zijn 

oorspronkelijk e schoonheid ontnamen, hoewel het, trots deze in-

grijpende veranderingen, toch nog, bij  uitvoering, belangrijk meer 

dan het gestelde bedrag vereischen zou. 

n den heer  Cordonnier  nu, zooals hij  voorstelt, een ont-

werp tot een bedrag van ƒ  (waarvan nog ƒ  voor 

kosten van meubileering, verlichtings- en verwarmingstoestellen, 

kademuur, enz. moeten worden afgetrokken) wil maken, behoeft 

het geen betoog, dat er  van zijn oorspronkelijk ontwerp niet veel 

meer  zal kunnen overblijven, te minder, daar  hij , om aan de 

eischen van den handel :e voldoen, de plattegrondindeeling van 

het ontwerp No.  zal moeten volgen  Een geheel nieuw 

ontwerp zou dus ontstaan en het komt ons voor, dat het onbillij k 

tegenover  de overige deelnemers aan de prijsvraa g zou zijn, indien 

aan den heer  Cordonnier  werd opgedragen een dergelijk, geheel 

nieuw ontwerp te maken. 

r  er  is meer. Bijaldien aan den heer  Cordonnier  werd op-

gedragen een nieuw project te maken, dan zou de uitvoering 

daarvan, zooals hij  zelf ook bij  zijn schrijven van  Oct.

erkent, aan gemeente-ambtenaren moeten worden toevertrouwd, en 

daarom zetten B. en W. de moeielijkheid, in verband met de 

verantwoordelijkheid, uiteen. 

Omtrent het advies der  Jury betoogen B. en W. breedvoerig 

dat er  dan van plagiaat geen sprake kan zijn, want onder  plagiaat 

verstaat men: het zonder  omwerking en met behoud van dezelfde 

rangschikking en verhouding overnemen van motieven met het 

kennelijk doel om deze navolging voor  eigen werk te doen door-

gaan, en dit is hier  niet het geval. 

t de Jury zich in haar  adres heeft uitgelaten zooals zi; deed, 

kan wellicht voor  een deel worden toegeschreven aan de omstan-

digheid, dat het meerendeel harer  leden wellicht het nieuw inge-

diende ontwerp niet uit eigen aanschouwing zal kennen, doch zich 

op de meening van anderen heeft moeten verlaten.

Omtrent het adres van «Burgerplicht "  zeggen B. en W., «dat zij 

zich na alles wat in de beurszaak is voorgevallen, kwalij k kunnen 

voorstellen, dat uwe vergadering tot dergelijke negatief resultaat 

zoude willen medewerken. Sinds tal van jaren wordt geklaagd, 

dat op de bestaande beurs gebrek aan licht, aan lucht, aan ruimt e 

is, dat zij  's winters te koud en 's zomers onverdragelijk benauwd 

is, dat het er  steeds tocht, dat de gelegenheden tot schrijven, telc-

grapheeren enz. hoogst gebrekkig zijn, kortom, dat zij  geene de 

minste geriefelijkheid aanbiedt, en ten eenemale onvoldoende is. 

t is door  verbeteringen niet te verhelpen, want de ruimt e 

daarvoor  ontbreekt. t wegbreken der  uitsprongen aan de beide 

zijden zou slechts aan de verkeerswegen eenigszins te gemoet 

komen, doch de beursbezoekers zeiven in nog minder  goeden toe-

 Zal er  niet nog minder  overblijven, indien zijn plan door  anderen 
wordt bezuinigd? 

Een genomen proef heeft het reeds bewezen. 

t is niet aan te nemen, dat één der  leden van de Jury, éénig 
architectonisch schoon zou willen toekennen aan het voorgestelde plan 
der Gemeente. r  staan die leden als kunstenaars te hoog. 

stand brengen. e wegruiming zou ook aan het verkeer  slechts 

weinig baten, daar  een breedte van . tusschen den hoek van 

het beursgebouw en de huizen aan het k toch nog voor 

. t e gering het verkeer, waarvoor  thans sommigen zelfs 

achten, geheel onvoldoende is. 

t maken van veranderingen ir , het Beursgebouw meenen 

wij  u ten stelligste te moeten ontraden. n zou door  het be-

stendigen van de oude Beurs een schrede achterwaarts doen, 

vooral nu uit het ontwerp, dat wij  de eer  hadden, u aan te bieden, 

blijkt , dat een Beurs, die den handel al de gerieven geeft, waarop 

hij  terecht aanspraak maakt, op het door  voor  Beursbouw be-

stemd terrein en voor  een bedrag dat niet te hoog kan geacht 

worden, mogelijk is." 

t mag opmerkelijk genoemd worden, dat de heeren Tepe c. s.' 

eerst nu met hunne klachten voor  den dag komen, hoewel toch 

reeds in  het besluit werd genomen tot demping van het 

k en tot stichting van een nieuw Beursgebouw. 

t aan dit adres geen al te groote waarde mag worden ge-

hecht, moge blijk e uit de onjuistheden die er  in voorkomen. 

Bovendien wordt het gemis van aan het water  te liggen thans 

ruimschoots opgewogen door  het voordeel van een ligging aan 

een breeden verkeersweg, wat o. a. voor  het Bible l niet 

gering is. 

Vervolgens bestrijden B. en W. in den breede eene nota door 

. . Josephus Jitt a ingediend. 

Noch de nota van den heer  Jitt a — noch het adres van de 

heeren e Pesters y &  C° ., dat eene aanbeveling inhoudt 

van het Beursplan Van e — kunnen B. en W. aanleiding 

geven, om op de denkbeelden, neergelegd in de voordracht, terug 

te komen. 

e slotsom van het praeadvies luidt : 

»Wi j  blijven van meening, dat door  de uitvoering van het ont-

werp, zooals het door  ons is ingediend, aan den handel een Beurs-

gebouw zal worden verschaft, dat aan alle eischen die de praktij k 

stelt, voldoet, en dat tevens een uiterlij k vertoont, hetwelk in over-

eenstemming is met de omgeving. 

Zeer  ruim e verkeerswegen van het Centraal Station naar  den 

m zullen ter  wederzijde van het gebouw gevonden worden. 

e kosten, aan de verwezenlijking van het ontwerp verbonden, 

en waarvan de zeer  uitvoerige begrooting gereed is. blijven binnen 

de grenzen, die wij  meenen, dat niet overschreden mogen worden." 

Bij  het praeadvies is overgelegd een rapport van den heer 

Paul Sédil le, lid der  Jury voor  de beursprijsvraag, die ook namens 

de buitenlandsche leden zich ten sterkste verklaart tegen het 

boulevardplan en het gekozen terrein voor  den beursbouw in 

bescherming neemt. j  acht 't o. a. gelukkig dat Amsterdam 

tot dusverre aan de boulevard-besmetting is ontkomen. 

B. en W. zien alzoo blijkbaa r  niet in, dat zij  op den weg zijn 

om misbruik te maken van de bekroonde plannen, wat zij  ook 

mogen aanvoeren om zich daarvan vri j  te pleiten. Zij  schijnen 

de stad te willen verrijke n met een plan, waarover  zich nog 

niemand — wie ook — uit een oogpunt van kunst waardeèrend 

heeft uitgelaten. 

Thans blijf t alle hoop gevestigd op den Gemeenteraad. 

e deze acht geven op de adressen van het Bestuur  der 

j  tot bevordering der  Bouwkunst en van de leden 

der  Jury, en een besluit nemen dat de wetten der  kunst en der 

nationale eer  niet zal schenden. 

. 

Aan 

de  van hel Bouwkundig Weekblad. 

t eerste antwoord N°.  voorkomende in uw geacht blad 

d.d. i  bevat eenige onjuistheden, die ik mij  veroorloof 

even aan te stippen. 

i ° . Bij  Weibem Tufsteen gaat het moeielijk aan, van grof-

korrelig of fijnkorrelig te spreken, daar  zulks aan zandsteen zou 

doen denken. Tufsteen kan geclassificeerd worden in meer  of min-

der  harde en meer  of minder  poreuse. t staat vast, dat Weibem 

tufsteen in puncto het bestand zijn tegen weer, onder  de beste steen-

soorten moet worden gerangschikt. j  wint het van aller, door 

zijne absolute vuurvastheid, waarvan frappante voorbeelden opge-

noemd kunnen worden. 

e benaming »Bremer"  steen is geheel willekeuri g en af-

komstig uit den tijd , dat alle steen van de boven-Wezer  te Bremen 



in zeeschepen werd overgeladen, ten einde naar , -

marken enz. te worden verzonden. Wat in het bijzonder  Obern-

kirchener steen betreft, zoo bestaat er  in den geheelen omtrek 

geen zandsteen van even goede hoedanigheid. e Obernkirchener 

steen bezit een wederstandsvermogen van gemiddeld . per s . 

en wordt in alle noordelijke landen van Europa sedert tal van 

jaren toegepast. Te Breinen zijn alle voorname gebouwen ge-

deeltelijk van Obernkirchener  steen. Verder  vindt men dien steen 

in vele e havens en kuststeden, van g tot -

bergen. n gebruikt veel Obernkirchener steen en 

d heeft o. m. het keizerlij k paleis Zarskoye Selo bij  St. 

Petersburg. t dit materiaal ook in Nederland zijne alouden 

goeden naam blijf t handhaven, bewijzen tal van groote bouwwerken 

die in den laatsten tij d hier te lande in O.-steen zijn opgetrokken. 

s het ook niet r  steen, maar wel degelijk Obern-

kirchener steen, die na experimenten van decenniën als het beste 

materiaal voor da s te n werd gebruikt, ja gedu-

rende de laatste jaren is er  voor die torens geen andere steensoort 

toegelaten, hetgeen de koninklijk e dombouwmeester  de heer  Voigtel 

zal bevestigen. : 

UEd. dw. dienaar, 

E. U. 

t geacht lid , aan wien de e de beantwoording van 

een gedeelte van vraag  wat betreft bovengenoemde steen-

soorten, verschuldigd is. meldt dienaangaande nog het volgende: 

Wat betreft de gebezigde uitdrukkin g van grof- en fijnkorrelig 

zoo wordt gaarne toegegeven, dat zij  niet geheel gelukkig gekozen 

was. n kan het bedoelde wel niet word n misverstaan. 

Om al te lange uitweiding te sparen waren deze woorden ge-

bruikt ; beter  ware het te zeggen, dat de steen met groote asch-

holten, na hel verlies van de asch uit die holten, blijken s ervaring 

aan oude gebouwen uiterst vast en duurzaam blijft , terwij l de fijn e 

gladde steen niet altij d dezelfde waarborgen van duurzaamheid 

schijnt te bezitten. 

r  omtrent Bremer steen wordt gezegd is volstrekt 

niet in weerspraak met Antwoord  der  Vraagbaak, en kan 

alleen als aanvulling daarvan worden beschouwd. 

Bij een bezoek aan de Bauhütte van den n m in 

 werd aldaar  voor het buitenwerk van de torens uitsluitend 

r  steen gebruikt ; van hetzelfde materiaal leverde de firm a 

g uit m veel beeldhouwwerk aan den . 

Of dit materiaal na dien tij d nog eens is gewijzigd in speciaal  t 

Obernkirchener, of dat men daar ter  plaatse den naam r 

steen in meer algemeene beteekenis heeft opgevat, is ons onbekend.i) 

Zeer  mogelijk is het echter, dat hier  naast de kwaliteit ook het 

prijsverschil van grooten invloed bij  deze keuze geweest is. 

 tentoonstel l ing van oude en nieuwe 

kunstni jverheid , 

te 's Gravenhage van  tot October

t t der j  ter  bevordering van -

heid te 's Gravenhage, heeft deze tentoonstelling ontworpen met 

het doel om te kunnen vergelijken, wat onze voorouders konden en 

wat wij  nog tot stand kunnen brengen op het gebied van kunst-

nijverheid. Een waarborgfonds wordt daartoe bijeengebracht-

Blijf t daarvan, zooals wel te voorzien is, een batig saldo over, 

dan zal dit bestemd worden om te 's Gravenhage een blijvend 

m op te richten. 

e tentoonstelling zal uit elf groepen bestaan, elk daarvan 

bestemd voor eene toepassing dei'  kunst op versiering van ge-

bouwen, meubileering, metaalwerken, glas, aardewerk en edele 

metalen, op kleeding, vervoermiddelen, handwerken, leder- en 

boekbinderswerk, wapenversiering, hout-, steen-en nietaalgravures, 

alle? in den ruimsten zin genomen. e laatste groep is bestemd 

voor de middelen ter  verspreiding van kunstzin en goeden smaak, 

zoo ais gipsafgietsels en leermiddelen. 

Tot opluistering der  tentoonstelling zullen ook kunstvoorwerpen 

en schilderijen van oude en hedendaagsche meesters welkom zijn. 

n " 
 j  a. 

 in
 weer

 Obernkirchener

e kosten voor  plaatsruimte zijn als volgt bepaald: 
Per J of minder  in de middengalerij, voor  voorwerpen 

aan alle zijden te bezichtigen /'
» )) Salonruimte . . »
» i) tafelruimt c of grondvlak met l . diepte en 

, hoogte of meer
> of minder  wandvlakte »

 of minder in de open lucht i>
Voor voorwerpen van oude kunstnijverheid door de eigenaars 

tijdelij k afgestaan, wordt geen plaatsruimte gerekend; zij  worden 
kosteloos terug gezor.den en voor  rekening van het uitvoerend 
comité, volgens taxatie van deskundigen geassureerd. Voor de 
overige inzendingen is de assurantie ten koste der  inzenders. 

e inzendingen moeten uiterlij k op t  ontvangen zijn. 
Gouden, zilveren en bronzen medailles, benevens eere-en andere 

diploma's zullen worden uitgereikt volgens uitspraak eener  Jury, 
die op voordracht van het uitvoerend Comitt ; door  den r 
van Binnenlandsche zaken zal worden benoemd. Voorzitter is 

. . . 

Een rui m en opzettelijk daartoe op te richten gebouw zal voor 
de tentoonstelling worden bestemd. 

Formulieren voor de inzending en programma's zijn verkrijgbaa r 
te , bij  der. algemeenen Secretaris der j  van 
Nijverheid . 

- EN . 

g  Juni j. l . had de jaarlijksch e Algemeene Vergade-
rin g der  vereeniging h , in een der  lokalen 
van het raadhuis te t plaats. Aan het in deze vergadering 
uitgebrachte verslag over  het afgeloopen vereenigingsjaar, ontleenen 
wij  het onderstaande. 

r  sterfte en vertrek verloor  men drie leden, terwij l negen 
nieuwe tot de vereeniging toetraden, waardoor het ledental tot 
 klom. t bezoek van niet-leden was minder  dan het vorige 

jaar . Tegen  entrée's in  werden dit jaar  slechts 
 entre'e's ontvangen. 

Voor het kosteloos oezoek (ten behoeve van den werkmansstand 
werden wederom elke maand  kaarten beschikbaar  gesteld 

t is te bejammeren, dat die loffelijk e poging van 't bestuur, om 
kunstzin bij  den minderen stand op te wekken, zoo slecht aan 't 
beoogde doel beantwoordt, daar in 't geheel slechts  stuks 
afgehaald en daarvan nog maar  gebruikt werden. 

t aantal schilderstukken werd met  vermeerderd.  Een 
landschap, door \ . van der h ;  een woelend water, door 

. Schouman;  de genezing van Tobias, door  Benjamin Cuyp 
(geb. te t  overleden aldaar Portret van 
Ferdinand Bol door  deu meester  gepenseeld, (geb te t 

 overleden te Amsterdam  Portret van een schilder 
door Cornells Bisschop, (geb. te t  overleden aldaar 

 Portret van den n beeldhouwer k 
Noteman, door Aart de Gelder, (geb. te t  overleden 
aldaar  Portret eener  vrouw in fantastisch gewaad, mede 
door  Aar t de Gelder. 

e twee eers'genoemde werden door legateeriiig, de vij f andere 
door  aankoop verkregen. Bij  den aankoop dezer  schilderijen werd 
het bestuur  geheel belangeloos terzijde gestaan door den heer 
Abraham Bredius uit Amsterdam, wiens kennis en ervaring van 
zaken waarborg was tegen de teleurstellingen, waaraan bij  aankoop 
van oude schilderijen minder  bevoegden steeds bloot staan. 

n. 

Voor de examens B der  Polytechnische school hebben zich aan-
gegeven: voor het eerste gedeelte  candidaten; voor  het tweede 
gedeelte  candidaten en voor het geheele examen  candida-
ten. n trokken zich vóór of gedurende het examen terug, 
voor B eerste gedeelte  voor het geheele examen  candidaten. 

Voor B eerste gedeelte slaagden: 
Art .  E. A. van Arcken, J. G. Fikken, . . van 

, . den Tex, 
Art .  A , A. A. Plassehaert. 
Art .  F. Beyerinck, W. A. Beukers, . Borgers, J. C. du 

Cloux, F. . Eydman, J. France, F. van der  Goot, F. VV. 't t 
W . A. C. de Jonge, . P. s Geesteranus, A . N. van , 

. F. Onnen, A . . . C. . Pereira, C. . h Udink, 
. . van Tets, . Triebeis, A . van der  Vies. 

Art .  S. J. Vermaes. 
Voor B tweede gedeelte en het geheele examen. 
Art .  F. Th. Engel. VV. S. G. T . Post, E. . Prevoo. 
Art .  W. F. , . P. . A . A. W. 

. , . A. , J. de Jong, F. C. Nauta, W. F. Stoel, 
G. J. van Swaay, P. C. Swemer, . Thorn Prikker , J. J. F. C. 
Visser. 

Art .  G.  Bosman. 
Art .  J. de Beurs. . E. . C. Bongaerts. . G. de Gel-

der, J. . Verhoeff, . Westerbaan . 
Art .  B. Th . Baert. G. J. G. van Cas iel, F. . F. la Chapelle, 

J. VV. C. , F. C. , W. Engelenburg, J. -
man, W. de , VV. , J. , P. Joosting, -
veld, Tan Tjoen , F. j . . . Thijs . 

Art .  J- de g . 

e heer P. Tn ion, gemeente-architect te 's Gravenhage, herdacht 
den loden j.l . zijn -jarigen dienst in die gemeente. j  ontving 
van vele zijden blijke n van belangstelling bij  dit feest. 

te AniSncburg bij h ad ,
levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 

 der  werkzaamheden, langzaam of snei bindend, met garantie 
- voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Gouden Productievermogen der  labriek:  vaten per  j.iar . 
- s in de voornaamste steden. 

t 
0 

e 

Breslau 

1869. 

a A . 

Eerste prij s 
voor  uit -

muntend 

fabrikaat , 

i 1870 

e 

van ver-

dienste, 

Weenen 

1873. 

Afdeelin g 's Gravenhage . 

G 

N 

e der n van de Val Travers 

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

Bel tweg No. 3. 

Gecomprimeerd e Asphaltwego n en dit o Dorsehvloeren . Werke n in Asphalt -
Wastie k voo r Trottoirs , Skating-Kinks , Mout vloeien , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen . Winkel - en Magazijiivloeren . Gangen Veranda' s Brug - en Bakbe -
dekkiiijreu . Beto n Fundeeriiigeii , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot
Voor inlichtingen omtrent het leiojen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adresseereu 

aan het kantoor  der  fabriek, Beltweg 8,  3888 

Gouden 

, 

Offenbaoh '  VOO

a /

te houden in de maand September  a. s. 
Opgave van deelneming wordt verzocht, 

en circulaires worden op aanvrage toegezon-
den door  den r  der  gasfabriek en de 
Secretarissen. 

. F. W , 
Voorz. van de  v.  enz. 

 V A N . 
Architekt. 

G. J. Vincent & C°. 
, 

N ,

 Amsterdam

N , Antwerpen
Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden N 
PAA 1 V E N .

Gouden 
e 

A rnhe m 

1879. 

: 

. 

Amsterdam 1882. 

: 

p 1880 

Weenen 1880.  1 8 8 3. 

N . Frankfor t . 
 V A N

 en .

 en N

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , B o s t o n , § 

T

. , t b/d. Oude Spiegelstraat 335. | 

. Z E B V A S S ö l m e. 

. o  te 
k <t c 9. 

W. F WEIJNTJES, 
Singel Tt\\ ./h.  Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 
n  & Co. Stoke upon Trent. 

 Crefeld. 

Verkrijgbaa r in de maten van 3 0 — 50 . lengte, 

6—11 „  breedte, 

35 dikte. 

Behalve lagere n prijs , bieden deze parketvloeren, boven de 

andere soorten, de volgende voordeelen aan: Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n (kraken) en 

ongedierte . Grooter e duurzaamheid , omdat het hout 

ui t é én stuk bestaande, verder  kan afgesleten worden. 

t voor  Nederland. , 19 Pr in s , Amsterdam. 

E G 
tot het maken van . 
(Copieen van teekeningen. geteekend op cal-
queerpapier of linnen, in lichtdruk ) 

werkende met  verschillende toestellen, 
verschillende grootte. 

ie 35% r dan Photulithogrnphie. 
 Bewerking zeer  snel 
 Fouten of abuizen onmogelijk. 
 Aantal naar  willekeur . 

n en conditie bij  den Boekhan-
delaar . G. STE  EE  Cz. Amsterdam. 

Voorhanden: , ld. toe-
stellen (in verschillende afmeting) en zin-
ken spoelbakken. e sorteering Teeken-, 

r  en n



Op g don Juli ,des middags 
te twaalf ure. zal door  Burgemeester  en Wet-
houders der  gemeente Leiden, op het -
huis aldaar  worden: 

e verbouwing der l 
2e e aan de Breestraat 

g van bijbehoorende n 
i n Twee perceelen. 

t bestek en de teekeningen liggen ter 
inzage en overname aan de -

, op eiken werkdag, de besteding voor-
afgaande, van 's morgens te  uur  tot' s na-
middags te  uur. en zijn aldaar  zoolang de 
voorraad strekt a /  per  stel verkrijgbaar . 

Aanwijzin g in loco zal worden gehouden 
op Zaterdag  en Woensdag  Juni a.s. 
des namiddags te twee ure. 

n en inzage van detailteekeniri-
gen ten kantore van den Gemeente-architect. 

Op Zaterdag den  Juli , zullen de archi-
tekten J. STO  &  ZOON. te
namens . n der g 
te 'sGravenhage, aldaar s 

t maken van een G E B O U W 
ten dienste van bovenge-
noemde in r ich t ing . 

Bestek en teekeningen zullen van af 
g den  Juni ad /  — verkrijg -

baar  zijn ten kantore van bovengenoemde 
architecten en te 's Gravenhage aan het 
Gebouw der , Bezuidenhout

S 15 Gulden. 
Gemaakt van Notenhout met nickel montuur  zeer  sierlijk ; 

om aan den muur  of de schrijftafel te bevestigen. Twee toe-
stellen op voet, waaraan zij  verbonden zijn door  middel van 
een zacht zijden koord, schelinrich ting,  meter  kabel met 
electrische batterij . Compieet f45.— 

n werking te zien te Amsterdam, in het Gebouw der 
 tot bevordering der Bouwkunst, t 

 bij  De  ft. nan  & Zoon. t
en bij  den r  H. van de  Galerij  Paleis voor 
Volksvlijt .

e n van Bouwartikelen, 
St. A nl li . Breestraa t C 21 A M S T E R D A M . 

Telegram-Adres: r  l.ly.óevjiri'ii '  Telephoon N°. 352. 

Agent van  &  P O S T, C ENT  A A V E  Nil  ; N T &  C c 

 VAN ; S E & , C ° . to N EN 

: T , . 

The St. Pancras n Work 
Company, . 

. 

van solide constructie: -tot conairter^nde 
prijzen. 

Eerste Prijs :  ' l l  t i l l i . 

International e Landbou w Tentoonstellin g 
te Amsterdam , 1884. 

Agenten voor Nederland en de

36. D(*rde Weteringdwarsstraat , 

alwaar  een Sta l en Bo x op ware 
grootte te bezichtigen is. 

Geïllustreerd e Catalogusse n op 
aanvrage . 

J A N V A N DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen verrotting en zwam. e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concur  reerende prijzen. 

e T merk f &  S ö h n e, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. T 

T systeem P ó t i t j e a n . 
 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 

Gelieve op Voornaam eu Adres te letten. 

Eigendom van . , . T &  A. , 

te s (Frankrijk. ) 
Gelege n i n den omtre k van

 enz., en te  tussche n St . Joir e en Reffroy . 

Franco toezending van monsters en prijzen op aanvraag. 

3883 —

. leveren: 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

. 

O O S T - 1 N D 1 E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

Aanbrengpremie N . 
Nadere inlichtingen zijn  te bekomen bij  het t van 

n en

Zilveren e Amsterdam 1883. 
T E

G . 
N 

E . 

PARKETVLOERE N en

N T O N  \ s  c i e 
n en Cementtegels 

Groote voorraden.

 cV

25 JUN I 1887. 

: . P. J. . Prof. E. . . E , 

C. , F .J. S en C .T .J. S . 

Bu reau: t

U i tgevers: E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street  C: - Y  &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p. ]>. /.S  voor e 

(bij  vooruitbetaling) . p. p. /  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. — Afzondert Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  CtS' 

: Beursbouw.— Afvoer  der  faecale stoffen.  Prijsvragen. 
n uit de rechtszaal. — Binnenlandsche berichten. — Afloop 

van aanbestedingen. 

n het vorige nummer van dit 
Weekblad kon slechts gedeelte-
lij k de voordracht N°.  van 
B. en VV. van Amsterdam, be-
trekkin g hebbende op den beurs-
bouw, worden opgenomen. e 
voordracht immers was van

Juni, en het Weekblad waarin het 
voornaamste daaruit werd medegedeeld van den l8den. 

e onverwachte verschijning, nadat verschillende bladen 
hadden medegedeeld dat de beurskwestie eerst in Sep-
tember  zoude worden behandeld, maakte het niet mo-
gelijk in nadere beschouwingen te treden. 

Thans, nu eene beslissing andermaal is verdaagd, kan 
het nuttig zijn de merkwaardige voordracht, — merk-
waardig om de vele brutale tegenstrijdigheden en onbil-
lijkheden die zij  bevat — nog eens aan een nader 
onderzoek te onderwerpen. Aan geen beteren leidsman 
zouden wij  ons daarbij  kunnen toevertrouwen dan aan 
den heer  de , die genoeg bewezen heeft zich in 
deze op de hoogte te hebben gehouden en de gave te 
bezitten „juis t en duidelijk te zeggen wat hij  wil." 

m ontleenen wij'  aan  van 
 Juni j.l. , zijn opstel getiteld: „Voordrach t N°.

door  velen reeds gelezen, maar waarvan nog meerderen 
gaarne zullen kennis nemen 

T N ° . 295. 

t was te verwachten, dat B. en W. alle gerezen bedenkingen 

tegen de vóórlaatste Beurs-voordracht zouden pogen «voldoende" 

te weerleggen. 

t komt ons voor"  — dus luiden de eerste woorden van 

het pleidooi — »het komt ons voor  dat het onbillij k zou zijn aan 

Cordonnier  het maken van een nieuw ontwerp op te dragen. t 

evenveel recht zouden de andere bekroonden op dergelijke gunst 

aanspraak kunnen maken." 

 evenveel recht? Neen, zeker  niet. Want hoe onduidelijk 

volgens . en \V. de jur y zich in haar  protest zou hebben uit-

gelaten ten aanzien van de keuze van den bekroonden kunstenaar  — 

uit alles blijk t zonneklaar, dat zij  dit maar  \\\ te goed weten. 

s : het ontwerp Cordonnier  werd, trots zijn minder  goede 

indeeling, door de meerderheid der Jury voor  eerste bekroning 

voorgedragen. n de Jury duidelijker  zeggen: deze zij  uw man? 

Juist omdat de indeeling te wenschen overlaat, heeft de Jury 

den persoon aangewezen dien zij, onder  overigens dezelfde omstan-

digheden, boven alle anderen geschikt achtte om met het Ge-

meentebestuur in onderhandeling te treden over de vervaardiging 

van een nieuw Beurs-ontwerp, dat aan alle eischen zou kunnen 

voldoen. 

Ook . en W. beschouwen dan ook den eersten prijswinner  als 

den gevaarlijken concurrent bij  uitnemendheid; 

hetgeen blijk t uit de moeite die zij  zich gegeven hebben en bij 

herhaling geven om zijn ontwerp te declineeren; 

door nu weer op blz.  allerlei deelen van bestaande, ja zelfs 

van weer  afgebroken gebouwen te vergelijken met C s plan; maar 

vooral door de vrees die zij  verwekken voor de moeielijkheden, 

die bij  de uitvoering van een buitenlandsch plan zouden kunnen 

ontstaan. 

Onderaan op blz.  (voordracht No.  wordt gezegd: »Bij -

aldien aan C. werd opgedragen een nieuw project te maken, dan 

zou de uitvoering daarvan, zooals hij  zelf ook (bij  zijn schrijven 

van  Oct.  erkent aan Gemeente-ambtenaren moeten worden 

toevertrouwd." 

«Gelijk hij  zelf ook erkent." s B. en \V . zijn, of liever  — (men 

mag het gerust aannemen) waren steeds die meening toegedaan. 

r  dan niet alléén ten aanzien van 't plan Cordonnier. d 

een andere buitenlander den prij s gewonnen, dan zouden ook 

voor  dezen die bezwaren hebben gegolden. n zou men ook

plan hebben trachten te ecarteeren. n zou ook in dat geval 

gebleken zijn, dat de /«rVrnational e prijsvraa g een wassen neus 

was, en lang vooraf besloten was, dat de Beurs door  de Gemeente-

ambtenaren moest worden gebouwd. 

t woordje «ook"  stelt de zaak in het ware licht. En dat 

licht wordt door  alles versterkt. 

7de Jaargang N ° . 28. 



Bovenaan op blz.  «blijk t C , bij  de besprekingen over  de 

bcgrooting, niet op de hoogte te zijn der  Amsterdamsche toe-

standen." 

t is bekend:

 met mijnheer  X , die — dat spreekt — zich 

wèl gewacht heeft Cordonnier  te helpen of later  in het gunstigst 

licht te plaatsen. 

Blz.  «Om geen onbillijkhei d tegen wien ook te begaan, 

hebben wij  de bekroonde ontwerpers geheel buiten de zaak ge-

laten."

«Er kan geen twijfe l bestaan omtrent de bevoegdheid der 

Gemeente om naar  welgevallen over  de aangekochte ontwerpen 

te beschikken."  Ook bij  mij  bestaat geen twijfe l of de Gemeente-

advokaat zou, met het wetboek en het programma in de hand, 

die «bevoegdheid"  wel verdedigen. En toch zou de Gemeente 

onrecht begaan. 

Onderaan blz. c bewering, als zouden

gedaan zijn aan het ontwerp )', gelooven B. en \V . niet beter 

te kunnen weerleggen dan door  een aanhaling van den heer 

Cordonnier  zelf: s facades n'ont plus rien de commun avec 

ce projet." 

Waarlijk , 't is verklaarblaar  dat de heer  Cordonnier  het vader-

schap van de ofacades"  verre van zich werpt. r  hiermee zijn 

de oemprunts multiples"  niet weerlegd. r  bovenaan blz. 

 ten onrechte geschermd wordt met het woord «plagiaat,, dat 

noch in het protest der  jury , noch in dat van de j 

van Bouwkunst is gebezigd, zij  het mij  vergund met bescheiden-

heid de vraag te doen : 

t sluit — dunkt mij  — vri j  wel met «emprunts multiples." 

Op blz.  wordt de éénheid van stijl in het gemeenteplan 

geroemd. d is die eenheid niet te miskennen; men zou 

 wat  van die eenheid wenschen; dan bestond er  nog 

kans dat er  hier  of daar  wat leven in zat. 

t breede kalf, door  B. en W. in bescherming genomen, 

blijft . .. . een kalf. En de groote vensters blijven.... een

trot s de zaakkundige (?) verklarin g van B. en W.'s raadslieden. 

n heeft in twijfe l getrokken dat de motieven der  Neder-

landsche bouwkunst der  XV  1de eeuw bij  het ontwerp zouden 

gebruikt zijn."  Pardon, men heeft in twijfe l getrokken wat in 

de voorlaatste voordracht gezegd werd: «het gebouw is ontwor-

pen in den trant van de e bouwwerken uit dien tijd. " 

Want de toepassing van een topgevel-détai l, ontleend aan een 

gebouwtje als het s met de "  stempelt een Beurs 

van duizenden meters oppervlakte nog niet met het stijlkarakte r 

uit de e eeuw. 

 de man, die men noemt als ontwerpen van het 

Gemeenteplan, heeft indertij d in een afdeelingsvergadcring der 

j  van Bouwkunst, waar  ik de stelling verdedigde dat 

de e bouwstijl der e eeuw zeer  goed van 

toepassing is op grootere monumentale bouwwerken van onzen 

tijd . die stelling.... hardnekkig

 achtte mijnheer  X . dien stijl daarvoor  ten eenemale  j 

 heeft hij  zelf het bewijs geleverd van mij n toenmaals 

geuite bewering  als men 

slechts aan de  blijf t hangen in plaats van  toe ! 

te passen. 

e kleine inconsequentie zij  hem gaarne vergeven: een bouw-

werk van anderhalf millioen komt niet alle dagen voor. 

Blz. e bedenkingen tegen de geschiktheid van

 zijn door  ons, naar  wij  meenen, voldoende weerlegd. Voor 

zooveel dit noodig mocht wezen, wijzen wij  er  op dat de heeren 

Sédille cn e f die geschiktheid hebben aangetood." 

t wil zeggen: die heeren hebben dat terrein geschikt ver-

klaard voor  een  gebouw,  voor  een Beurs met een ; 

symmetrischen l van -f-  meters lengte. t volle ' 

gerustheid  tegen 

het misbruik dat hier  van onzen naam is gemaakt. 

Eindelij k blijven mij  over

. dat B. en W. in de laatste voordracht geen twijfe l hebben 

geopperd dat Cordonnier  voor  hetzelfde geld een beter  plan zou 

kunnen leveren dan het Gemeenteplan. 

. t aan het Gemeenteplan door B. en W . geen andere 

waarde wordt toegekend dan dat het practisch is, en — soit 

disant — in overeenstemming met de omgeving. 

t is: met het Bijbel-hotel, met den winkel van Sinkel, enz. , 

doch laat ons ernstig zijn en vragen: 

Was het s indertij d in overeenstemming met zijn om-

geving? Of het Paleis voor  Volksvlijt ? Waren de eerste renais-

sance-gebouwen in overeenstemming met de daaraan voorafgaande 

in Gothischen stijl ? 

 inderdaad dan de Beurs van Cordonnier  met de huizen 

van het k ; 

en  dan het nieuwe plan dat hij  maken zou, als 

men hem ook  eisch wou stellen in al zijn gestrengheid. 

 wordt het Gemeenteplan genoemd. 

s alléén  voldoende voor  een gebouw van duizende meters 

oppervlakte in de hart-ader  der  stad? Waar iedereen het ziet, 

waar  het dagelijks  gezien worden door  de kern van de 

burgeri j  en door  iederen landgenoot of vreemdeling die de hoofd-

stad bezoekt? 

 noemt de voordracht het resultaat, als eventueel

 bestendigd werd. 

En dit negatieve resultaat schijnt aan velen een schrikbeeld. 

r  is het niet veeleer  om met de uitgave 

der vereischte /

 aan den eersten prijswinner  — (en des-

verlangd ook aan anderen) — dc gelegenheid gegeven zij, om 

op dc gewijzigde geldelijke conditiën, een goedkooper  plan te 

leveren

e zou aan den eisch van billijkhei d voldaan zijn en 

het belang der  Gemeente ongetwijfeld gebaat worden! 

 opgenome n 

i ,r , 

z



 heen

e Vereeniging ter  bevordering der  Bouwkunst te Groningen 

schrijf t uit de navolgende prijsvraag: 

a. Er  wordt verlangd een ontwerp voor  Boerderij voor 

Bouw- en Weilanan\ groot , waarvan . A . groenland 

en . bouwland. 

b. t woonhuis moet bevatten  kamers, een keuken, bijkeu-

ken en kelder. 

 Verder moet het ontwerp bevatten de noodige stallen voor 

paarden, koeien, varkens enz., benevens bergplaats voor  hooi, 

graan en de noodige gelegenheid voor  zuivelbereiding en tot be-

waring van mest en wat verder  voor  een volledige boerderij 

wordt vereischt. 

 Er  wordt verlangd eene situatie op eene schaal van  a 

e noodige platte gronden, doorsneden en opstanden op eene 

schaal van  a

Eene memorie van toelichting. 

e. Er  wordt uitgeloofd het diploma der  Vereeniging met een 

prij s van f  voor  het best gekeurde ontwerp en het diploma 

met /'  voor  het daarop volgende. 

ƒ. e met den prij s en premie bekroonde ontwerpen worden 

het eigendom ber  Vereeniging. 

e Jury van beoordeeling zal bestaan uit  leden der  Ver-

eenigng en  leden buiten de Vereeniging, door  het bestuur  aan 

te wijzen, terwij l de namen der  Jury-leden minstens  maand voor 

de inzending der  ontwerpen in de vakbladen zullen worden be-

kend gemaakt. 

 All e ontwerpen zullen voor  de leden en belangstellenden 

worden tentoongesteld te Groningen, Amsterdam en . 

j . e ontwerpen worden vrachtvri j  ingewacht vóór of op den 

ie r  door  den secretaris der  Vereeniging. 

 Aan dezen prijsvraa g kunnen deelnemen alle bouwkundigen 

in Nederland. 

/. Elk ontwerp moet gemerkt zijn met een spreuk of teeken 

en voorzien van een naambriefje, waarop dat teeken van buiten 

is herhaald, met een correspondentie-adres. 

e niet bekroonde stukken zullen worden terugbezorgd. 

 Voorzitter. 

J. P.  Secretaris. 

e m te . 

{Vervolg van bladz.

Twee groote hoofdgroepen kunnen worden onderscheiden, naar 

gelang de ontwerpers zijn uitgegaan van het denkbeeld om den 

bestaanden gevel in hoofdzaak te behouden, of deze zoo min mo-

gelijk te wijzigen, of wel een geheel nieuwen, van den stijl van 

't bouwwerk min of meer  afwijkenden gevel, als decoratiestuk 

vóór het heiligdom te plaatsen. t velen van meening zijn, dat 

de vertegenwoordigers der  tweede categorie in de oogen van die 

der eerste te radikaal zijn geweest, te veel hebben ingegrepen in 

de traditioneele vereering van het bestaande gebouw, zal wel 

niemand verwonderen. r  ook zal door  vele onbevooroordeel-

den worden toegeven, dat de eene even geldige redenen voor 

hunne opvatting hebben als de anderen. Velen achtten het't meest 

passend, om het eigenaardige, hoewel lang niet onberispelijke, 

karakter  van de lokale en vreemde afkomst te behouden, anderen 

hebben zich laten leiden door de gedachte aan de noodzakelijk-

heid om den nieuwen gevel beter  in overeenstemming te brengen 

met de overweldigende grootte der  omliggende gebouwen, die zich 

hebben moeten aansluiten aan de kolossale Galleria Vittori o 

Eir.anuele. r  de laatsten zijn de meest bescheiden, maar  ook 

de aller  koenste gedachten in lijnen gebracht. 

n zal zich verder  in tal van vragen kunnen verdiepen. t 

de nieuwe gevel in den zelfden geest worden behandeld als het 

overige deel van den m ? t de Toskaansche Gothiek den 

grondtoon aangeven? s het wenschelijk een overgang te karak-

teriseeren tusschen e en Noordsche Gothiek, omdat het 

bouwwerk op de grenzen daarvan ligt? s één vrijstaande of één 

aansluitende campanile te verkiezen boven meerdere torens? enz. enz. 

Uit deze en dergelijke vragen, allen van groot gewicht, zoude 

eene verdeeling in even zooveel groepen kunnen volgen. e 

beide hoofdgroepen, boven genoemd, en gekozen door  G. Friz -

zoni te , schijnen de beste te zijn. 

Overgaande tot eene korte bespreking van de bekroonde plan-

nen, behooren in de eerste plaats wel vermeld te worden de ont-

werpen van prof. a Beltrami te , No.  die in den 

wedstrijd van  mede werkte, en de plannen No.  van 

prof. Carlo Ferrari o te , die toen een prij s behaalde. 

Eerstgenoemde ontwerper t de oplossing in een gevel zon-

der torens, maar  met dri e sterk sprekende portalen, die toegdng 

geven tot het middenschip van dc kerk. e architectuur  van 

den gevel sluit zich niet aan bij  die van het overige gedeelte van 

den . Zij  is van een zoodanige eigenaardige opvatting, dat 

men er  zich ongemerkt zeer  door  aangetrokken gevoelt. Bovendien 

is het praktisch en geniaal door den ontwerper  gedacht, om de 

renaissance onderdeelen van den bestaanden gevel te bestemmen 

voor eene vrijstaande Campanile naast het gebouw. Zijn e oplos-

sing voor  die campanile is wellicht de beste, maar  niet grootsch 

genoeg om warme bewondering af te persen. Zij  leidt er  echter 

toe, de details van den bestaanden gevel nog een waardige be-

stemming te geven. e teekeningen, hoe eenvoudig ook, maken 

door geniale opvatting een uitmuntend effekt. 

Ook de ontwerpen van Ferrari o behooren onder  de uitstekende 

te worden gerangschikt, hoewel er  in algemeenen zin geen geniale 

denkbeelden in zijn neergelegd. Wel getuigen echter  vele onder-

deelen van originalitei t en goede opvatting. 

N° . . Brade te . Zonder  op de verhoudingen en het 

eigenaardige aspect van den m acht te geven, is voor  het ge-

bouw een nieuwe facade geschoven, welker  type men in Siena 

kan terugvinden, en waaraan ter  versiering gebruik is gemaakt 

van twee soonen marmer van verschillende kleuren. n 't geheel 

genomen, kan dit ontwerp zeker  geen  erg bekooren. 

N° . g Becker  te . e ontwerper  is hoogst waar-

schijnlij k een aanhanger  der  Weener  school; zijn werk kenmerkt 

zich als dat van een kunstenaar  die volkomen met de Gothiek is 

vertrouwd. j  heeft van torens afgezien, maar  daarentegen zulke 

enorme hoogte afmetingen genomen, voortvloeiende uit een voor-

portaal voor  dri e middenschepen, dat de ramen dezer  schepen te 

smal zijn geworden, om niet aan teringachtige magerheid te doen 

denken. t is niet opmerkelijk , dat geen der e bladen 

iets over  dit ontwerp zegt: het is te Noordsch. 

n N°.  van i Gaetano te , zijn de massa's oor-

deelkundig gedacht en verdeeld, maar  schaden de groote lijnen 

te veel aan de klassieke grootheid van het geheel. e vrijstaande 

campanile is in dit opzicht veel beter. 

t ontwerp van l en N'eckelmann te . N°.  is 

van groote beteekenis en een der  uitstekendst geteekende. Of 

ook dit Gothische plan echter  den n smaak zou kunnen 

bevredigen, is hoogst twijfelachti g e middenschepen zijn naar 

voren uitgebouwd inet  torens die bijzonder  goed aansluiten bij 

het bouwwerk. Voor het . breede middenschip is een open 

voorportaal gebouwd, » aardoor  de hoogte van de middelste voorhal 

beter  van verhouding wordt. 

N°.  en  Giuseppe Brentano te . N°.  is een der 

ontwerpen die het meest de aandacht trekken, maar  vooral door de 

krachti g en fraai bewerkte teekeningen; het staat echter  in waarde 

minder  hoog dan N ° .  zonder  campanile of torens. e ont-

werper  schijnt zich in hoofdzaak te hebben geïnspireerd op de 

resultaten van de prijsvraa g in  en de daaraan voorafgaande. 

t ontwerp  is ingezonden door  den architekt , 

onder  wiens leiding het nieuwe raadhuis te Parij s wordt gebouwd 

Voor de beide uiterste zijschepen heeft hij  fraaie torens ont-

worpen, waartusschen eene open voorhal. r  een zeer  groot 

gebrek is, dat zijn gevel volstrekt niet strookt met de inwendige 

verdeeling van de kerk. j  heeft zich de zaak daardoor  vri j  wat 

gemakkelijker  gemaakt dan zijne mededingers, die voor  't meer-

endeel op dezen grooten eisch hebben acht gegeven. 

N ° .  Chiaghin, Petersburg. Ook dit ontwerp draagt een zeer 

gering h karakter ; het doet met zijn torens aan een 

Fransche cathedraal denken en heeft in 't minst geen aansluiting 

met de architectuur  van het , hoewel gothisch zijnde. 

Toch heeft de arbeid veel verdiensten. 

Een artist die zoo fijn  en goed gevoelt, en met zooveel gratie 

den gothischen stijl begrijpt , zal zeker  niet nalaten voor  den eind-

wedstrijd een prachtig ontwerp gereed te maken. 

N° .  Paolo Cesare Bianchi te , tot nu toe -

bouwmeester. Zijn e ontwerpen behooren zeker  tot de besten. e 

laamverdeeling wordt echter  door  een n criticu s ver-

geleken bij  de gespannen snaren van een bas of viool. Bij  N°.

behoort een gothische campanile, eenvoudig en schoon, maar  niet 

geschikt om bewondering at te persen. 

Onder de prachtigste teekeningen staan wederom die van de 

architekten Peters en Sehring te Berlijn , bovenaan. n ongekend 

fraai en fantastisch werk, motto: noli me tangere,"  vooral de 

perspectieven, doen onwillekeurig denken aan een bouwwerk uit 

de wereld der  sprookjes of der  nachten. 

e bestaande gevel laten zij  onveranderd, maar  bouwen er  twee 

gothische torens voor, verbonden door  een fantastisch hek, in 

barock stijl , waardoor  voor  de aldus beschermde deuren en ven-

sters, een soort van voorportaal ontstaat. 

t ontwerp, zegt de Corriere delta Sera, a la burla." 

t is wat kras gezegd. Voor scherts staan de ontwerpers te 

hoog. n werk kan echter  te romantisch-conservatief worden 

genoemd. 

n zij  bovendien voorzichtig met een oordeel; want de archi-

tekten dreigen: noli me tangere! 

Eenigen tij d geleden is voor  de Arrondissements k en 

het Gerechtshof te Amsterdam een procedure gevoerd steunende 

op art.  van het Burgerlij k Wetboek. 

Eeu steenhouwer en een loodgieter  hadden namelijk een uit-

besteder  rechtstreeks gedagvaard tot betaling van een hun door 

een aannemer verschuldigd bedrag. e aannemer, en na diens 

fallissement diens curator, die in het geding intervenieerden 

stelden een zevental verweringen voor, tegen de ingestelde actie. 

e rechtbank vereenigde zich inet een dier  verweringen door 

te beslissen, dat een steenhouwer en loodgieter, die niet zelf 

werkten, doch (eerstgenoemde als meester  over  knechts) onder-

aannemingen uitvoerden, geen arbeider  of handwerksman touvrier ) 

was in den zin van art. e k meent namelijk, 

dat men in ieder  geval naar  de omstandigheden moet beoordeelen 

of men al dan met te doen heeft met een handwerksman. 

e steenhouwer heeft zich bij  de beslissing neergelegd, niet 

echter  de loodgieter. e appelleerde en kreeg in zooverre bij 



het hof gelijk, dat de beslissing van de , hierboven 
gemeld, werd vernietigd. t hof nam aan, dat hij  arbeider was, 
doch ontzegde den ingestelden eisch op anderen grond n. 1. het 
niet opvorderbaar  zijn van gelden tijdens de dagvaarding. 

e zeer  gemotiveerde beslissing der k stemt overeen 
met een uitvoerig vonnis van de k te 's , waar 
eveneens aan den steenhouwer, als zijnde geen arbeider in den 
zin van art.  B. W., de vordering werd ontzegd. 

Zonder in rechtsgeleerde bijzonderheden te treden, mag niet 
onopgemerkt blijven, dat na het hier  gemelde vonnis en arrest 
het zelden zal voorkomen, dat een arbeidsman art.  B. W. 
met succes zal kunnen gebruiken. 

Veel verwarrin g bij  de regeling van insolvable boedels zal dus 
in de toekomst worden voorkomen.

E . 

Op de begraafplaats n had heden op eenvoudige 
doch plechtige wijze de overdracht plaats van het gedenkteeken 
op het graf van wijlen den heer . P. Vogel aan zijne kinderen-

Begeleid door den heer J. Ph. , oud-directeur der 
Akademie, werden de familieleden aan den ingang van de be-
graafplaats door  eenige leden der  commissie van uitvoering ont-
vangen en naar de aangewezen plaats voorgegaan. 

e heer . j . t voerde daarbij  het woord en sprak in 
even schoone als gevoelvolle woorden de kinderen toe, wees er 
op hoe het voor de oud-leerlingen, mede-leeraren en vrienden 
eene behoefte was geweest 's mans gedachtenis te eeren. Spreker 
bracht verder  dank aan zoovelen die tot het welslagen van.dat 
plan hadden medegewerkt, aan den heer i Evers als de 
ontwerper, en de tirma' s Cool en  J. Enthoven als de uitvoer-
ders van het monument en de in brons gegoten buste. 

Namens de kinderen en verdere betrekkingen beantwoordde 
de heer J. G. Vogel die toespraak, daarbij  de verzekering ge-
vende dat het kosbaar  geschenk in dank werd aanvaard, terwij l 
door een der  zwagers van wijlen den heer . P. Vogel daaraan 
nog eenige hartelijk e woorden werden toegevoegd. 

t een gevoel van diepen weemoed, doch tegelijk van dank-
bare herinnering aan de nagedachtenis van den beminden vader, 
den geachten leermeester en den trouwen vriend, werd het monu-
ment vervolgens in oogenschouw genomen. 

Onder de aanwezigen bemerkten men, behalve de naaste be-
trekkingen, meerdere leden van de commissie voor de oprichtin g 
en vele oud-leerlingen, terwij l de d van Bestuur  der  Akademie 
en het Genootschap Architectur a et Amiciti a te Amsterdam mede 
vertegenwoordigd waren. 

Bij  het vertrek werd door de commissie aan elk der  familie-
leden een zeer  goed geslaagde photographie van het monument 
ter  herinnering uitgereikt. 

Wi j  ontvingen het volgende bericht. 
Sedert de mededeelingen betreffende den Utrechtschen academie-

bouw, welke in het voorlaatste nummer van dit weekblad voor-
kwamen, door  gedeeltelijke overname in het Utrechtsche Nieuws-

en Advertentieblaadje ter  kennisse kwamen aan de Utrechtsche 
burgerij , schijnt de ontevredenheid over de behandeling dezer 
zaak door de commissie, Gemeentebestuur enz. toe te nemen, — of 
beter  — zich te toonen. Verschillende stukken, brieven, en?, zijn 
naar  aanleiding van dat bericht in de dagbladen verschenen. 
Sommige spreken van een algemeene vergadering. Andere ver-
langen dat de commissie uit de burgerij , die steeds het zwijgen 
bewaarde, openlijk verklaringen aflegge. 

n een ingezonden stuk in het Utrechtsche Nieuws- en Adver-
tentieblaadje wordt gezegd, dat het bericht omtrent de Utrecht-
sche Universiteit, dat de rondte deed, gebleken is waarheid te zijn. 

Verder zegt schrijver  van dat stuk: 

t plan der  architekten Gügel en Vermeys—opgemaakt naar 
de gegevens van en in overleg met den Academischen Senaat 
en de Curatoren, en goedgekeurd door den Gemeenteraad moet 
plaats maken voor een plan, volgens de inzichten van den -
bouwmeester. 

Ook zegt hij , dat in de vele gevallen, waarin de afdeeling . 
en W. van het e van B. Z. zich zocht te mengen of—als 
hier  — gebruik gemaakte van haar  macht, (waartoe haar  vele wegen 
openstaan door de ruimt e van middelen te harer  beschikking) de 
bedoeling zelden zoo onbewimpeld en voor  ieder  tastbaar is voor 
den dag getreden, als hier. 

e aanmerkingen des s deden echter  niet 
het verwachte effect, en hadden het bedanken der  door de Ge-
meente aangestelde architekten niet ten gevolge. — Zoo moest 
tot wat anders worden overgegegaan. t terzijdestelling van het 
bovengemelde aan het k aangeboden plan, komt een geheel 
nieuw van hooger  hand, dat zooals terecht in het bericht van het 
vorig nummer van 't zelfde blad werd medegedeeld, niet ten 
doel had een doelmatiger  indeeling, maar om ook bouwwerk 
te doen uitvoeren in den stijl , die reeds bij  alle nieuwere -
gebouwen is toegepast. 

, zoo wordt verder in het stuk gezegd, welke pressie kan 
in deze van wege genoemde afdeeling worden uitgeoefend? t 
aangeboden gebouw is toch geheel en al een geschenk, te betalen 
uit vrijwillig e bijdragen, Provinciale en Gemeentekas. Zeker, een 
geschenk van top tot teen. r dat geschenk moet immers 
worden aanvaard ? t rij k kan weigeren het in gebruik te nemen 
(hoewel het zeer te betwijfelen is of een minister  voor  zulk een 
weigering zich zou laten vinden): maar  bovendien moet het te 
stichten gebouw aansluiten aan de g en het Auditorium , 
waarvan de herstelling en vernieuwingen aan den architect 

. Cuypers werden toevei trouwd. t maken van eenige deur-en 
lichtopeningen aan die zijden kan door het rij k ook worden 
geweigerd. 

t stuk eindigt aldus: t is noodig, dat de burgerij  eens 
achter de schermen zie, eens kennis neme van den juisten toestand 
van zaken, om beter te kunnen beoordcelen, hoe hare belangen 
worden behartigd en opdat zij, indien hare vertegenwoordigers 
mochten te kort schieten, zelf protest aanteekenen kunnen tegen 
handelwijzen, die een smet zouden werpen op de zoo schoon be-
gonnen geschiedenis van ons Universiteitsgebouw. 

, S Juni. e architekt . 
Westra Jr. : het bouwen van een bewaar-
school met woning voor de directrice, aan 
de Van Galenstraat, ten dienste van het 
departement e der j  tot 
Nut van 't Algemeen. 
J. Steffens en . Th. \\ ijnekus. . ƒ
A . Stichter  t
Gebr. n 
A . C. Paantekooper 

, van Jaarsveld 
Gebr. de Vos 
W. F. P. v. d. Grij p 

A . . v. r  te m
W. . Brouwer te n . .
W . n te Akkooi . . . . ,>
A. v. r  te m »

Gegund aan W. . Brouwer  te . 

gegund. 

 Juni. e architekt S. . 
Trooster . t bouwen van  woon-
huizen aan de Terborchstraat nabij  het sta-
tion, voor  verschillende tijdstippen van 
oplevering. 

 Juni. t bouwen van
woningen, nabij  de glasfabrieken der  heeren 

n c. s., onder  beheer  van den bouw-
kundige E. Wiggelinkhuizen. 
A . C. Willemsen te Vreeswijk . .
J. den n te . . . »

. J. v. Wijnen te . . . . »
Schuller  te k
A . Schouten le Vianen »
Van Vuuren te Zalt-Bommel . . . »

G. s aldaar . 
. J. Schuppert aldaar 

. G. Treep aldaar . 
G. v. Unen aldaar. . 
J. Brals te Assen. . . 

ƒ  en ƒ
 en v

 en »
 en »
 en

gegund. 

 Juni. t Gemeentebe-
stuur. t maken van een stalgebouw voor 

 paarden, twee voorgebouwen, ziekenstal, 
smederij  en bijbehoorende werken, op een 
terrein aan de Bilderdijkkade , tusschen de 
Potgieter-, Tollens en , len 
behoeve van den dienst der  stads-reiniging. 

. n te Buiksloot

. . s te Osch . . . . 

. a te Buiksloot 
C. Eckhardt te Almelo » 
C. J. x 

A . Paans 
. o 

. r  en Zn 
W. . Struij s en W. Boom . . . » 
G.  van n J 

. C. s 
J. P. Cornelissen » 

F. s Wzn. te n 

* 
P. r 
F. Aberson te Steenwijk 

J. . Vos Sr. te Almelo 
E. . e

de overige allen aldaar. 

Gouden 
Staats o 

e 
Bres lau 

1809. 

a A . 
Eerste prij s 

voor u i t 
muntend 

fabrikaat , 
i 1870 

e 
van ver-
dienste, 
Weenen 

1873. 

te AmOneburg bij  Biebrich a/d lüjn .
levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 
der werkzaamheden, langzaam of snel bindend, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 

s in de voornaamste steden. 

. 
1880 

Afdeeling : 's Gravenhage . 

G 

N Gouden 

, 

Offenbaoh 

.

a o u d en
e l c houden in de maand September  a. s. 

Opgave van deelneming wordt verzocht, 
en circulaires worden op aanvrage toegezon-
den door den r der  gasfabriek en de 
Secretarissen. 

. F. W , 
Voorz. van de  v.  enz 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio-

nalen wed-

strijd . 

A rnhe m 

1879. 

V A N . 
Are/iilekt. 

l .x |> lo i i . i t i i - der n vau <lo Val Tj-avoi>* . 

FA.BRIEK E

A M S T E R D A M 
Bel tweg No. 3. 

VAN 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verg laasde 

. 
 Stoke upon Trent. 

 te Crefeld. 
 alle

 aanvrage

Gecomprimeerd e Asplialtwege n en dit o Borscl i vloeren . Werke n in Asphalt -
Nastie k voo r Trottoirs , Skating-Kinks , Moutvloeren , Kelders , kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en Magazijiivloereii . Gangen . Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fundeeriiigen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal  van

 8,

PARKErVLOtR£ N en WANDTEGELS:

N  N S A l i e .
^ n en Cementtegels. 
_ Groote voorraden.

Verkrijgbaa r  in de maten van 30—50 . lengte, 

6—11 „  breedte, 

35 „  dikte. 

Behalve lagere n prijs , bieden deze parketvloeren, boven de 

andere soorten, de volgende voordeelen aan: Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n (kraken) en 

ongedierte . Grooter e duurzaamheid , omdat het hout 

ui t é én stuk bestaande, verder  kan afgesleten worden. 

t voor  Nederland, . 19 Pr in s , Amsterdam. 

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis. 

Aanbrengpremie N . 
Nadere inlichtingen zijn  te bekomen bij  het t van 
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E V A N . 

t bouwen van een -

gebouw en achtergelegen s 

van Bewar ing te Zutphen. 

g f 105.500 

0., d 

te . 

engelsche Paarden- en Vee-Stalinrichtingen 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkamer-Beuoodigdheden , 
J , 

Gouden en Z i l vere n . . 
Tentoonstel l ing Amsterdam, 

ü ^ * "  vele 

E N 

 Tentoon-
stell ingsgebouw j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

Zilveren e Amsterdam 1883. 

G . 
N 

E . 

t maken van een T 
ten behoeve van bovengenoemde 
st icht ing. 

. 

tot het maken van . 
/Copieên van teekeningen. geteekend opw 
'calqueerpapier  of id. linnen, in lichtdru k ' 

Werkende met 5 Toestellen, verschil-
lende grootte. 

ie 35% goedkooperdan Photolithographic. 
 Bewerking zeer  snel. 
 Fouten of abuizen onmogelijk. 
 t:i ut ui naar  willekeur . 

n en conditie bij  den Boekhan-
delaar .

Voorhanden: t drukpapier , ld. toe-
stellen (in verschillende afmeting) en

e soneering Teeken-, 
r  en lloortrcklinnc n

Obernkirchner  of Bremer- Udelfanger-
e N 

S i l e z i s ch en Zweedsch . 
Fransen en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

i 
I 
I 

I 

I 
I 

J A N H A M E R , 
Amsterdam. t 286. 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

S . Patent 1882. 
S Schoorsteen-Ventilators, 

vereischen geen toezicht, hebben geen beweegbare deelen, geven geen 
terugslag in den koker; zijn van soliede constructie bij  billijke n prijs . 

n alle voorname plaatsen zijn modellen te bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis en franco. 

JAN VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Pnnt.) — . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concur  reerende prijzen. 

e T merk &  S ö h n e, E 
T en E . Billijk e prijzen en vrachten. T 

T systeem P é t i t j e a n. 

Gelieve op Voornaam eu A<ii-es te letten 

t 1 11 C \\ l l l t k l \ N ! v lil', . 

 2.50 

 Zandsteenachtige verf voor  gevels. — Steenkit. — Steensausen. 

— C. WÜST. fabriekant van Verwen te . — 



. Aorftfir » f .  27 » 2  1887. 



:

Bureau:
Uitgevers:

n Office: 
 Queen  C: - S &  C°. 

Abonnementsprijs voor  fr. p.p.

 p. p. /

 p. p. f  zoo

H 

tv 

7de Jaargang N ° . 27 



r  lengte en aan de waterzijde over , 
zoodat hierdoor  eene ombouwing van r  werd 
verkregen, waarvan de bijgaande plaat het hoofddenk-
beeld aangeeft. 

e werd den i  aanbesteed aan de 
heeien . Cerlij n &  Zn. en A. J. de n te Am-
sterdam, voor  de som van ƒ  en met zooveel 
spoed uitgevoerd dat de feestelijke opening reeds om-
streeks Juli  kon plaats vinden. 

e galerij  die r  breedte heeft, geeft dus over 
de geheele lengte een verrassend gezicht op den tuin 
van het Paleis, die daarmede in verband, geheel op 
nieuw werd aangelegd en versierd, en waarvan de aan-
trekkelijkhei d des zomers nog door  de muziekuitvoe-
ringen wordt verhoogd. 

e afscheiding van den tuin is gevormd door eene 
ijzeren colonnade met bogen, die met glas gedicht, de 
bezoekers gedeeltelijk tegen regen en wind beveiligen, 
en waartüsschen een sierlijk ijzeren hek het vrij e gezicht 
op den tuin nauwelijks belemmert. 

Omgaand vindt men hierlangs een  winkels, van 
omstreeks r  breedte, die behalve de winkel-
ruimte, een sousterrain, een tusschenverdieping en eene 
zeer  ruime zolderverdieping over  de galerij  heenrijkende, 
aanbieden. 

e hoofdtoegangen tot de galerij  moesten gevormd 
worden door  groote hoekgebouwen met rotondes aan 
het Frederiksplein, waarop eveneens winkels uitkomen 
en waarboven hotels zouden worden ingericht. 

e werden evenwel voor  rekening van de heeren 
r  & s en Cruyf f en Schouten gebouwd, die 

de inrichtin g der  verdiepingen tot woningen verkozen, 
doch overigens gebonden waren om de rotondes enz., 
in verband met de sierlijke hoofdtoegangen van de 
galerij  naar  het algemeene plan in te richten. 

Behalve de  voornoemde rotondes zijn er  aan de
hoekpunten van de galerij  dergelijke rotondes gemaakt, 
die niet alleen toegang van het Oost- en Westeinde 
hebben, maar tevens het hunne bijdragen om bij  de 
zoo belangrijke lengte van de galerij  de noodige af-
wisseling te geven. 

e aantrekkelijkheid van de galerij  wordt zeer  ver-
hoogd door  de sierlijkheid van de onderdeelen; de 
winkelpuien zijn in blank teakhout bewerkt en rij k met 
snijwerk versierd; de borstweringen zijn gevuld met 
faijence tegels van Gien, naar  speciale teekeningen ver-
vaardigd, en door  geprofileerde licht rood granieten 
banden afgedekt, waarboven koperen baren de spiegel-
ruiten helpen beveiligen. 

, winkeldeuren zijn van fraaie hekken van cuivre 
poli voorzien. 

e galerijvloer  bestaat uit een zuiver  gepolijst vlak 
van ntozaiek in vakken en met dessins afgewerkt, en is 
dus gemakkelijk begaanbaar. 

Overigens wordt het perspectievisch aanzien van het 
geheel zeer  verhoogd door  de ijzeren boogstukken met 
opengewerkte versieringen, die de pilasters tusschen de 
winkels, en de ijzeren colonnade langs den tuin kop-
pelen, en tevens het plafond regelmatig indeelen. 

r  samenloop van omstandigheden was de lust 
van particulieren tot aankoop der  bouwterreinen langs 
het Oost- en Westeinde zoo gering, dat de e 
der j  besloot daar  zelfden bouw van 

; een ,tal woonhuizen ter  hand te nemen, die eene 
uitgaaf vorderden van omstreeks  en waar-
mede dus in den loop van  het geheele ontwerp 
werd voltooid. 

t behoeft nauwelijks vermelding hoeveel energie 
en wilskracht door  het bestuur  moest aan den dag 
worden gelegd om een dusdanig kostbaar  geheel to 
stand te brengen, in een tijd dat handel en onderne 
mingsgeest kwijnden, zoodat het recht heeft op waar-
deering van een ieder, die belang stelt in den vooruitgang 
van Amsterdam, en dit te meer  nu het in werkelijkheid 
blijkt , dat de galerij  zich in den korten tijd van haar 
bestaan reeds onmisbaar  heeft weten te maken. 

A. .

Amsterdam Juni

T EN . 

t gaslicht en het electrisch licht hebben in de 
laatste jaren groote verbeteringen ondergaan, zoodat de 
leek op technisch gebied der  verlichting bijna niet weet 
waaraan hij  de voorkeur  zal geven; vooral twijfel t hij , nu 
elke nieuwe plaatsing van eenige gloei-of booglampen als 
een echo door  de dagbladen verkondigd wordt. Al merkt 
de technicus ook op dat de gezadelde pegasus met den 
reporter  er  van door  is gegaan, de steeds getrouwe 
lezer  houdt alles voor  bare munt, omdat het zwart op 
wit in deze of geene krant gedrukt staat. 

t dunkt ons in dit blad de geschiktste plaats te 
zijn om eene kleine vergelijking tusschen het electrisch 
licht en het gaslicht te maken. 

Als voordeelen der  electrische verlichting tegenover 
het gaslicht beschouwt men gewoonlijk: 

) het verminderde brandgevaar; 
 de aangename kleur  en de rust van het licht; 
 de verminderde verontreiniging der  lucht; 
 „  ., ontwikkeling van warmte. 

Wanneer  wij  in eene onpartijdige beoordeeling treden, 
dan moeten wij  eerlijk bekennen, dat de boven aange-
haalde punten wel waar  zijn, maar  wij  zullen ook be-
merken dat van de zijde der  electro-technici de voordeelen 
van het electrisch licht tegenover  het gaslicht meestal 
sterk overdreven worden voorgesteld. 

Wat de vermindering van brandgevaar  betreft, zoo is 
het waar, dat deze bij  de verlichting met gloeilampen 
aanwezig is. Van het booglicht kan dit echter  niet ge-
zegd worden, daar  hierbij  gevaar  voor  brand in dezelfde 
mate aanwezig is als bij  het gaslicht. 

Eene beschadiging der  geleiddraden is niet uitgeslo-
ten, vooral niet op tooneelen en in fabrieken. t 
deze plaats gehad, dan kan ook hierdoor  brand ontstaan, 
wanneer  zich de beschadiging niet dadelijk, door  het 
uitgaan van het licht, kenbaar  maakt. e voordeelen 
zijn dus hier  niet in die mate aanwezig, dat men 
hierdoor  aan het electrische licht de voorkeur  kan 
geven. 

Een ijzeren gasleiding, met zorg gelegd en op dicht-
heid beproefd, sluit het grootste gevaar  buiten en is in 
mindere mate aan beschadiging blootgesteld, dan een 

 geleiddraad voor  electriciteit. 
e kleur  en de rust van het licht laten vooral bij 

gloeilampen niets te wenschen over. e kan niet 
van het booglicht worden gezegd, waarbij  de lichtsterkte 
binnen weinige oogenblikken nog al aan sterke afwis-
seling onderhevig is. 

Professor  dr. . Cohn zegt hierover|*): „Wa s 
das Zucken des s angeht, so ist noch nicht festge-
gestellt, welche Veranderungen der  Netzhaut vorgehen, 
wenn dieselbe schnellen Zuckungen des s ausge-
setzt ist, jedenfalls ist letzteres aber  dein Auge uner-
traglich, und Schadlichkeit wachst, je bedeutender  und 
rascher  die e sind." 

Professor  Cohn komt van zijn standpunt als oogarts 
tot het besluit, dat de ongestadigheid van het booglicht 
bij  de verlichting van pleinen, straten en bierlokalen 
van weinig beteekenis is. r  echter  waar  gelezen of 
geschreven wordt, moet volgens hem het licht zoo ge-
stadig mogelijk zijn, opdat zich niet binnen korteren 
of langeren tij d eene ziekte der  oogen kunne voordoen. 

t ongestadige van het booglicht is in den regel 
het gevolg van de ongelijkmatige dichtheid der  kool-
staven en is moeielijk te verhelpen; men zal daarom 
ook in gesloten vertrekken altij d aan de verlichting door 
gloeilampen de voorkeur  moeten geven. 

Vergelijk t men nu de electrische verlichting en de 
beste regeneratief-gasbranders, zooals van Siemens, Wen-
ham en , dan moet men bekennen, dat ook deze 
branders, wat gestadigheid van het licht betreft, met 
het electrische licht in concurrentie kunnen treden. 

s ook op dit punt valt tusschen de electrische j 
verlichting door  gloeilampen en de regeneratief-gasbran-
ders weinig verschil op te merken. r  nu ook de ! 
kosten van het verlichten door  electrische gloeilampen 
veel grooter  zijn dan die, welke bij  de verlichting door  j 
gas ontstaan, bij  gelijke lichtsterkte, zoo moet voor  I 
eerst nog de verlichting door  electrische gloeilampen 
als luxe worden beschouwd. t electrische booglicht 
kan zelf in de verste verte niet met de intensief-bran-
ders, wat gelijkmatige lichtsterkte betreft, in vergelijking 
treden en kan het vooreerst ook slechts tot verlichting 
van straten, pleinen enz. gebruikt worden en overal daar, 
waar  men over  een groote lichtbron moet of wil kunnen 
beschikken. 

Volgens dr. Friedrich , docent aan het -
nisch t te , is het licht van den kool-
draad in de gloeilampen  maal sterker  dan van 
een spleetbrander  en  maal sterker  dan van een 
Argandbrander. n zijn bericht over  de electrische 
verlichting van het . - und Nationaltheater" 
te n zegt dr. k

„E s liegt darin ein Nachtheil der  electrischen Glüh-
lichtbeleuchtung gegenuber  den jetzt üblichen Beleuch-
tungsarten mittels Gas und Petroleum; zwar  liisst sich 
bis jetzt noch keine erntere Erkrankun g oder  gar  Erblin -
dung des Auges auf diesen schadlichen Umstand zurück-
führen, wohl aber  haben r Aerzte beobachtet 
dass wahrend und nach der  internationalen electrischen 
Ausstellung dahier  Patiënten mit n 
der Netzhaut und Conjunctivalkatarr h sich einfanden, 
welche auf den Besuch der  Ausstellung zuriick zuführen 
waren." 

Om dit bezwaar  te ontgaan heeft men zich genood-

: zaakt gezien de gloeilampen in den reeds genoemden 
schouwburg met geslepen glasballons te voorzien, zoodat 
de toeschouwer niet het onniiddelijke felle licht van den 
kooldraad te zien krijgt . j  heeft dan echter  een 
verlies aan licht plaats van  a

Bij  al de voordeelen van het electrisch licht zijn aan 
het gebruik dus ook nog bezwaren verbonden, welke 
gewoonlijk door  de reclames der  electrotechnici geheel 
geïgnoreerd worden. Om ook het gas recht te doen 
wedervaren konden wij  echter  die bezwaren niet verzwijgen. 

Een groot voordeel van het electrisch licht is zeker 
i daarin gelegen, dat in besloten vertrekken de ademhalings-

lucht daardoor  in mindere mate wordt verontreinigd clan 
door  gaslicht en dat bij  het eerste de temperatuursver-
hooging der  lucht in de vertrekken lager  is dan bij  het 
gaslicht. h beschouwd zijn dit voordeelen van 
groote beteekenis. 

Omtrent deze punten heeft . k in den genoem-
den schouwburg onderzoekingen gedaan waarbij  hij  tot 
de volgende uitkomsten kwam. 

t verschil tusschen de temperatuur  der  lucht bij  het 
begin der  voorstelling, en de hoogst voorkomende tem-
peratuur  heeft bedragen

Bij  gasverlichting. Bij  electrisch licht. 
n het parket  Cels.  Cels. 

Op de galerij
e wenschelijke temperatuur  van  Cels. werd over-

schreden: 
Bij  gasverlichting. Bij  electrisch licht. 

n het parket  Cels.  Cels. 
Op de galerij

e grootste toename van het koolzuurgehalte der  lucht 
bedroeg: 

Bij  gasverlichting. Bij  electrisch licht. 
n het parket  per  mille.  per  mille. 

Op de galerij
e grenswaarde van  per  mille werd overschreden: 

Bij  gasverlichting. Bij  electrisch licht. 
n het parket  per  mille.  per  mille. 

Op de galerij
e getallen spreken zeker  zonder  verdere verklaring 

in het voordeel der  electrische verlichting. 
Stellen wij  nu hier  tegenover  de getallen welke Pro-

fessor  von Pettenkofer, . k en r  Voit, bij  hun 
opmetingen in de zaal van het . Odéon te -
chen hebben verkregen, welke zaal geheel door  gas ver-
licht en door  middel van zonnebranders geventileerd 
wordt, dan valt het al dadelijk in het oog, dat deze 
getallen veel gunstiger  zijn geworden. r  heeft de tem-
peratuur  in het begin bedragen: 

n de zaal,  Cels. Op de galerij  Cels.; 
Na het eindigen der  proefneming bij  aanwezigheid van 

 personen gedurende  uur: 
n de zaal  Cels. Op de galerij  Cels. 

t verschil in temperatuur  tusschen onder  en boven 
heeft dus slechts  Cels bedragen en de temperatuur 
van  Cels. is slechts  a  Cels. overschreden, wat 
als buitengewoon weinig moet aangemerkt worden. 

Als alle zonnebranders de zaal verlichten en men  uur 
lang door  deze alleen, en het tweede uur ook met behulp 
van den ventilator  geventileerd had, was in deze twee 
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r  lengte en aan de waterzijde over , 

zoodat hierdoor  eene ombouwing van r  werd | 

verkregen, waarvan de bijgaande plaat het hoofddenk-

beeld aangeeft. 

e werd den »'en i  aanbesteed aan de 
heeten . Cerlij n &  Zn. en A.  de n te Am-
sterdam, voor  de som van /  en met zooveel
spoed uitgevoerd dat de feestelijke opening reeds om-
streeks Juli  kon plaats vinden. 

e galerij  die r  breedte heeft, geeft dus over 
de geheele lengte een verrassend gezicht op den tuin ] 
van het Paleis, die daarmede in verband, geheel op 
nieuw werd aangelegd en versierd, en waarvan de aan-
trekkelijkhei d des zomers nog door  de muziekuitvoe-
ringen wordt verhoogd. 

e afscheiding van den tuin is gevormd door eene 
ijzeren colonnade met bogen, die met glas gedicht, de-
bezoekers gedeeltelijk tegen regen en wind beveiligen, 
en waartusschen een sierlijk ijzeren hek het vrij e gezicht 
op den tuin nauwelijks belemmert. 

Omgaand vindt men hierlangs een  winkels, van 
omstreeks 6 r  breedte, die behalve de winkel-
ruimte, een sousterrain, een tusschenverdieping en eene J 
zeer  ruime zolderverdieping over  de galerij  heenrijkende, ! 
aanbieden. 

e hoofdtoegangen tot de galerij  moesten gevormd 
worden door  groote hoekgebouwen met rotondes aan 
het Frederiksplein, waarop eveneens winkels uitkomen 
en waarboven hotels zouden worden ingericht. 

e werden evenwel voor  rekening van de heeren 
r  & s en Cruyf f en Schouten gebouwd, die 

de inrichtin g der  verdiepingen tot woningen verkozen, , 
doch overigens gebonden waren om de rotondes enz., 
in verband met de sierlijk e hoofdtoegangen van de 
galerij  naar  het algemeene plan in te richten. 

Behalve de  voornoemde rotondes zijn er  aan de
hoekpunten van de galerij  dergelijke rotondes gemaakt, 
die niet alleen toegang van het Oost- en Westeinde 
hebben, maar tevens het hunne bijdragen om bij  de 1 
zoo belangrijke lengte van de galerij  de noodige af-
wisseling te geven. 

e aantrekkelijkheid van de galerij  wordt zeer  ver-
hoogd door  de sierlijkheid van de onderdeelen; de 
winkelpuien zijn in blank teakhout bewerkt en rij k met 
snijwerk versierd; de borstweringen zijn gevuld met 
faijence tegels van Gien, naar  speciale teekeningen ver-
vaardigd, en door  geprofileerde licht rood granieten 
banden afgedekt, waarboven koperen baren de spiegel-
ruiten helpen beveiligen. 

, winkeldeuren zijn van fraaie hekken van cuivre 
poli voorzien. 

e galerijvloer  bestaat uit een zuiver  gepolijst vlak 
van mozaiek in vakken en met dessins afgewerkt, en is 
dus gemakkelijk begaanbaar. 

Overigens wordt het perspectievisch aanzien van het 
geheel zeer  verhoogd door  de ijzeren boogstukken met 
opengewerkte versieringen, die de pilasters tusschen de 
winkels, en de ijzeren colonnade langs den tuin kop-
pelen, en tevens het plafond regelmatig indeelen. 

r  samenloop van omstandigheden was de lust 
van particulieren tot aankoop der  bouwterreinen langs 
het Oost- en Westeinde zoo gering, dat de e 
der j  besloot daar  zelf den bouw van 

een  woonhuizen ter  hand te nemen, die eene 
uitgaaf vorderden van omstreeks ƒ OOO, en waar-
mede dus in den loop van  het geheele ontwerp 
werd voltooid. 

t behoeft nauwelijks vermelding hoeveel energie 
en wilskracht door  het bestuur  moest aan den dag 
worden gelegd om een dusdanig kostbaar  geheel to 
stand te brengen, in een tij d dat handel en onderne 
mingsgeest kwijnden, zoodat het recht heeft op waar-
deering van een ieder, die belang stelt in den vooruitgang 
van Amsterdam, en dit te meer  nu het in werkelijkheid 
blijkt , dat de galerij  zich in den korten tij d van haar 
bestaan reeds onmisbaar  heeft weten te maken. 

A . .

Amsterdam Juni

t gaslicht en het electrisch licht hebben in de 
laatste jaren groote verbeteringen ondergaan, zoodat de 
leek op technisch gebied der  verlichting bijna niet weet 
waaraan hij  de voorkeur  zal geven; vooral twijfel t hij , nu 
elke nieuwe plaatsing van eenige gloei-of booglampen als 
een echo door  de dagbladen verkondigd wordt. A l merkt 
de technicus ook op dat de gezadelde pegasus met den 
reporter  er  van door  is gegaan, de steeds getrouwe 
lezer  houdt alles voor  bare munt, omdat het zwart op 
wit in deze of geene krant gedrukt staat. 

t dunkt ons in dit blad de geschiktste plaats te-
zijn om eene kleine vergelijking tusschen het electrisch 
licht en het gaslicht te maken. 

Al s voordeelen der  electrische verlichting tegenover 
het gaslicht beschouwt men gewoonlijk: 

1) het verminderde brandgevaar; 
 de aangename kleur  en de rust van het licht; 
 de verminderde verontreiniging der  lucht; 
 „  ., ontwikkeling van warmte. 

Wanneer  wij  in eene onpartijdig e beoordeeling treden, 

dan moeten wij  eerlijk bekennen, dat de boven aange-
haalde punten wel waar  zijn, maar  wij  zullen ook be-
merken dat van de zijde der  electro-technici de voordeelen 
van het electrisch licht tegenover  het gaslicht meestal 
sterk overdreven worden voorgesteld. 

Wat de vermindering van brandgevaar  betreft, zoo is 
het waar, dat deze bij  de verlichting met gloeilampen 
aanwezig is. Van het booglicht kan dit echter  niet ge-
zegd worden, daar  hierbij  gevaar  voor  brand in dezelfde 
mate aanwezig is als bij  het gaslicht. 

Eene beschadiging der  geleiddraden is niet uitgeslo-
ten, vooral niet op tooneelen en in fabrieken. t 
deze plaats gehad, dan kan ook hierdoor  brand ontstaan, 
wanneer  zich de beschadiging niet dadelijk, door  het 
uitgaan van het licht, kenbaar  maakt. e voordeelen 
zijn dus hier  niet in die mate aanwezig, dat men 
hierdoor  aan het electrische licht de voorkeur  kan 
geven. 

Een ijzeren gasleiding, met zorg gelegd en op dicht-
heid beproefd, sluit het grootste gevaar  buiten en is in 
mindere mate aan beschadiging blootgesteld, dan een 
geleiddraad voor  electriciteit. 

e kleur  en de rust van het licht laten vooral bij 

gloeilampen niets te wenschen over. e kan niet 
van het booglicht worden gezegd, waarbij  de lichtsterkte 
binnen weinige oogenblikken nog al aan sterke afwis-
seling onderhevig is. 

Professor  dr.  Cohn zegt hierover!*) : „Wa s 
das Zucken des s angeht, so ist noch nicht festge-
gestellt, welche Veriinderungen der  Netzhaut vorgehen, 
wenn dieselbe schnellen Zuckungen des s ausge-
setzt ist, jedenfalls ist letzteres aber  dem Auge uner-
traglich, und Schadlichkeit wachst, je bedeutender  und 
rascher  die e sind." 

Professor  Cohn komt van zijn standpunt als oogarts 
tot het besluit, dat de ongestadigheid van het booglicht 
bij  de verlichting van pleinen, straten en bierlokalt-n 
van weinig beteekenis is. r  echter  waar  gelezen of 
geschreven wordt, moet volgens hem het licht zoo ge-
stadig mogelijk zijn, opdat zich niet binnen korteren 
of langeren tij d eene ziekte der  oogen kunne voordoen. 

t ongestadige van het booglicht is in den regel 
het gevolg van de ongelijkmatige dichtheid der  kool-
staven en is moeielijk te verhelpen; men zal daarom 
ook in gesloten vertrekken altij d aan de verlichting door 
gloeilampen de voorkeur  moeten geven. 

Vergelijk t men nu de electrische verlichting en de 
beste regeneratief-gasbranders, zooals van Siemens, Wen-
ham en , dan moet men bekennen, dat ook deze 
branders, wat gestadigheid van het licht betreft, met 
het electrische licht in concurrentie kunnen treden. 

s ook op dit punt valt tusschen de electrische
verlichtin g door  gloeilampen en de regeneratief-gasbran- | 
ders weinig verschil op te merken. r  nu ook de 
kosten van het verlichten door  electrische gloeilampen 
veel grooter  zijn dan die, welke bij  de verlichting door
gas ontstaan, bij  gelijke lichtsterkte, zoo moet voor 
eerst nog de verlichting door  electrische gloeilampen 
als luxe worden beschouwd. t electrische booglicht 
kan zelf in de verste verte niet met de intensief-bran- [ 
ders, wat gelijkmatige lichtsterkte betreft, in vergelijking 
treden en kan het vooreerst ook slechts tot verlichting 
van straten, pleinen enz. gebruikt worden en overal daar, 
waar  men over  een groote lichtbron moet of wil kunnen 
beschikken. 

Volgens dr. Friedrich , docent aan het -
nisch t te , is het licht van den kool-
draad in de gloeilampen  maal sterker  dan van 
een spleetbrander  en  maal sterker  dan van een 
Argandbrander. n zijn bericht over  de electrische 
verlichting van het . - und Nationaltheater" 
te n zegt dr. k

„E s liegt darin ein Nachtheil der  electrischen Gliih -
lichtbeleuchtung gegenuber  den jetzt üblichen Beleuch-
tungsarten mittels Gas und Petroleum; zwar lasst sich 
bis jetzt noch keine erntere Erkrankun g oder  gar  Erblin -
dung des Auges auf diesen schadlichen Umstand zurück-
führen, wohl aber  haben r Aerzte beobachtet 
dass wahrend und nach der  internationalen electrischen 
Ausstellung dahier  Patiënten mit n 
der Netzhaut und Conjunctivalkatarr h sich einfanden, 
welche auf den Besuch der  Ausstellung zurück zuführen 
waren." 

Om dit bezwaar  te ontgaan heeft men zich genood-
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zaakt gezien de gloeilampen in den reeds genoemden 
schouwburg met geslepen glasballons te voorzien, zoodat 
de toeschouwer niet het onmiddehjke felle licht van den 
kooldraad te zien krijgt . j  heeft dan echter  een 
verlies aan licht plaats van  a

Bij  al de voordeelen van het electrisch licht zijn aan 
het gebruik dus ook nog bezwaren verbonden, welke 
gewoonlijk door  de reclames der  electrotechnici geheel 
geïgnoreerd worden. Om ook het gas recht te doen 
wedervaren konden wij  echter  die bezwaren niet verzwijgen. 

Een groot voordeel van het electrisch licht is zeker 
daarin gelegen, dat in besloten vertrekken de ademhalings-
lucht daardoor  in mindere mate wordt verontreinigd dan 
door  gaslicht en dat bij  het eerste de temperatuursver-
hooging der  lucht in de vertrekken lager  is dan bij  het 
gaslicht. h beschouwd zijn dit voordeelen van 
groote beteekenis. 

Omtrent deze punten heeft . k in den genoem-
den schouwburg onderzoekingen gedaan waarbij  hij  tot 
de volgende uitkomsten kwam. 

t verschil tusschen de temperatuur  der  lucht bij  het 
begin der  voorstelling, en de hoogst voorkomende tem-
peratuur  heeft bedragen

Bij  gasverlichting. Bij  electrisch licht. 

n het parket  Cels.  Cels. 
Op de galerij

e wenschelijke temperatuur  van  Cels. werd over-
schreden: 

Bij  gasverlichting. Bij  electrisch licht. 
n het parket  Cels.  Cels. 

Op de galerij

e grootste toename van het koolzuurgehalte der  lucht 
bedroeg: 

Bij  gasverlichting. Bij  electrisch licht. 
n het parket  per  mille.  per  mille. 

Op de galerij
e grenswaarde van  per  mille werd overschreden: 

Bij  gasverlichting. Bij  electrisch licht. 

n het parket  per  mille.  per  mille. 
Op de galerij

e getallen spreken zeker  zonder  verdere verklarin g 
in het voordeel der  electrische verlichting. 

Stellen wij  nu hier  tegenover  de getallen welke Pro-
fessor  von Pettenkofer, . k en . Voit, bij  hun 
opmetingen in de zaal van het . Odéon te -
chen hebben verkregen, welke zaal geheel door  gas ver-
licht en door  middel van zonnebranders geventileerd 
wordt, dan valt het al dadelijk in het oog, dat deze 
getallen veel gunstiger  zijn geworden. r  heeft de tem-
peratuur  in het begin bedragen: 

n de zaal,  Cels. Op de galerij  Cels.; 

Na het eindigen der  proefneming bij  aanwezigheid van 
 personen gedurende  uur: 

n de zaal  Cels. Op de galerij  Cels. 
t verschil in temperatuur  tusschen onder  en boven 

heeft dus slechts  Cels. bedragen en de temperatuur 
van  Cels. is slechts  Cels. overschreden, wat 
als buitengewoon weinig moet aangemerkt worden. 

Als alle zonnebranders de zaal verlichten en men  uur 
lang door  deze alleen, en het tweede uur  ook met behulp 
van den ventilator  geventileerd had, was in deze twee 
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uren het koolzuurgehalte der  ademhalingslucht gedaald, 
in de zaal: van  per  mille, tot  per  mille; 
en op de galerij: van
waardoor  dus het bewijs ruimschoots was geleverd, dat 
eene verontreiniging der  lucht door  de gasverlichting 
bij  deze inrichtin g niet heeft plaats gehad. 

Bij  de aanwezigheid van  personen rees het kool-
zuurgehalte der  lucht in cr.  uren tijds: 

n de zaal: van  per  mille tot  per  mille, 
op de galerij: „
terwij l men vroeger  een koolzuurgehalte der  lucht van 

 a  per  mille heeft waargenomen.
Wat bewijzen nu al deze getallen? Niet alleen dat 

het koolzuurgehalte der  lucht bij  verlichting en ventilatie 
door  zonnebranders nog lager  is dan bij  electrische 
verlichting, maar  ook dat met de gasverlichting steeds 
de ventilatie moet worden verbonden, omdat men deze 
kosteloos en zonder  veel omslag er  mede kan combineeren. 

. i. wordt aan goede ventileering van met gas 
verlichte schouwburgen en vergaderzalen nog veel te 
weinig waarde gehecht, terwij l toch het geval met de 
zaal van het . Odéon te n het bewijs 
levert, dat eene krachtige ventilatie-inrichtin g onmid-
delijk met de gasverlichting kan worden verbonden en 
men jaar  in jaar  uit de kosten van drijfkrach t om niet heeft. 

r  zoolang er  nog een publiek is, dat er  niet tegen 
op ziet om eenige uren lang — als gratis toegift tot 
de voorstelling— in den schouwburg een zweet-of heete-
luchtbad te genieten en daarbij  lucht in te ademen, 
die met miasmen meer  dan sterk bezwangerd is, — zoo-
lang het publiek zich niet tegen zulke eischen met alle 
krachten verzet, zullen de eigenaars van schouwburgen 
enz. veel liever  eene hooge rente willen genieten dan 
verbeteringen in de slechte toestanden brengen. 

t men in zulke gevallen niet dadelijk tot het duur-
ste en minst afdoende middel, de electrische verlich-
ting, behoeft over  te gaan, gelooven wij  genoegzaam te 
hebben aangetoond. 

En waar  nu blijven de genoemde voordeelen der  elec-
trische verlichting? r  onze onpartijdig e beschouwing 
zal een ieder  wel de overtuiging hebben verkregen, dat 
deze niet zoo enorm groot in vergelijking met die van 
het gaslicht zijn. Beide hebben voor- en nadeelen, die 
slechts door  plaatselijke omstandigheden kunnen geken-
merkt worden. n eene bestaande behoefte echter  voorziet 
het electrisch licht, voor  zooverre het slechts verlichting 
van steden betreft, volstrekt niet. e behoefte bestaat 
slechts in zeer  weinig gevallen. 

Niettegenstaande dit wint de electrische verlichting 
dagelijks meer  veld, zooals wij  reeds gelegenheid hadden 
op te merken. t ook gevallen kunnen voorkomen 
waar  werkelijk behoefte aan electrisch licht bestaat, 
spreekt wel van zelf; maar  zeer  vele particulieren beslui-
ten ook tot den aanleg van zulk eene verlichting om 
voor  hunne zaken reclame te maken, wat hun dan in 
veel gevallen ook bijzonder  gelukt, daar  deze wijze 
van verlichting uit den aard der  zaak voor  den leek nog 
al veel aantrekkelijkheid bezit.

. P. . 

n dit nummer van het Weekblad wordt aan de lezers 
een portret aangeboden van den heer . P. Vogel, in 
leven architekt en tweede r der  Akademie van 
Beeldende n te 's Gravenhage. 

e e werd daartoe in staat gesteld door  den 
heer  W. . Brückmann te 's Gravenhage, door  wien 
dit uitmuntend gelijkend portret is geteekend. 

 Juni  Een door de Afd. m ingezonden 

ontwerp-voorstel tot wijziging van eenige artikelen der  Wet van de 

, opgemaakt ingevolge besluit van een vergadering 

van . Afgevaardigden der  verschillende Afdeelingen, en be-

treffende eene rubrie k Afdeelingsleden, werd in hoofdzaak aange-

nomen, doch besloten de Afdeeling m te verzoeken om de 

e van het ontwerp-voorstel te wijzigen. 

Voorts werd besloten tot het houden van eene excursie op Woens-

dag  jul i a. s. naar k bij  's , ter  bezichtiging 

van het l aldaar, enz. 

Een monster  van de onlangs in den handel gebrachte mossteenen 

werd bezichtigd, waarna de vergadering werd gesloten. 

- EN . 

e opbouw van plan C te m is gegund aan de heeren 

. Cramer c. s. aldaar. 

t Utrechtsche d meldt, dat de Senaat der -

versiteit te Utrecht zich tot den r  van Binnenlandsche 

Zaken heeft gewend, ten einde op nieuw aan te dringen op de 

tot stand koming van een nieuw Akademiegebouw aldaar. n 

zijn schrijven heeft de Senaat er  op gewezen, dat het thans onge-

veer  een jaar geleden is, sedert hij  op des  verzoek 

nopens het bouwplan advies uitbracht en daarmede in hoofdzaak 

zijn ingenomenheid betuigde, daar het schier geheel voldeed aan 

de eischen van het onderwijs. Niettemin heeft de Senaat tot zijn 

teleurstelling en verwondering niets meer  van de zaak vernomen. 

j  heeft daarom thans tot den r  op nieuw het verzoek 

gericht, om aan de plannen van het Gemeentebestuur  diens goed-

keuring te hechten, opdat een werk niet langer  vertraging onder-

vinde, waaraan onmisbaar  behoefte bestaat en voor  hetwelk bij 

het -jari g bestaan der l de gemeente, de provincie 

en de ingezetenen van Utrecht met offervaardigheid de gelden 

hebben bijeengebracht. 

e circulair e der  Commissie voor  de oprichtin g van een proef-

station tot onderzoek van bouwmaterialen is door het r 

der  Vereenieing ter  bevordering van Fabrieks- en -

verheid aan de afdeelingen der  Vereeniging toegezonden, onder 

kennisgeving dat die zaak op dc algemeene vergadering van den 

 en  Augustus a. s. te Wageningen zal worden behan-

deld. e vraag zal dan worden besproken, welke middelen door 

de Vereeniging of hare afdeelingen zullen worden aangewend c m 

het plan der  inrichtin g te doen slagen. 

n de e van beeldende kunsten te Amsterdam had j . 1. 

g de voorlezing plaats der  onderwerpen, ter  behandeling 

te geven aan hen die wenschen te dingen naar  den gouden eereprijs 

en het accessit (zilveren eerepenning), ingesteld bij  art.  der  wet 

van i

j  die den gouden eereprijs wordt waardig gekeurd en blijken 

heeft gegeven van groot talent en buitengewonen aanleg, kan, 

op gemotiveerde aanbeveling der  Commissie van toezicht, door 

den , hoogstens gedurende vier  achtereenvolgende jaren 
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met een jaargeld van f  worden begunstigd, ten einde hem 

in de gelegenheid te stellen zich in de schilderkunst te volmaken. 

Vier  mededingers hebben zich doen inschrijven. 

e wedstrijd bestaat in het vervaardigen van eene schilderij , 

waarvan de stof kan worden gekozen uit drie opgegeven onder-

werpen. c -

Voor  de eind-examens der  Polytechnische school te t hebben 

zich aangemeld  candidaten, waarvan zich hebben teruggetrokken 

vóór of gedurende het examen  candidaten. Voor  het Techno-

logen-examen eerste gedeelte hebben zich aangemeld  candidaten, 

waarvan zich één candidaat vóór het examen heeft teruggetrokken. 

Geslaagd zijn: 

Voor  Civiel ingenieur de heeren: Jhr. P. J. Boreel, C. C. Coo-

mans, W . C. . van Eeten, E . Gerst, G. J. de Groot, P. -

meijer, . . , J. P. , C. , F. . E. . -

stens, . . Barnet , S. C. P. van , . van 

Gordt , Jhr. F. . Ortt , J. F , Jhr . . . Sandberg, J. J. 

Stieltjes, P. J. Straatman, J. Weeder, J. P. Wytenhorst. 

Voor  Bouwkundig ingenieur de heeren: . A . C. , 

J. C. Spakler. 

Voor  Scheepsbouwkundig ingenieur de heeren: J. W. Tideman, 

S. J. Veenstra. 

Voor  Werktuigkundig ingenieur de heeren: G. A. Fokker, 

. Y . Gatsonidcs. A . de Groot. . . C. , J. C. F. -

rillard , J. P. F. , A . van Veen, N. de Vicq, . J. s 

van Waveren. 

Voor  Technoloog de heeren: . . Arntzenius Jr., . van Breu-

keleveen. E . . Ekker . 

Voor  het examen voor  Technoloog, eerste gedeelte, de heeren: 

F. Beijerinck, P. Ferman, J. . Fontein. J. J. . . F. 

van Zanten Jut, . P. G. , F. . van , P. A . -

thijsen, G. P. . van , J. J. . de Wetstein Pfister, 

A . Verschoor . en J. J. Witteveen. 

e Nederlandsche j  van Electricitei t en e 

te 's . heeft op verzoek van Burgemeester  en Wethouders 

aldaar, een volledig plan van electrische verlichtin g van den 

n schouwburg met gloeilampen ingediend. c. 

e Gemeente 's Gravenhage is door  de heeren J. t en 

. . s aldaar, gedagvaard ter  terechtzitting van de Arrond . 

k van den  Juni, tot betaling eener  som van

met de renten en de proceskosten als schadevergoeding wegens 

onrechtmatige daad. e vordering is gegrond op de bewering dat 

bij  de uitgift e van gronden langs de Paleisstraat onder de voor-

waarden was opgenomen het beding, dat die perceelen zouden 

worden bebouwd met villa's, en dat de eischers dienovereen-

komstig op perceel XV  eene vill a hebben gebouwd, die hun, 

met inbegrip van de kosten van het terrein J — gekost 

heeft; dat echter  in strij d met de voorwaarden, aan de overzijde 

der straat eene kerk is verrezen (voor  de e Gemeente) 

zonder  dat die bouw van gemeentewege is belet. r  de aan-

wezigheid van dat w en van eene aldaar  gebouwde 

stal met koetshuis, beweren de eischers hunne vill a voor  geen 

hooger  bedrag dan ƒ  te hebben kunnen verkoopen, en 

nu meenen zij  dat de Gemeente tot vergoeding van het verschil 

zou verplicht zijn. 

t Gemeentebestuur  is van oordeel, dat er  zeer  afdoende 

gronden van verdediging tegen deze vordering zijn aan te voeren. 

r  menigeen wordt de uitspraak in dezen met belangstelling 

te gemoet gezien, te meer  daar  bij  voldoening van dezen eisch, 

ook meerderen die aan dezelfde straat en onder dezelfde voor-

waarden hebben gebouwd, alsdan zeer  zeker  hunne rechten 

zouden kunnen doen gelden. c. 

Van het verslag van het Utrechtsche m van -

heid op de laatstgehouden algemeene vergadering uitgebracht, 

deelen wij  hier  een en ander  mede. 

t afgeloopen jaar  is voor  het m een zeer  belangrijk 

jaar  geweest. e vestiging van cursussen voor . . onderwijs 

kenmerkt een nieuw tijdperk , waarin de nuttige werking der 

inrichtin g voor  de beoefenaars van kunstambachten meer  zichtbaar 

en krachtiger  wezen zal. 

n de verzameling van kunstvrorwerpen en plaatwerken, die 

gaandeweg in belangrijkheid toenam en verschillende andere 

middelen als kleine vaktentoonstellingen, bijdragen tot ver-

betering van den smaak en alzoo ook eenig nut hebben voor  den 

vakman, ze zijn niet voldoende dezen op beter  spoor  te brengen. 

Voorlichtin g omtrent de vakvoortbrengselen, omtrent hunne vormen 

en den zin die deze bevatten, gepaard aan beoefening en studie, 

zal hem de noodige kracht moeten geven om aan te vullen wat 

hem ontbreekt. t aanschouwen kan hem slechts leiden tot 

't begrip van eigen zwakheid; hij  moet vooral worden bekend 

gemaakt met het beginsellooze, ongezonde en gezochte van de 

meeste der  heerschende vormen en van die worden losgemaakt. 

j  moet geleid worden tot eene juiste, gezonde opvatting der 

dingen en door vergelijkin g met een oordeelkundige studie van 

de betere voorbeelden uit verschillende tijdperke n gebracht worden 

tot zellstandig scheppen, tot ontwikkelin g van gezonde natuurlijk e 

beginselen. 

r  begin is moeielijk en dat was het zeker  ook hier. t 

goldt hier  niet het op breede schaal vestigen van een . . 

school, maar  het geven van . . onderwijs op den meest 

bescheiden voet. 

t in deze omstandigheden, zonder  noemenswaardige geldelijke 

middelen, zonder  den steun der , welke afhankelijk werd 

gesteld van voorwaarden waaraan niet direct was te voldoen, 

alsmede bij  het verschil van zienswijze, dat omtrent eenige punten 

het toegepast teekenonderwijs betreffende, bestond, het Bestuur 

meermalen geaarzeld heeft om aan den wensen tot het verstrekken 

van onderwijs uitvoering te geven, is niet te verwonderen; maar 

het werd aan het Bestuur  meer  en meer  duidelijk , dat ook bij 

zeer  vele jongere en oudere industrieelen te dezer  stede de behoefte 

aan . . onderwijs levendig wordt gevoeld, waarom het besloot 

niet langer  te wachten, maar  een beroep op steun te doen, overal 

waar  het dien verwachten kon. 

t r  werden de avondlessen voor  mannelijke 

leerlingen, waarvoor  zich rui m  jongelieden hadden aangemeld, 

na afgenomen examen met elf geopend; met Apri l  de dag-

lessen voor  vrouwelijk e leerlingen, waarvoor  zich  hadden aan-

gemeld, met  leerlingen. 

Over  resultaten van een onderwijs, dat slechts  maanden 

gegeven werd, acht het Bestuur  het minder  gepast nu reeds een 

oordeel te vellen. t betrekkelij k groote aantal leerlingen, dat 

zich aanmeldde, de ijver  en goede geest die op de lessen heerschten 

en de gemaakte vorderingen, doen echter  veel goeds verwachten. 

e verzameling kunstvoorwerpen vermeerderde weder  dit jaar 

door aankoop van een vijftigta l gipsafgietsels en enkele plaat-

werken, door schenking van enkele kleine voorwerpen en boeken en 

door  verscheidene hoogst belangrijk e voorwerpen uit den bloeitij d 

onzer  nationale kunst, voornamelijk in bruikleen. 

t bezoek op Woensdag tegen entree was doorgaans klein, 

's Zondags en bij  bijzondere tentoonstellingen was het dikwijl s 

zeer  belangrijk . n het geheele jaar  bedroeg het bezoek ongeveer 

 personen. 

Onder de belangrijkste gebeurtenissen worden, behalve het 

onderwijs, nog vermeld: de tentoonstelling van kunstnaaldwerken 

en leermiddelen voor  de stad en provincie Utrecht, waarbij  onder-

scheidingen werden uitgereikt; eene tentoonstelling van kalenders, 

antwoorden op een door  den heer  T . B. v. , uitgeschreven 

prijsvraa g ; van tentoonstelling van teekeningen en schetsen op he-

raldisch gebied van de heeren Grolman alhier  en n , 

en eene van de werkstukken, ingekomen voor eene wedstrijd 

voor  werklieden, uitgeschreven door het departement Utrecht der 

Ned. . ter  bev. v. Nijverheid, bij  welken wedstrijd het m 

van zeer  krachtigen steun was. e meeste prijzen werden behaald 

door  leerlingen van den bovengenoemden avondcursus. 

t ledental klom tot  het aantal begunstigers bleef

Onder deze begunstigers komen voor  eenige corporaties, zooals 

de afdeelingen van het Nut, de Ned. . v. Nijverheid, de 

fabrieks-handwerksnijverheid, het Provinciaal Utrechtsen Genoot-

schap voor n en Wetenschappen. 

Onder  de plannen voor  het ingetreden jaar  komt voor  het nemen 

van afgietsels van belangrijk e fragmenten van oude bouwwerken, 

meubelen enz., tevens met het doel die te ruilen tegen dezelfde 

afgietsels in andere plaatsen genomen. 

t Bestuur  van het m bestaat thans uit de heeren: 

. A . , Voorzitter. J. , Onder-

Voorzitter. S BEYNEN, Secretaris.
1 
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 J.  S c  J.

. F. J. . A J. . Jhr. . F. A. . 

. r  is de heer  P. J.

Omtrent de bekroonde ontwerpen in den wedstrijd voor  den 

m te n kan nog het volgende worden medegedeeld: 

f k en Anton Weber, beiden bekroond, zijn leerlingen 

van Oberbaurath Fr . von Schmidt. 

e leerlingen van den tevens bekroonden professor a 

Beltrami , werden insgelijks geroepen voor  den tweeden wedstrijd. 

t zijn de  en -jarig e architekten Guiseppe Brentano, 

Getano i en Guiseppe ; de beide laatsten zijn reeds 

leeraren aan de Akademie voor  schoone kunsten te . 

Zooals bij  bijn a alle wedstrijden, zijn er  ook thans velen die 

protesteeren tegen de uitspraak van de Jury. Eenige architekten 

te , die niet werden bekroond, mishaagt het dat  vreemde-

lingen uitverkoren zijn om deel te nemen aan den tweeden wed-

strijd ; vooral moet het ontwerp van Brade (den Engelschman) 

het ontgelden, dat niet in overeenstemming is met de architectuur 

van den , en waarbij  in de facade hoogten zijn aangenomen 

die niet strooken met die van de zijgevels. 

n bedenke echter, dat de eerste wedstrijd — zooals in dit 

blad reeds werd gezegd — slechts ten doe! had kunstenaars >uit 

te kiezen waarvan met overtuiging kon worden gezegd, dat zij  in 

staat zullen zijn het moeielijke vraagstuk op te lossen. Uit het 

project van Brade spreekt dan ook een onmiskenbaar  degelijk talent. 

e protesten getuigen van een zeer  subjectieve opvatting, en de 

jongere architekten, van wie in hoofdzaak deze reeds respectabele 

officieele en openbare demonstratie uitgaat, zullen wellicht spoedig 

moeten inzien, hoeverre hun egoïsme hen heeft gevoerd. e een-

zijdigheid van hunne opvatting, en vooral hun protest, alléén 

tegen de buitenlanders gericht, is slechts geschikt om een gedeelte 

van het gilde der e architekten te compromitteeren. 

Volgens de Cronique industriell e kan voor  luchtzuivering bij 

ventilatie of bij  warme lucht inrichtingen met goed gevolg worden 

toegepast een grof weefsel van katoenen draden, die zigzagsge-

wijze over  staven zijn gespannen, geplaatst in het luchtkanaal 

r  worden alle stofdeelen teruggehouden. 

t spreekt van zelf dat de fijnheid  van dit weefsel zoo moet 

geregeld worden dat men geen te grooten wederstand in den 

luchtstroom te weeg brengt. d. 

. 

 Welk is het beste handboek voor  werktuigkunde? 

 Bestaat er  een boekwerk over  electriciteit en elec-

trische werktuigen of beweegkracht in de Nederlandsche taal? 

 Wat is bekend omtrent de zoogenaamde wonder 

gaslamp van F. s te Bussum? 

 Een degelijk werk is  ader Construc-

teur' (bij  Vieweg uitgegeven) / t werk geeft in groote 

verscheidenheid slechts details van werktuigen, en daarbij  de 

noodige gegevens en formules voor  het bepalen der  verschillende 

afmetingen. e Fransche vertaling van dit werk, door e 

en t »le Constructeur", is duidelijker . 

n denzelfden geest opgevat is . von s

Fabrication , Arthu r  Felix) ƒ

Beide werken zijn zeer  geschikt voor  constructieve detail-studie. 

Voor algemeene zeer  elementaire studie kan aanbevolen worden 

s » ' , bewerkt door . . Schellen, Braunsch-

weig, Gebr. Vieweg. 

 Juni. Burgemeester  en Wet-

houders : 

i ° . t leveren en plaatsen vau Stootpalen 

en Walburrie s langs den Ouden-Singel en 

de Volmolengracht. 

Voor  Stootpalen. 

e inschrijver  A. van Tilbur g Soeter-

woude /

e inschrijver  B. v. d. p n 

f  Gegund. 

Voor  Walburries. 

e inschrijver Ch. E. Verhaaff 

n /

e inschrijver J. de t -

woude f  Gegund. 

t verrichten van eenige herstellingen 

en verfwerken aan den Stadshuistoren. 

e inschrijver  J. J. r ƒ

e inschrijver  J. v. n n 

ƒ  Aangehouden. 

t verrichten van eenige herstellingen 

en verfwerken aan het gebouw op de Stads-

timmerwerf . 

e inschrijver  A. Verhoog Jz. n 

e inschrijver  Joh. Boom n 

ƒ . 

t verrichten van eenige Verfwerken 

in vier  perceelen. 

 perc.  inschrijvers. 

h. C. J. A. X. v. d. Gent . . /

1. . A. v Amerotn > — Geg. 

 perc.  inschrijvers. 

h. C. J. A. N, van Gent. . . >

1. J. . v. d. t  Geg. 

 perc.  inschrijvers. 

h. . A . v. Amerom /

1. J. . s »  Geg. 

V perc.  inschrijvers. 

h. C J. A. N. v. d. Gent . . »

1. J. . v. d. t »  Geg. 

 Juni. Commissarissen van 

de Stads Bank van , het vergrooten 

van de bank van leening N°.  aan de 

Conradstraat aid., onder  beheer  van den 

architekt W . : 

J. P. n

Gebrs . en C. Esveldt. . .  . »

Ten Seldam en Anthoni »

Ph. A. Warners »

J. Schaafstra »

A. . 'leli e »

 Paans ,>

. J. li . van e »

J. F. Prenzler »

G. Boon

G. Woud . . o

. C, s » .

J, G. Wiegand

 Aalders »

C, r  . »

. r  en Zoon

gegund, allen aldaar. 

 Juni. t bestuur  der  Nederl. 

e gemeente, het bou.ven van een 

geheel nieuwe school, vergaderzalen en bad-

inrichtin g aan dè Wijngaardstraat aki., 

onder  beheer  van den architekt . E. . 

van den Arend: 

 Aalders te Amsterdam

A. Oorgeest te Alkmaar »

J. Slenters 

. A . Braakenburg 

W . . Struij s te Amsterdam. . . . 
Elffer s en Zn 

Verhagen van 't Wout te Amsterd. 

A . F. n 

A . a 

. t te Overveen 

J. S. van Velthuizen 

s en Zn 

J. van Ek Jbz 

. van Ommeren 

G. h 

A . n en . Brakenburg te Bloe-

mendaal 

. van Es 

Giebels en van Servellen 

. J. Zuurendonk 

de overigen allen aldaar; nog niet 

f

gegund. 

 Juni. n van het Ge-

reform. Burger  Weeshuis het bouwen van 

een nieuw gereform. burger  weeshuis met 

bijkomende werken aldaar. 

J. A. van der n te d ƒ

. de Neef te Bricl e 

Th . l te Breda 

A . n te Breda 

C. de r te Breda 

. s te Terheijden 

A. n te Prinsenhage 

. Bakkeren te Prinsenhage . 

B. Verhgh te Ginneken 

A . van der n te Breda . . . 

J. j . . van Gils en A. C. van Gils 

te Breda 

J. Schuller te k 

J A N H A M E R , 
Amsterdam. t 286. 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

vereischen geen toezicht, hebben geen beweegbare deelen, geven geen 
terugslag in den koker; zijn van soliede constructie bij  billijke n prijs . 

n alle voorname plaatsen zijn modellen te bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis en franco. 

E G 
tot het maken van . 

/Copieen van teekeningen. geteekend opw 
'calqueerpapier of id. linnen, in lichtdruk . " 

Werkende met 5 Toestellen, verschil-
lende grootte. 

ie 35% goedkooper  dan Photolithographic. 
 Bewerking zeer  snel. 
 Fouten of abuizen onmogelijk. 
 Aantal naar  willekeur . 

n en conditie bij  den Boekhan-
delaar . G. . Amsterdam. 

Voorhanden: , ld. toe-
stellen (in verschiller.de afmeting  en sin-
ken spoelbakken. e sorteering Teeken-, 

r  en n

e der n van de Val Traver». 

F \ B R 1 E K E . T 

G T 
Jaargang 1881 eu 1883. 

P r i j s p er  J a a r g a ng f 10.— 

Bel tweg No. 3. 

Gecomprimeerde Asphaltwegeii en dit o . Werken in Asphalt-

k voor  Trot to i rs , , , , n -

ballen, Winke l - en . Gangen. Veranda's Brinr - en -

dekkimren , Beton Fuiideeringeii, Stallen, enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot  van vochtige

 3,

e uitgevers berichten n n der 

j  tot bevordering der  Bouwkunst 

dat, zoolang de voorraad strekt, uitsluitend 

voor  hen, exemplaren verkrijgbaa r  zijn tegen 

den halven prijs , dus — per  jaargang. 

.

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam 

Special i teit i n n en Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 

r  tegels. 

Agent vooi

 te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden. 24 

J

 PARKETVLOEREN en WANDTEGELS: 

ë
N S 4 C le. 

n en Cementtegels. 
Groote voorraden.

, 

N ,

 Amsterdam

N , Antwerpen
Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden N 
.

e ondergeteekenden bevelen z ich 
bj j n A rch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con-

d i t i ë n . 

n 138 

. leveren: 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

. 

op chemische keur  en naaldproef 

uit de groeven der n . S SÖhne. 

Prima Engclsehe O T van de 

beroemde
/Tijne.) 

een en ander  uitsluitend verkrijgbaar  voor  Neder-
land enz. 

bij  te 

k e 9. 
Waar steeds alle mogelijke metselmaterialen te 

bekomen zijn.

 en  van
hoven zijn voornemens op Woensdag den 

 Julij  a. s. des namiddags ten  uren op 
het Gemeentehuis in het openbaar 

A A N T E : 

t maken van een vaste B r u g 
met g over de 

. 

e plaatselijke aanwijzing zal geschieden, 
des s den  Julij . des namiddags 
ten  ure. 

Bestek en teekeningen liggen ter  inzage 
ter  Secretarie en zijn aldaar  verkrijgbaa r 
van af den  Julij  tegen betaling van/

 F S £ " '

Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

http://verschiller.de


 VAN

Op Dinsda g den ijden Juli  des na-
middags ten  ure. zal in een der  lokalen 
van het t van Justitie te

 op het Plein, in het openbaar  bij 
enkele inschrijving  worden aanbesteed: 

t bouwen van een 

S V A N G 
te Ni jmegen. 

g f 11.000 

t bestek met teekeningen en details 
ligt ter  inzage in het hotel S in de 

t te  terwij l inlichtingen 
zijn te bekomen bij  den e r-Architec t 
voor de gevangenissen en rechtsgebouweii 
te

Aanwijzin g zal worden gegeven in het 
lokaal waar  het bestek en teekeningen ter 
inzage ligt, op Vrijda g den Ss t c"  Juli
des namiddags ten  ure 

Bestekken met teekeningen zijn op franco 
aanviage tegen betaling van  verkrijg -
baar  bij E S V A N C , 
Boekhandelaars i  te

,
 Juni  voor  den , 

 P. J. V A N . 

 3

 v an j

St. Anth . Breestraa t C 21 A M S T E R D A M . 
Telegram-Adres: . Telephoon N°. 352. 

Agent van:  &  POST, G N T &  C c . 
 VAN : S E &  C°. te N EN 

; T , . 

The St. Pancras n Work 
Company. . 

te s (Frankrijk. ) 
Gelege n i n den omtre k van

 enz., en te  tussche n St . Joir e en Reffroy . 

Franco toezending van monsters en prijzen op aanvraag. 

3918 —

: 
. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 
International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 
Agenten voor  en de

 Sta l  Bo x

Geïllustreerd e flutu  lojrussei i op 
aanvri i »<'. 

S : 

p 1880 

f Weenen .880. ! 188<-

N , Frankfor t a . 
 V A N 

 A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , B o s t o n , 

T

G

t h/d. Oude Spiegelstraat 335. 

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

Aanbrengpremie N . 

Zilvere n Medaill e Imsterda m 1 « 8 3. 
T E

G . 
N 

E N 

JAN VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t kijunix't'rt'i i is het eenige afdoende middel tegen  en zwam. e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concuireerende prijzen. 

e T merk c S ö h n e, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. T 

T systeem P é t i t j e a n. 
 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 

Cïelleve op Voornaam eii Adres te letten. 

: . P. J. . . Prof. E. . . E , 
C. , F. J. N S en C. T. J. S . 

: t
U i tgevers: , N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p. p. /S  voor e 

(hij  vooruitbetaling) . p . p . /  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. f  Afzonder!. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts 

: e bouwkunst en het ambachtsonderwijs in Nederlandsch 

. — Prijsvragen. — Binnenlandsche berichten. — Afloop van aanbe-

stedingen. 

*) t voor  de e opvoeding en het Schoolwezen in 
, blz.
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Wat nu tot wering van dat jammerlijk e dilettantisme 
te doen? Ons dunkt, dat de j  tot bevordering 
der Bouwkunst hierin zeer  veel helpen kan. Wij  vragen 
der , welke zóóveel doet tot bevordering 
der bouwkunst in 't moederland, ook hare zorgen te 
willen wijden aan die kunst in de . 

t ledental in ë is slechts gering en zeer  ver-
spreid, waarom een samenwerking van hen, in den geest 
der in Nederland bestaande afdeelingen, niet mogelijk is. 

r  zeker  zullen zij  gaarne de redactie van het
 willen dienen van bijdragen op het 

gebied van bouwkunst en haar  op de hoogte houden 
van alles wat op dit gebied in ë voorvalt. e redactie 
stelt daarvoor  zeker  gaarne hare kolommen open en zal 
het zelve wel niet aan op- en aanmerkingen doen ont-
breken. Wij  houden ons verzekerd van de medewerking 
van vele leden in 't moederland, inzonderheid van hen, 
welke vroeger  in ë verblij f hielden en uit den aard 
der zaak met de daar  bestaande toestanden van nabij 
bekend zijn. Zoodanige samenwerking zal ongetwijfeld 
leiden tot een grooteren bloei der  bouwkunst in Ned. 

. e j  tot bevordering der  Bouwkunst 
zal meer  belang gaan wekken, en het ledental zeker 
belangrijk toenemen. n kunnen we dan in een 
niet verre toekomst bogen op het bestaan van een: 
„Afdeelin g ë van de j  tot 
bevordering der  Bouwkunst." 

Bij  toenemende belangstelling zal het der j 
zeker  ook niet ontbreken aan belangrijke medewerking 
van buiten. d hebben wij  het oog op de 
mannen, die zich zoo verdienstelijk maken op 't gebied 
van archeologie. ë bezit vele voortbrengselen van 

e bouwkunst; bijdragen op dat gebied zouden 
zeker  der j  hoogst welkom zijn. 

Boven vestigden wij  de aandacht der j  tot 
bevordering der  Bouwkunst op de  in Neder-

. n onderwerp dat wij  mede met aan-
drang in hare belangstelling aanbevelen, is het

 aldaar, Zeer  veel is door  de j  op 
dit gebied in 't moederland reeds gedaan, veel zou ook 
in de n door  haar  verricht kunnen worden. 

Acht de j  het noodzakelijk, dat in Neder-
land het ambachtsonderwijs bij  de wet geregeld worde, 
niet minder  is dit voor  Ned: ë van belang. 

Veel is reeds gezegd en geschreven over  den be-
klagenswaardigen toestand van den . 
Velen breken zich het hoofd met het zoeken naar  een 
antwoord op de vraag: wat is er  voor  hem te doen? 

Wij  zijn het volkomen eens met hen, die antwoorden : 
maak een handwerksman van hem, schep een ambachts-
stand in ! n stand, welke in Nederland een groot 
deel van het volk vertegenwoordigt, in ë te grond-
vesten, is een waarlij k grootsche taak ; daartoe te willen 
medewerken, zal zeker  aan de j  tot bevordering 
der Bouwkunst niet te vergeefs worden gevraagd. 

Tot grondlegging van dien stand diene in de eerste 
plaats degelijk ambachtsonderwijs; daartoe stichte men 
ambachtsscholen, waar  onder  de leiding van bekwame 
onderwijzers van den , en zoo noodig ook van 

den volbloed Nederlander, iets anders wordt gemaakt 
dan een ongelukkig klerkje. 

s zijn op dien weg belangrijke stappen gedaan 
door  ernstige bestrijders van het pauperisme. Vele dag-
bladen en tijdschrifte n ijverden voor  die goede zaak, 
voornamelijk het reeds door  ons aangehaalde, nog 
jeugdige: t voor  de e opvoeding 
en het Schoolwezen in , onder  directie 
van . Brons . r  die belangstelt in opvoeding 
en onderwijs in Ned. , kunnen wij  ten zeerste aan-
bevelen met dit maandschrift kennis te maken. Zaak-
kundig zijn, onder  velen, de daarin voorkomende opstellen: 
„Een Ambachtsschool in ë voor  de 
zonen van "  door . Brons , 
en „Ambachtsscholen in Nederland en Nederlandsch 

"  door  V. B. 
Ten vorigen jare is te Batavia, op initiatief van de loge 
e Ster  in het Oosten,"  een ambachtsschool opgericht. 

e g toonde hare warme belangstelling door 
toekenning van een maandelijksch subsidie van

e dankbaar  we echter  daarvoor  zijn, zagen we toch 
liever, dat de g geheel de zorg op zich nam 
voor  het ambachtsonderwijs in , daar  het hier  geldt 
de grondlegging van een nieuwen stand in de e 
maatschappij, en dit o. i. wel de bijzondere zorg van 
de g moet uitmaken. Waar zij  voorgaat met 
dokters-djawa, inlandsche onderwijzers enz. te vormen, 
zal zij  zeker  niet achterblijven waar  het betreft scholen 
te stichten voor  den toekomstigen n 
ambachtsman. 

t een ambachtsschool in Ned. ë levensvatbaarheid 
heeft, bewijst de bovenbedoelde jeugdige Bataviasche 
ambachtsschool. Er  wordt daar  nog maar  alleen onderwijs 
gegeven in smeden en bankwerken, waarin een dertigtal 
leerlingen onderricht ontvangen. Vele aanvragen tot 
plaatsing komen nog in, maar  er  kan niet aan voldaan 
worden; er  wordt nog meer  ondersteuning vereischt, 
zal de school veelzijdig nut stichten. e ondersteuning 
zal, in afwachting dat de g de geheele taak op 
zich neemt, hopen wij  niet uitblijven . Waar de g 
voorging, de e volgde en met haar  de Ned. e 

, het k t van -
genieurs, de j  van Nijverheid en , 
de Ned. e j  en meer  andere 
openbare instellingen, daar  zal zeker  de j  tot 
bevordering der  Bouwkunst in zedelijken en stoffelijken 
steun niet achterblijven. 

Steunende op de warme belangstelling welke de -
schappij  steeds toonde in zake het ambachtsonderwijs in 
Nederland, zijn we overtuigd dat die belangstelling ook 
niet zal uitblijve n waar  het ë betreft. 

i
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n verschillende nummers van dit blad werden reeds vele mede-

deelingen opgenomen over  de prijsvraag voor  eene facade van 

den m te . Wi j  hebben daarmede het voornaamste 

vermeld. t geschiedde niet alleen omdat deze prijsvraag een der 

merkwaardigste is van den laatsten tijd , maar  ook ter  will e van 

de beide Nederlandsche deelnemers aan den wedstrijd. 

Eenige dagen geleden kwam in de «Corrier e della Sera", een 

te n verschijnend dagblad, nog eene beoordeeling voor  van den 

heer  Chirtani , aan wiens opstellen wij  veel stof ontleenden voor 

de vorige mededeelingen. Wi j  meenen wel te doen dit stuk 

hier  woordelijk vertaald op te nemen, omdat uit die beoordeeling 

groote waardeering blijk t voor  het ontwerp van een onzer  land-

genooten. t is het ontwerp No.  ingezonden door  den heer 

. P. Berlage Nzn., architekt te Amsterdam. 

Beoordeel ing van het concours voor  een facade 

van den , 

. . 

Vertaald uit het

Nauwelijks was het laatste artikel voltooid en zou juist ter  perse 

gaan, toen mij  de aankondiging van de uitspraak der  Jury werd 

toegezonden, welke ik niet zoo spoedig verwacht had, in aan-

merking genomen het groot aantal belangrijk e ontwerpen die men te 

beoordeelen had. k laat nu het artikel rusten, op gevaar  af van 

onrechtvaardig te schijnen tegenover  de inzenders die in dit 

laatste overzicht behandeld werden, en ik ga over  tot de uitspraak. 

r  in het programma geene grenzen waren gesteld aan een-

voud of ingewikkeldheid der  ontwerpen, is het rechtvaardig dat 

de Jury van uit de inzenders ontwerpen van beide categoriën 

gekozen heeft, zoowel de meest fantastische binnen zekeren kring , 

tot aan de meest eenvoudige, aan het hoofd van welke laatste 

de architekt Azzolini staat, met een project, zóó eenvoudig, dat 

het haast armzalig lijkt . Toch is 't het werk van een kunstenaar 

van beteekenis, van wiens hand op de Tentoonstelling te Venet ië 

prachtige schetsteekeningen van goed uitgevoerde restaureeringen 

zijn, benevens projecten voor  andere prijsvragen. 

n de keuze der  Jury merkt men iets zeer  merkwaardigs op. 

Onder de e bekroningen vindt men: eenvoudige pro-

jecten, minder  eenvoudige, en gecompliceerde; eveneens onder 

de buitenlandsche; maar  onder  de zeven vreemdelingen zijn zes 

gekozen om hun meer  fantastische ontwerpen; van de acht -

anen hebben  eenvoudige ontwerpen ingezonden en een drie-

tal meer  ingewikkelde, doch gevoegd bij  eenvoudige. Blijkbaa r 

heeft dus de Jury aan de vreemdelingen meer  vrijhei d van fan-

taisie toegestaan dan aan de landgenooten, en naar  mij  voorkomt 

met recht. 

Niemand zal iets hebben aan te merken op de keuze van 

N° .  (van den n architekt Ciaghin), ofschoon hij  be-

kroond is voor  een ontwerp dat niet in alle deelen overeenkom-

stig den stijl van den m is. Er  is zooveel artistieke fijnheid 

en diepte in, dat die bij  een tweede mededinging niet moet 

worden prijsgegeven. r  hoe is men tot den Engeischen in-

zender  N" .  gekomen, die zonder  de minste reserve, de twee 

eenige voorwaarden van het programma heeft overschreden, 

namelijk , het uitsluitend gebruik van marmer van Gondoglia en 

overeenkomst met den stijl van den ? r  den toegang 

open te laten aan dezen mededinger  hadden eveneens de -

lander  met het behoorlijke ontwerp N°.  en N°.  kunnen pas-

seeren. n is hij , niettegenstaande de buitengewone over-

schrijding van het programma, aangenomen, omdat het project 

blij k geeft van een groot bouwkundig talent ? Of omdat er  ook 

een Engelschman onder  de bekroonden moest wezen ? Onder de 

uitgesloten ontwerpen getuigen verscheidene van groot talent en 

meerdere inachtneming van het programma; met minder  toege-

vendheid hadden N°.  en zonder  eenige toegevendheid van 

dien aard N°.  en  kunnen passeeren. Aan deze N \

(overigens zeer  schoon) heeft men belangrijke overtredingen ten 

goede gehouden — waarom heeft men ook niet eenige vergeef-

lijk e fouten over  het hoofd gezien in N°.  waarvan men zoo-

zeer  de waarde en de degelijke artistieke hoedanigheden moet 

bewonderen. — N°.  met de superioriteit van zijn bovenbouw, 

met zijn rijk e bekroning van opengewerkte ornamenten; eveneens 

N J .  het fraaie ontwerp  en het niet minder  te prijzen 

N ° .  en andere. 

h hoeveel zou men er  dan moeten nemen ? e beschikbare 

plaatsen waren  in geval van overvloed e omnibus 

was vol, er  waren geen zitplaatsen meer  vrij . k zeg oog niet 

dat men het getal had moeten overschrijden — geenszins. 

Er is, geloof ik, niets aan te merken o;> de keuze van N°.

dat zeer  fraai is en eenig in dat gedeelte, dat het effect van de 

facade met betrekking tot de omgeving verhoogt — door  het 

vooruit brengen van de dri e centrale gevel-velden, die daardoor 

een overwegende massa vormen; een gedeelte hetwelk door Bel-

trami (die de fout in zijn eerste project, n. 1. de interrupti e van 

de vertikal e verhoudingen gewijzigd, verminderd, maar  niet geheel 

weggenomen heeft) op minder  kostbaie wijze is opgelost, en wel 

door  de massa zoodanig vooruit te brengen, dat zij  op voldoende 

wijze en met bepaald effect van de zijkanten kan uilsteken 

e zijn nog niet alle bekroningen verklaard. Bijv . geloof 

ik niet, dat het zoo helder  als de dag is, waarom No.  en

beter  zijn dan No.  en, aangenomen dat het princip e in wijden 

zin is gehuldigd, van te kiezen waar  blij k is gegeven van talent 

alleen, dan nog kan ik niet inzien, dat deze beide daarvan meer 

getuigen dan No.

n verder  . . . 

Neen genoeg; gedane zaken nemen geen keer. en al deze be-

sprekingen kunnen niet één spin uit haar  schuilhoek te voorschijn 

roepen. k besluit dus hiermede: onder  het vele, aangaande deze 

deels zeer  rechtvaardige uitspraak, moet men toch betwijfelen, of 

bij  de beoordeelingen uitsluitend de artistieke waarde den doorslag 

heeft gegeven. n zal op den voorgrond hebben gezet het denk-

beeld van internationale welvoeglijkheid, om ten minste de groote 

natiën tevreden te stellen, met veronachtzaming der  kleinere — 

zooals d — vertegenwoordigd door No. n kan invloed 

gehad hebben de haast waarmede men in een enkelen dag, of 

zelfs in weinige uren. zonder  er  zich voldoende rekenschap van te 

hebben kunnen geven, een honderdtal projecten heeft afgekeurd; 

— een weinig zal geïnfluenceerd hebben, het eenigszins loterij -

achtige karakter  van het stemmen door briefjes in een bus, — 

en, wie weet, ook een weinig het maxime van die twee doctoren 

in , die het bij  een consult eens weiden, onder  de woor-

den : >>Gij  staat mij  vandaag een aderlating toe, dan zal ik morgen 

in uw purgatie toestemmen." 

t zijn trouwens dingen die bij  elk concours voorkomen. 

Wi j  zijn nu in afwachting van het nieuwe programma. 

Ten slotte kunnen wij  nog mededeelen, dat het Bestuur  van 

het m te , de »Brera" , den heer  Berlage de eer  heeft 

bewezen hem uit te noodigen zijn ontwerp of eene daarnaar  ge-

nomen photografische afbeelding te willen afstaan, om in dat 

m te worden geplaatst. t verzoek pleit genoegzaam voor 

de verdiensten van het ontwerp. 

e heer  Berlage heeft aan dit verzoek voldaan, door eene 

photografie van zijn ontwerp af te staan, waarvoor  hem bereids 

den dank van het Bestuur  van het m is toegezonden. e 

j  tot bevordering der  Bouwkunst mocht een dergelijk 

geschenk van den ontwerper  ontvangen. 

e oorspronkelijk e teekeningen zullen binnen kort wed r̂  in he1 

bezit van den heer  Berlage zijn, en wij  hopen den lezer  na eenigen 

tij d te kunnen melden, dat zij  worden ten toon gesteld in het 

k Gebouw. 

Naar  wij  vernemen is het programma voor  den engeren wed-

strij d tusschen de  gekozen deelnemers aan die prijskam p reeds 

vastgesteld. 

Volgens dit programma zal zooveel mogelijk vrijhei d worden 

gelaten aan den phantaisie en cle behandeling der  opgave. e 

meeste bepalingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het aan-

tal, den vorm en de schaal der  gevraagde teekeningen, en hebben 

ten doel zekere mate van eenvormigheid te verkrijge n voor  dein 

te zenden werken, om de beoordeeling der  jur y daardoor  ge-

makkelij k te maken. 

n heeft voorloopig bepaald, dat de plannen voor  dezen eind-

wedstrijd moeten zijn ingeleverd op  September



Pri jsvraa g voor  oen . 

t Bestuur  der j  tot Bevordering der  Bouwkunst 

noodigt heeren leden der j  uit tot het inzenden van 

ontwerpen voor  een wandkalender  voor  het jaar

Voor deze prijsvraa g zijn de volgende voorwaarden vastgesteld: 

. e inzenders zijn geheel vri j  wat betreft de compositie. e 

wijze van uitvoering der  teekening moet zoodanig zijn, dat eene 

photo-lithographische reproductie mogelijk is e reptoductie 

sluit niet uit, het gebruik maken van twee kleuren van inkt . 

Wenscht de ontwerper  dat hiervan zal worden gebruik gemaakt, 

dan moeten deze kleuren in de teekening worden aangegeven. 

t ontwerp moet van dien aard zijn, dat de daarin voorko-

mende allegorische voorstellingen en emblemen, toepasselijk zijn 

op de bouwkunst, of op deze en de aanverwante kunsten. 

e naam der j  en het jaarta l  moeten in het 

oogloopend en duidelij k in het ontwerp voorkomen

. Ten behoeve der  reproductie zijn de volgende voorwaarden 

verbindend: 

e ontwerpen moeten geteekend zijn op een blad wit papier, 

ter  grootte van  bij . 

e daarop voorkomende teekening mag geen grooter  opper-

vlak beslaan dan hetwelk besloten is tusschen een rechthoek 

waarvan de eene zijde  de andere . lang is. 

n het ontwerp moet ruimt e overblijven voor  de opgave der 

dagen; het staat den ontwerper  daartoe één ruimt e te nemen 

ter  grootte van  bij . of twee ruimten van  bij . 

. e ontwerpen moeten worden ingezonden uiterlij k op

September  a. s. aan het bureau der  maatschappij, -

straat  te Amsterdam. 

Zi j  moeten van een spreuk of motto zijn voorzien en begeleid 

door  een verzegeld couvert, bevattende naam en woonplaats van 

den ontwerper. 

Buiten op het couvert moet hetzelfde motto geplaatst zijn, met 

een correspondentie-adres. 

. Voor  het beste ontwerp, waardig gekeurd om te worden 

gereproduceerd als plaat in het eerste nummer van het Bouw-

kundig Weekblad  wordt eene bekroning uitgeloofd van /

V . Als Jury van beoordeeling treden op de leden van de 

e van het Bouwkundig Weekblad. 

. All e ingekomen ontwerpen zullen na de verschijning van 

den , in Januari  gedurende minstens  dagen 

worden tentoongesteld in het maatschappelijk gebouw. t rap-

port der  Jury zal daarbij  ter  lezing liggen. 

t bekroonde ontwerp blijl t het eigendom der . 

Na het sluiten der  Tentoonstelling zullen ae niet bekroonde 

voorwerpen aan de correspondentie-adressen worden terugge-

zonden. 

t Bestuur  der , 

C.  Voorzitter. 

C. T . J. s  Secretaris. 

Pri jsvraa g uitgeschreven i n het jaar  1887 door  de 

Afdeel ing m van dc j  tot 

bevorder ing der  Bouwkunst. 

Een ontwerp voor  een winkelgebouw n van voorwerpen 

van kunst of smaak). e straat is breed rui m . en het 

rechthoekig bouwterrein is gedacht met den voorgevel naar  het 

Noordwesten, breed . en diep . aan de dri e zijden door 

andere gebouwen helend. 

e hoogte van den winkelvloer  is . boven het trottoir . 

e begane grond moet bevatten : 

Een groot magazijn met kantoor  en spreekkamer, een pakkamer, 

hergplaatsen, privaten, een zit- en eetkamer voor  het magazijn-

personeel; deze laatste met een lif t uitkomende in de keuken van 

het bovenhuis bestemd voor  den magazijnhouder. 

Boven het magazijn twee bovenhuizen, ieder  met afzonderlijken 

opgang, waarvan het eene moet bestemd worden voor  den maga-

zijnhouder. e won ing moet bevatten: 

Een kelder  voor  provisie en brandstoffen, een salon met woon-

kamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer, di.nstbodenkarner 

en de noodige vertrekken voor  inwonende bedienden. 

t andere b o v e n h u is moet bevatten: 

Een kelder  voor  provisie en brandstoffen, een salon met woon-

kamer, keuken,  a  slaapkamers, badkamers, dienstbodenkamer 

en kleinen zolder. 

Voorts beide bovenhuizen te voorzien van de vereischte privaten, 

kasten en verdere gemakken. 

e voorgevel moet in baksteen worden ontworpen met toe-

passing van graniet-, hard- en zandsteen, en het geheele ontwerp 

bij  een flinke opvatting getuigen van goeden smaak en soliede 

constructiën, ook met het oog op brandgevaar. 

All e teekeningen in zwarte lijnen uit te voeren, geschikt voor 

photolithographische reproductie. 

e teekeningen moeten voorstellen : 

Een voorgevel. e platte gronden, langs- en dwarsdoorsneden 

op eene schaal van  a

e voornaamste details van den voorgevel op eene schaal 

van  a

Aan den vervaardiger  van het beste en der  bekroning waardig 

gekeurde ontwerp wordt uitgeloofd het Getuigschrift der  Afdeeling 

met een premie van vijftig gulden. 

Algemeene Bepalingen. 

Art .  mededinging is opengesteld voor  de leden van de 

' tot bevordering der  Bouwkunst en voor  de leden 

van al hare Afdeelingen. 

Art .  All e ontwerpen moeten vóór of op  November

franco worden ingezonden aan het adres van den Secretaris der 

Afdeeling, Noordsingel

Art . t gewone schrift op de teekeningen en van de 

daarbij  te voegen toelichtende beschrijving, mag niet door den 

ontwerper  geschreven zijn. 

Art .  All e stukken moeten met een spreuk of motto getee-

keud zijn en vergezeld gaan van een brief, bevattende den naam 

en de woonplaats van den ontwerper, die tevens de vervaardiger 

der teekeningen moet zijn. Buiten op den brief moet hetzelfde 

motto en een kennelijk teeken tot terugvordering gesteld zijn. 

Art . e ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld 

van eene Commissie, bestaande uit de heeren J. . i man 

C. n en . P. Berlage Nzn. 

t rapport door  deze Commissie opgemaakt, wordt ter  ver-

gadering tegelijk met de tentoonstelling der  ontwerpen voor  be-

langhebbenden ter  kennisgeving nedergelegd en zal in hel Bouw-

kundig Weekblad worden medegedeeld. 

Art . e bekroonde teekeningen blijven het eigendom der 

Afdeeling . 

e niet bekroonde zullen vóór  Januari  franco aan het 

opgegeven adres worden toegezonden. 

Art . t Bestuur  kan op voorstel van de Commissie van 

beoordeeling eervolle vermeldingen toekennen. 

Aldu s vastgesteld Juni

De Commissie van Beoordeeling: het Bestuur der Afdeeling: 

J. . .  Voorzitter. 

 G. J.

. P.  Secretaris. 

Er is eene internationale prijsvraa g uitgeschreven voor  tentoon-

stellingsgebouwen, op te richten bij  gelegenheid der  in het vol-

gende jaar  te houden Tentoonstelling van Wetenschap en 

e te Brussel. n wenscht daarmede ontwerpen te ver-

zamelen voor  kleinere bij-gebouwen in den tuin der  tentoonstelling, 

ten dienste van de meest verschillende doeleinden, alzoo ontwer-

pen voor  die gebouwen van welker  uiterlij k meestentijds in de 

eerste plaats afhangt, of de algemeene indru k eener  tentoonstel-

ling aantrekkelij k en smaakvol is. Eenige dezer  gebouwen, in de 

nabijheid van den ingang te plaatsen, moeten navolgingen zijn 

van Belgische huizen uit de middeneeuwen en het tijdper k der 

renaissance ; voor  de overigen is vorm en stijl vri j  gelaten. e 

uitvoering kan bedoeld worden in echte materialen of gedeeltelijk 

in surrogaten daarvoor. 

e ontwerpen, van een motto voorzien, moeten uiterlij k op

Augustus a. s. worden ingeleverd bij  het «Comité exécutief du 

Grand Concours ,  rue du Palais, Bruxelles." 

e Jury zal bestaan uit  leden van genoemd Comité, eenige 

leden der  Tentoonstellings-cotnniissic, een afgevaardigde van de 

Vereeniging van Belgische Architekten en  architekten welke 

verkozen worden door  de inzenders, welke daartoe bij  hunne 

inzending een verzegeld stembriefje voegen. 

Voor  elk der  beide categorien van gebouwen worden  prijzen 

uitgeloofd van frs.  benevens een aantal eervolle vermeldin-

gen. e hierdoor  uitgekozen ontwerpen worden ter  keuze voor-

gelegd aan de tentoonstellers in den tuin. Zij  moeten zich met 

de ontwerpers verstaan over  de uitvoering der  plannen. 

t uitvoerige programma is te vinden in , orgaan 

van de »Société Centrale d'Architectur e en Belgique,"  bladz.

. 

 de

e l der j  «Zeebad Scheveningen" 

heeft dezer  dagen, blijkens de dagbladen, in eene vergadering van 

aandeelhouders durven verklaren, dat hij  mij  van plichtverzuim 

heeft beschuldigd. 

e l bepaalt zich bij  het woord «plicht-

verzuim" , — zonder  aar. te wijzen, waarin dit zou hebben bestaan-

Opdat het publiek kunne oordeelen, wensch ik eene verduidelijkin g 

te geven. 

Vanwege assuradeuren was een deskundige tot taxatie der  door 

en tengevolge van den brand van  September  jl . aan de ge-

bouwen toegebrachte schade benoemd; vanwege de gemeente, de 

verzekerde, werd ik als deskundige ten zelfden einde gekozen. 

Nu is, ik moet het erkennen, dadelijk en voortdurend een ver-

schil van gevoelen tusschen den l en mij  gebleken 

omtrent hetgeen in deze mij n plicht was. 

e l meende steeds, dat de door  de verzekerde 

gemeente gekozen taxateur  verplicht was het schadecijfer  zoo hoog 

mogelijk ten bate der  verzekerde op te drijven . 

Was dit werkelij k mij n plicht, dan moet ik erkennen dien 

schromelijk te hebben verzuimd. 

r  ik meende en ik meen nog, dat de taxateur, o n v e r s c h i l l i g 

door  wien hij  benoemd is, moet begrooten de werke l i j k e 

ge leden brandschade en dat ik dus uit mijne benoeming van-

wege de verzekerde gemeente geene aanleiding moest of zelfs 

mocht nemen om hooger  te taxeeren, dan ik in gemoede ver-

meende door  assuradeuren wegens brandschade verschuldigd te zijn. 

Bij  dit ons verschil van gevoelen moge het oordeel van den 

l doen zien, dat hij  geen middel onbeproefd 

laat om zijne j  te bevoordeelen, — minstens schijnt 

het echter  ongepast, dat hij  mijne te goeder  trouw volgehouden 

tegenovergestelde meening eenvoudig als plichtverzuim brandmerkt . 

War e ik voor  zijn aandrang bezweken, had ik hooger  ge-

taxeerd, dan ik werkelij k de schade oordeelde te bedragen, — 

ik zou meenen, dat ik juist dan aan mij n plicht als eerlijk man 

had te kort gedaan, en ik zal het mij  steeds tot een eer  rekenen, 

zoo de l hierin een grief tegen mij  blijf t zoeken. 

k wijs nog op enkele bijzonderheden. 

e l verlangde o. a., dat ik zou begrooten 

ter  algeheele vergoeding voor  Je terrasbevloering aan de zeezijdej 

nieuwe muziektempel, id. gascandelabres; aan de landzijde geheele 

vergoeding voor  de omloopende galerij  met bogen, ijzeren binten 

en bevloering enz., te zamen tot een bedrag van eenige tien-

duizenden guldens. 

e opvatting heb ik onmiddelijk gewraakt, en verklaarde ik 

zulke onereuse begrooting niet te kunnen doen, omdat mij  de taak 

was opgedragen om de b r a n d s c h a de vast te stellen, en daar-

voor  de vergoeding te bepalen en niet om vergoeding te eischen 

voor  wat geene schade had geleden, terwij l ik tevens mijne 

overtuiging uitsprak, dat, als ik met zulke voorstellen aankwam, 

de taxateur  der  assurantie-maatschappijen alle reden had, om met 

mij  niet tot een minnelijk e regeling der  schade te willen komen. 

r  mij  nu bij  mijne benoeming door heeren Burgemeester 

en Wethouders was opgedragen om de expertise te volbrengen 

met den meesten tact, meende ik des te meer  het belang der 

gemeente (die zeker  niet meer  dan vergoeding der  werkelijk e 

brandschade verlangde) hooger  te moeten stellen, dan den wil 

van den l van het . 

r  vele belangrijke expertises, die ik meen naar  behooren 

te hebben volbracht, wist ik hoe moeilijk het is, hoeveel zorg er 

vereischt, hoeveel onafhankelijkheid, eerlijkheid en standvastigheid 

daarbij  wordt gevorderd, en begreep ik dit bepaaldelijk ook hier 

voor  oogen te moeten houden, waar  ik tegenover  den taxateur 

van acht buitenlandsche maatschappijen alleen stond. Van den 

aanvang af stelde ik dus in deze mijn gedragslijn vast, onaf hankelijk 

van alle invloeden, waardoor  ik meende aan mijn plicht te kort 

te doen. 

Over  de grondslagen der  wijze van taxatie was het nu ook 

spoedig met den door  assuradeuren benoemden taxateur, — dank 

zij  diens eerlijk optreden, — eens. 

Bestek en teekeningen van den opbouw van het s en 

alle mogelijke en noodige gegevens, door  de assurantie-maat-

schappijen ons verstrekt, gaven ons voldoende aanwijzingen om, 

was het soms niet dan na zwaren strijd , tot overeenstemming te 

komen, terwijl , waar  wij  dit noodig oordeelden, inlichtingen en 

opgaven aan den l werden gevraagd. 

e door  mij  ten overvloede aan den Burgemeester  overgelegde, 

en op ofhcieele gegevens berustende begrooling bewijst, dat het 

s voor  de getaxeerde waarde bij  a a n b e s t e d i ng in 

zijn vroegeren toestand r u i m te herbouwen was. 

t wordt bevestigd door  de mededeeling van «alleszins be-

voegde zijde"  in het "  van  Apri l 11.; 

t het werk thans is aangenomen door den heer , 

«architekt van den eersten opbouw, en v o or  het b e d r ag 

« d er t a x a t i e, echter  niet alleen, om het te brengen in den 

«staat, zooals het is geweest, maar  ook daarin aan te brengen 

«alle verbeteringen, die het Gemeentebestuur  heeft voorgeschreven." 

(Zie ook n v/d. Gemeenteraad, dato  October

no. ) 

Wat nu te denken van de verklarin g van den l 

in zijn verslag: 

t het cijfer  der  schadevergoeding voor  het gebouw zoo laag 

«is, d at hi j  z i ch n i et r u i m k a n b e w e g e n, en er  meer 

«geld voor  de wederoprichting moet worden besteed, dan door 

«assuradeuren is vergoed." 

n wij l hij  aan mij  de schu ld! 

t hij  zich niet ruim kan bewegen, is mogelijk, maar  dat de 

brandschade — en hierop alleen komt het aan — v o l l e d i g 

vergoed is, wordt door genoemde mededeeling in het " 

reeds voldoende bewezen. 

Al s men bovendien weet, dat de l eenige 

muren die door ons als experts waren afgekeurd, en dus doorde assu-

radeuren zijn vergoed, (welke muren waren gespaard, en bijgevolg 

wélke waren afgekeurd, is door  mij  in een afzonderlijke bijlage 

den n September  aan den heer  Burgemeester  en den 

l officieel medegedeeld) evenwel heeft laten 

staan, dan moet bij  behoorlijk e uitvoering, in plaats van een tekort, 

een aanzienlijk cijfer  zijn overgehouden. 

Toen ik mijne taak had volbracht, en een cijfer  van /

was overeengekomen voor  te vergoeden schade aan de gebouwen, 

heeft de l goedgevonden, de uitbetaling, door  de 

Gemeente, te doen weigeren van mijne zeer  matige vordering van 

f  als loon der  Expertise. 

k werd daardoor  genoodzaakt het d van het Gemeente-

bestuur  te dagvaarden tot betaling dier  vordering. 

e , — zeer  begrijpelij k — bevreesd vooreen 

Procedure, — die ik evenwel gaarne had gevoerd,  ons verschil 

van beschouwingen over  recht en plicht in het licht te kunnen 

stellen, gaf — vóór den , — den Burgemeester  verlof 

om mijne vordering te voldoen, maar  durfde hierbij  de bewuste 

aanklacht voegen, waarin hij  mij  van plichtverzuim beschuldigde. 

Waarom dat quasi plichtverzuim niet gebezigd, niet durven 

bezigen als verdediging in rechten tegen mijne vordering? 

e in het verslag van den l geroemde coulante 

afdoening door  Assuradeuren, het erkende gevolg daarvan: het 

tijdi g gereed zijn van den wederopbouw, is dan ook te danken 

aan werkelijk e plichtsbetrachting, en werkelijk e behartiging door 

mij  van de belangen der  Gemeente, die niet kon verlangen hoo-

gere schadevergoeding dan haar  toekwam, en die door  overdreven 

begrooting mijnerzijd s zeker  niet zou zijn gebaat, maar  in een 

proces met assuradeuren zoude zijn gewikkeld, die zeker  niet be-

 reid zouden zijn bevonden elk cijfer  te betalen door  den -

Generaal begeerd, al lag daarin niet schadevergoeding, maar 
! voordeel en profij t ter  gelegenheid van den brand. 



Aan elk onbevoordeelde nu het oordeel, hoe de beschuldiging 

van plichtsverzuim, mij  door den l naar het 

hoofd geworpen, moet worden gekwalificeerd! 

t de opname dezer  regelen, r  de , zult gij 

zeer  verplichten 

UEd. . r 

J.  Jr . 

,  Juli

E . 

Bij . Besluit is:  eervol ontslag verleend aan den heer 

J. G. van den Berg, op zijn verzoek, als r  van Waterstaat, 

l en Nijverheid, met dankbetuiging voor de vele gewichtige 

diensten door hem aan den g en aan den lande bewezen ; 

 benoemd tot r  van Waterstaat, l en Nijverheid, 

de heer J. N. Bastert, lid der  Provinciale Staten van Utrecht, te 

. 

Bij . besluit is aan de hoofd-ingenieurs ie klasse van's rijk s 

waterstaat J. de f en . J. du Celliée , op hun daar-

toe gedaan verzoek, een eervol ontslag verleend als zoodanig, 

onder  dankbetuiging voor de goede diensten, door hen aan den 

lande bewezen. 

Te m is op het Paviljoen in deu t eene tentoon-
stelling geopend van voortbrengselen der  leerlingen van de Tee-
kenschool voor . n vij f daartoe ingerichte zalen 
zijn teekeningen, voorwerpen van boetseerkunst en kunstnaaldwerk 
tentoongesteld. 

Naar wij  vernemen zal in het najaar van dit jaar  een examen 

worden gehouden voor  adspirant-ingenieurs van den s Water-

staat. Er  zijn twee plaatsen als zoodanig te vervullen. 

t Dagblad verneemt, dat nog vóór  Augustus a. s. vijf 

e ingenieurs, met de noodige gereedschappen, naar de 

Transvaal zullen vertrekken, om de voorbereidende werkzaam-

heden te verrichten voor den spoorweg Pretoria—Portugeesche 

grens. 

r  den minister  van marine, tijdelij k belast met de waar-

neming der  functiën van minister  van waterstaat, is, onder 

dagteekening van  dezer, n°.  de volgende circulair e ver-

zonden aan de commissarissen des s in de provinciën: 

» Volgens eene missive van den minister  van binnenlandsche 

zaken van  Juli  n°  vermeld bij  mr. Van Oosterwijk. 

aanteekeningen op de gemeentewet, bl.  behoort het geven 

van voorschriften omtrent rooiing eigenaardig tot de taak der 

plaatselijke besturen, hetgeen niet wegnam, dat, wanneer ten 

aanzien van rijkswegen andere bepalingen noodig mochten schijnen, 

deze van regeeringswege konden worden gesteld. 

r  eenen uwer  ambtgenooten wordt mijne aandacht gevestigd 

op het gemis van algemeene poliiie-bepalingen, waarbij  het bouwen 

binnen zekeren afstand van rijkswegen aan eene vanwege het 

openbaar  gezag vast te stellen rooilij n is onderworpen, en op de 

omstandigheid, dat sommige gemeentebesturen van meening zijn, 

dat gemeentelijke verordeningen niet op rijkswegen van toe-

passing zijn. 

Na overleg met den minister  van binnenlandsche zaken heb ik 

de eer u er  op te wijzen, dat, zoolang daarin niet is voorzien, de 

plaatselijke bepalingen omtrent rooiing ook voor  het bouwen langs 

rijkswegen van toepassing zijn, en u te verzoeken, de plaatselijke 

besturen hieraan, zooveel noodig. te herinneren. 

 Juni. e genie: het 

bouwen van een overdekte rijbaa n aldaar. 

Th . van n te 's Bosch . . ƒ

. van n te Naarden 
. J. k te t 

J. J. s idem 
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A . J. k /

W . J. t
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firma  F. ten Zijtho f en Zn »

G. Beltman

. van der  Spoel >

. Visscher

. s

J. Pot Jzn

G. e »

de overigen allen aldaar. 

 Juni. t gemeentebestuur: 

het bouwen van eene school voor  openbaar 

lager  onderwijs aan den n 

weg. Begr. ƒ

P. Verbruggen te Waddinxveen . /

T . . Eibers te Arnhem

J. de r  idem

 Juni. e architekt G. te e 

Wz., voor den heer A. . van der : 

het bouwen van een graanpakhuis met vier 

verdiepingen. 

C. Eckhardt te Almelo f

. van n »

B. van der  Worp »

. P. g >
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. Oosterwijk te Wijhe- »

de Brui n te Zwolle
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. g

 Juli . e architekt J. Wol-
bers namens den heer . W. . Smit: 
het bouwen van een vill a op een terrein 
gelegen aan de - of Postlaan onder 

. 

A. Biemond Jr. te . 
. Adriaanse te . . 

A . J. v. t te m

W . A . van Amstel te . »
. Vester te e

e verbouwing der  meisjesschool

klasse en levering van het meubilair , (in 

 perceelen). 

e perceel (gebouw). 

e inschr. . N. l 

te n ƒ

e inschr. A . Verhoog idem

e perceel (meubelair). 

e inschr. . N. l 

te n »

e inschr. B. van der p 

idem »

Gecombineerd. 
e inschr. . N. l 

te n »
e inschr. B. van der p 

idem »
gegund. 

. van Ommeren te . 

J. Giebels en J. van Servellen id.

J. Slenters idem >>

G. h idem c

 Juli . r  B. en W. 
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 Verrichten van eenige herstellingen en 
verfwerken aan het gebouw op de Stads 
Timmerwerf . 

e inschrijver  J. Sirag te n /
e > P. h id. >

gegund. 

. t r  der . 

Gemeente; het verbouwen van het -
gebouw aldaar, onder  beheer  van den archi-
tekt van Nieukerken: 

. J. , te Zaltbommel /

J. van Berghem te Waardenburg . »
J. van Alphen en . W. Valster, 

te Tiel »
k , te Opijnen »
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n en conditie  den Boekhan-
delaar . . Amsterdam. 
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Singel 514 b./h. n Amsterdam. 
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ui t é én stuk bestaande, verder  kan afgesleten worden. 

t voor  Nederland, , 19 Pr in s , Amsterdam. 

J A N V A N DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen verrotting en aioam. e

oewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 
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Aan elk onbevoordeelde nu het oordeel, hoe de beschuldiging 

van plichtsverzuim, mij  door  den l naar  het 
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zijn teekeningen, voorwerpen van boetseerkunst en kunstnaaldwerk 
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J. G. van den Berg, op zijn verzoek, als r  van Waterstaat, 

l en Nijverheid, met dankbetuiging voor  de vele gewichtige 

diensten door  hem aan den g en aan den lande bewezen; 

 benoemd tot r  van Waterstaat, l en Nijverheid, 

de heer  J. N. Bastert, lid der  Provinciale Staten van Utrecht, te 
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Bij . besluit is aan de hoofd-ingenieurs ie klasse van 's rijk s 

waterstaat J. de f en . J. du Cell iée , op hun daar-

toe gedaan verzoek, een eervol ontslag verleend als zoodanig, 

onder  dankbetuiging voor  de goede diensten, door  hen aan den 

lande bewezen. 

Naar  wij  vernemen zal in het najaar  van dit jaar  een examen 

worden gehouden voor  adspirant-ingenieurs van den s Water-

staat. Er  zijn twee plaatsen als zoodanig te vervullen. 

t  verneemt, dat nog vóór  Augustus a. s. vij f 

e ingenieurs, met de noodige gereedschappen, naar  de 

Transvaal zullen vertrekken, om de voorbereidende werkzaam-

heden te verrichten voor  den spoorweg Pretoria—Portugeesche 

grens. 

r  den minister  van marine, tijdelij k belast met de waar-

neming der  functiên van minister  van waterstaat, is, onder 

dagteekening van  dezer, n°.  de volgende circulair e ver-

zonden aan de commissarissen des s in de provinciën: 

«Volgens eene missive van den minister  van binnenlandsche 

zaken van  Juli  n°  vermeld bij  mr. Van Oosterwijk. 

aanteekeningen op de gemeentewet, bi.  behoort bet geven 

van voorschriften omtrent rooiing eigenaardig tot de taak der 

plaatselijke besturen, hetgeen niet wegnam, dat, wanneer ten 

aanzien van rijkswegen andere bepalingen noodig mochten schijnen, 

deze van regeeringswege konden worden gesteld. 

r  eenen uwer  ambtgenooten wordt mijne aandacht gevestigd 

op het gemis van algemeene poliiie-bepalingen, waarbij  het bouwen 

binnen zekeren afstand van rijkswegen aan eene vanwege het 

openbaar  gezag vast te stellen rooilij n is onderworpen, en op de 

omstandigheid, dat sommige gemeentebesturen van meening zijn, 

dat gemeentelijke verordeningen niet op rijkswegen van toe-

passing zijn. 

Na overleg met den minister  van binnenlandsche zaken heb ik 

de eer u er  op te wijzen, dat, zoolang daarin niet is voorzien, de 

plaatselijke bepalingen omtrent rooiing ook voor  het bouwen langs 

rijkswegen van toepassing zijn, en u te verzoeken, de plaatselijke 

besturen hieraan, zooveel noodig. te herinneren. 
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Op g den  Julij  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht. 
van: 

Bestek N°.
t maken, u i tbre iden , wijzigen, 
verplaatsen en opru imen van 
gebouwen en inr icht inge n met 
daarmede in verband staande 
werken op het station -

. 

g f 79000.—. 

e besteding geschiedt volgens  £ van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  Julij
ter  lezine. aan het Centraalbureau bij  de 

e n er. aan het bureau van den 
r r . E. E te 

Breda, en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer-
ken) te bekomen tegen betaling van /

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

e aanwijzing op ht t terrein zal geschie-
den den n d e n Juli  ten  ure des 
voormiddags. 

, den <ie. Julij

 en  van

 zijn voornemens op Woensdag den 
 Julij  a. s. des namiddags ter.  uren op 

het Gemeentehuis in het openbaar 

A A N T E : 

t maken van een vaste B r u g 
met g over  de 

. 

e plaatselijke aanwijzing zal geschieden, 
des s den  Julij , des namiddags 
ten  ure. 

Bestek en teekeningen liggen ter  inzage 
ter  Secretarie en zijn aldaar  verkrijgbaa r 
van af den  Julij  tegen betaling van f

 en

'  d l . l.l \ s &  Cle.
r  s toon  Cement tegels. % 

 Groote voorraden.
 a  «

. leveren : 

zoowei met als zonder  bijbehoorende 

. 

d 

te T 

Weekblad voor  Jonge s 
onde r hoofdredacti e van C A T H A K I N A A L B E R D I N G K III II M. 

Prij s per  jaargang van  afleveringen f \.  franco per  post — Voor 

het buitenland f  hooger. Afzonderlijk e No.'s f

Abonnement m worden bij  alle Boekhandelaren aangenomen bij 

wien prospectus met proefnummers grat i s verkr i jgbaa r  zi jn . 

 V A N 

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkamer - Benoodigdheden , 

Gouden en Z i lvere n . . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 
e inrichtingen waarvan reeds vele 

in  geplaatst zijn, munten uit door 
soliditeit en zeer nette bewerking. 

G A G E N T 

E N 

 St. Anth. Breestraat,

Telephcon

n te bezichtigen in het Tentoon-
stel l ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,
nixstraat en St. Anthonie Breestraat C

, T & C°. 

 u

FIXEEItBAAI t  VS  ERK  (.OUÏ V T t . 

Groote duurzaamheid. Gepatenteerd. Aanbevolen door  de
 te . 

 en gebruiksaanwijzing gratis.  met monsters tegen rembours d  2.50 

 Zandsteenachtige verf voor  gevels. — Steenkit. — Steensausen. 

— C. WÜST. fabriekant van Verwen te . — 

Obernkirclme r of Bremer- Udelfanger-
e N 

S i l e z i s ch en Z w e e d s ch . 
Fransen en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

Aanbrengpremie N . 
Nadere inlichtingen zijn  te bekomen bij  het t van 

n en

] 

 bij  ff,  (V

: .  J. . . Prof. E. . . E , 
C. , F. J. S en C. T.J . S . 

Bu reau: t
U i tgevers: 1>E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p. p. /S  voor  Ned.-lndie 

(bij  vooruitbetaling) tr. p. p ./  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. f — Afzonder!. Nummers voor  zoo lang cle voorraad strekt  C'ts 

: Bestrating in groote steden. — Gaslicht en electrisch licht, 
vervolg van pag.  — Binnenlandsche berichten. — Afloop van aanbe-
stedingen. 

ekend i.s het, maar tevens moeielijk 
te verklaren, dat het verkeer  in 
een groote stad toeneemt, naar-
mate aan dat verkeer  meerdere 
ruimt e wordt verschaft. Nauwe-
lijk s is een groote verkeersader 
in het leven geroepen of deze 

blijk t reeds onvoldoende te zijn, zonder  dat daarmede 
eene vermindering van het verkeer  gepaard gaat op 
de paralelwegen. Sinds b. v. te Parijs de Boulevard 
Sebastopol werd aangelegd, heeft het verkeer  op de 
St. - en St. n merkbaar  toegenomen; 
men opende de Avenue de l'Opéra en de levendigheid 
op de omliggende straten werd nog grooter, niettegen-
staande door  voertuigen van den nieuwen weg 
werd gebruik gemaakt. r  het verlengen van de 

t verminderde het verkeer  in de St. -
straat niet, hoewel de statistieke opgaven aantoonen, 
dat  voertuigen per  dag, zeker  een buitengewoon 
groot aantal, in de t bij  den hoek der -
vrestraat voorbij  snellen. Zulke voorbeelden zijn natuurlij k 
ook aan te wijzen in andere groote steden. 

t het oog op eene dergelijke toeneming van het 
verkeer, is het niet meer  dan natuurlijk , dat ernstige 
vragen voortdurend de belangstelling van stedelijke 
regeeringen bezig houden. Van welke bouwstoffen zal 

 Gevolgd naar: „Wochenblatt für  Baukunde." t opstel daarin 
is bewerkt naar: s et eompte rendu des Travaux de la Société 
des s civils. 

men in 't vervolg gebruik maken ? Waar zal men die 
ontleenen en op welke wijze zal men die aanwenden? 

e talrijk e proefnemingen, in de laatste jaren gedaan, 
met het doel om de oude steen bestratingen door  betere 

! stelsels te vervangen, toonen genoegzaam aan hoe groot 
verschillende eischen zijn, eischen voor  goede berijd-
baarheid der  wegen, voor  het gemak, voor  de openbare 
gezondheid en voor  een spaarzaam beheer  der  gelden. 

e eertijds als een groote verbetering aangeprezen 
g is onlangs in het centrum van Parijs afge-

schaft en door  houtbestratingen vervangen, welke reeds 
in verschillende groote steden met afwisselenden goeden 
uitslag zijn toegepast. e reeds vroeger  bekende, 
nieuw in het leven geroepen en verbeterde wijze van 
bestrating, mocht spoedig de gunst van het publiek 
verwerven, daar  zij  een einde maakte aan het ongerief 
van den . e toekomst zal moeten leeren 
of zij  die gunst waardig is. 

Onder  de goede eigenschappen van houtbestrating is 
zeker  deze de meest gewichtige, dat zij  voldoet aan 
een te lang miskend beginsel, waarop in de toekomst 
elk stelsel van bestrating voor  groote steden moet ge-
grond zijn, het beginsel namelijk om eene harde stof 
te vervangen door  eene in zekere mate veerkrachtige, 
welke op eene onwrikbar e onderlaag rust. e stof 
moet bestemd zijn öm als demper  op te treden tusschen 
de wielen van de rij - of voertuigen en de bestrating. 
Uit dien hoofde moet hout, naast asphalt, beschouwd 
worden als te zijn geroepen  de harde en dreunende 
steenbestratingen thans of later  te verdringen. 

Niet alleen te Parijs verontrustte men zich over  cle 
toenemende ontwikkeling van lier  verkeer, maar  ook 
in n werden proeven genomen niet nieuwe sys-
teemen voor  hout, en voornamelijk voor  asphalt. Vol-
gens het oordeel van e ingenieurs zal men dit 
laatste materiaal moeten beschouwen als bestemd voor de 
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geeft ons het reeds genoemde werk van . Schilling 
een zeer  afdoend antwoord : 

n sucht in einer  grosseren verkehrsreichen Stadt 
diejenigen Theile aus, wo möglichst viele reich und 
elegant beleuchteto Gebaude auf einem möglichst klei-
nen Platz beisamtnen liegen, wo also möglichst viel 
Consum in Aussicht steht, legt für  einen solchen t 
der eine e von einigen hundert n s 
umfasst, eine gemeinschaftliche e an, 
und nennt das eine Central-station." 

Wij  sluiten ons geheel aan bij  de verklarin g van . 
Schilling ; wij  gelooven zelf, dat de electrische verlichting 
van steden voorloopig niets anders beteekent, daneene meer 
of minder  gelukkige speculatie op de beurs der  rijk e bur-
gers, of, wanneer  het slechts de verlichting van enkele 
straten en pleinen betreft, op de beurs der  gemeente. 

Betreffende de electrische verlichting van enkele straten 
en pleinen is er  reeds herhaaldelijk op gewezen, dat 
deze de noodige mate van lichtsterkte meestal te sterk 
zou overtreffen en het publiek, hierdoor  verwend, weldra 
over  het gaslicht in andere deelen der  stad zou klagen. 

A l zou een gemeentebestuur  in deze klachten volstrekt 
geene aanleiding vinden om ook de betrokken stadsdeelen 
sterker  te doen verlichten, dan gelooven wij  toch dat zulke 
klachten onaangenaam zouden stemmen. n heeft dit 
het duidelijkst te Berlij n ondervonden, waar  men, om 
een geleidelijken overgang te verkrijgen van de elec-
trisch verlichte straten naar  de door  gas verlichte, eene 
reeks van s moest plaatsen. t 
deze laatsten is men zeer  goed geslaagd en er  zijn ook 
in andere deelen der  stad een groot aantal geplaatst. 

Te Parijs heeft men de electrische verlichting van de 
Avenue de l'Opéra weder  verwijderd, omdat de kosten 
te hoog waren, er  zijn hiervoor  intensief-branders in de 
plaats gebracht, welke veel minder  kosten aan de stad 
veroorzaken en toch in ruime mate voldoen aan de eischen, 
welke men aan eene goede verlichting kan stellen. 

Te n heeft men bij  de straatverlichting zeer 
goede uitkomsten met den Siemenschen -
Brander  verkregen. 

n feit is het, dat van al de n welke 
zich met electrische verlichting van steden hebben bezig 
gehouden, geen enkele iets heeft verdiend; wel echter 
zijn velen aan deze zaak te kort gekomen, waarbij  de 
aandeelhouders dikwijl s enorme sommen hebben verloren. 
Een troost, hoewel een zeer  kleine, blijf t het steeds, 
dat deze sommen voor  een gedeelte gediend hebben 
tot bevordering der  wetenschap. 

n n alleen zijn op deze wijze nu reeds meer 
dan  millioenen pond sterling verkwist. t is zeer 
goed te begrijpen wanneer  wij  hooren, dat reeds in 

 cr. n hebben bestaan 
met een kapitaal van  millioen ponden sterling. 

Ofschoon op het gebied der  electrische verlichting 
bijna dagelijks verbeteringen worden verzonnen, toch is 
zij  in 't algemeen genomen volstrekt nog niet geschikt 
om in het groot te worden toegepast. Aan de electrische 
verlichting van fabrieken en andere gebouwen, waar 
men reeds over  drijfkrach t beschikt, is in de meeste 
gevallen geen bezwaar  verbonden; nooit echter  zalmen 
eene geheele stad met buitenwijken geheel door  elec-
tricitei t kunnen verlichten zooals dit tegenwoordig door 
het gaslicht geschiedt. 

e kosten van aanleg zouden bij  dergelijke verlich-
ting, in tegenstelling met de gasverlichting, zoo enorm 
hoog worden, dat bezwaarlijk eene maatschappij  zou 
gevonden worden die de zaak durfde te ondernemen. 

e kosten van aanleg zouden — aangenomen dat de 
electrische verlichting zich zoodanig had ontwikkeld, 
dat ze voor  zulk een plan konde vatbaar  verklaard 
worden — volstrekt niet in verhouding staan tot de 
inkomsten. Anders is de verhouding bij  de gasverlich-
ting, waar  het buizennet, zelf tot buiten de stad, kan 
worden uitgebreid, waarbij  de kosten van aanleg zeer 
gering zijn, en de leidingen noch toezicht, noch onder-
houd eischen. 

Na al het aangevoerde houden wij  ons overtuigd het 
bewijs te hebben geleverd, dat het electrische licht nooit 
in eene ernstige concurrentie met gaslicht kan treden. 

t was niet ons doel, om door  de bovenstaande mede-
deelingen over  de hoedanigheid en goede eigenschappen 
van het electrisch licht een minder  gunstig oordeel te vellen, 
wel echter  wilden wij  er  op wijzen, dat ook het gas-
licht goede, niet te ontkennen eigenschappen bezit, welke 
naar  waarde geschat moeten worden. 

Een ieder  die eene gasverlichting door  eene elec-
trische verlichting wil vervangen, vrage zich daarbij  af, 
of het niet wellicht raadzamer zou zijn de bestaande 
inrichtin g door  geschikte branders — met afvoer  der 
verbrandingsproducten naar  buiten — te verbeteren, 
alvorens tot het dure electrische licht te besluiten. 

A l zou hierbij  niets anders bereikt worden dan de 
kostelooze ventilatie van het vertrek, zoo dunkt ons 
toch, dat deze omstandigheid voldoende mag genoemd 
worden, om in dit geval aan het gaslicht de voorkeur 
te geven. 

En ten slotte herhalen wij , dat overal waar  in ge-
sloten vertrekken gasverlichting bestaat, zich meestal 
eene geschikte en tevens voldoende ventilatie daarmede 
laat combineeren. 

E . 

r  de architekten J. Stok en Zoon uit , is te 

's Gravenhage namens regenten der g aanbesteed: 

het maken van een gebouw ten dienste van bovengenoemde in-

richting , aan het Alexanderplein aldaar. e inschrijver  was 

de heer  W. Westmaas te 's Gravenhage voor

e begrooting welke bij  de in te leveren plannen voor  de 

prijsvraa g moest worden gevoegd, mocht niet meer  dan ƒ

bed ragen. 

Op het congres der j  voor  Nijverheid, in deze week 

te Purmerende gehouden, is door  directeuren medegedeeld ge-

worden dat tot op dat oogenbiik eene som van ƒ  was toe-

gezegd als bijdrage in de /  die aan de g zullen 

worden aangeboden voor  het oprichten van een proefstation voor 

bouwmaterialen. 

t voorstel van directeuren om de commissie voor  't proefstation 

te doen voortgaan en haar  rapport op de volgende vergadering in 

te wachten, werd aangenomen. 

e vier  eerste Einddiploma's van den vierjarigen cursus aan 

de l voor d zijn, na gunstig afgelegd eind-

examen, toegekend aan: 

. . \V . lieijerinc k voor  de studie der  ceramiek en 

textiele industrie;  T . van der s voor  de decoratieve schil-

derkunst:  . Th . W. Nieuwenhuis voor  de studie der  metaalbe-

werking, in het bijzonder  voor  kunstsmeewerk en . Zij l voor 

de beeldhouwkunst. 

t eind-examen na den driejarigen cursus in k is 

met goed gevolg afgelegd door  de :  J. . de Groot; 

 E. W . van 't t en . E . 

Na een theoretisch eid-examen tot het tweede deel van den 

vierjarigen cursus zijn toegelaten de heeren: A . van Buschbach 

(decoratieve schilderkunst);  J. B. A. Biegnolé, (decoratieve 

schilderkunst); . J. T . , (decoratieve beeldhouwkunst); 

. Zwollo, (decoratieve beeldhouwkunst). 

e voornaamste studies en werkstukken, door  al de genoemde 

leerlingen gedurende hun verblij f aan de school gemaakt, zullen 

van g  Juli tot en met Zaterdag  Juli , dagelijks van 

 uur, in een der  schoollokalen in het , voor 

alle belangstellenden zijn tentoongesteld. 

e heer  N. Stenelaar, die aan de Akademie van Beeldende 

kunsten te 's e zijn studiën voor  het . O. voltooide, is thans 

als leeraar  aan die instelling verbonden. 

e Algemeene Vergadering van de Vereeniging van Burger-

lijk e , gevestigd te , zal ingevolge besluit van het 

Bestuur  worden gehouden op  Augustus a. s., te Amsterdam. 

r  de Vereeniging van Burgerlijk e s is het volgende 

adres verzonden : 

Aan 

Zijne  den  van . . . . 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het Bestuur der 

Vereeniging van Burgerlijke  opgericht t

en gevestigd te ; 

dat, zooals algemeen erkend is, aan de regeling der  vergoeding 

van reis- en verblijfkosten, welke van  tot  in werking 

is geweest, groote gebreken kleefden, waarvan de schadelijke 

werking zich meer  deed gevoelen, naarmate de ontwikkelin g der 

verkeermiddelen een toestand in het leven riep, geheel en alver-

schillende van dien, welke bij  het ontwerpen dier  regeling bestond 

en waarmede uit den aard der  zaak bij  hare samenstelling reke-

ning was gehouden; 

dat als natuurlij k gevolg hiervan steeds meer  werd aangedrongen 

om deze verouderde regeling te vervangen door eene nieuwe, in 

beter  overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden; 

dat ter  voldoening hieraan bij k besluit van  Januari 

 N°.  eene nieuwe regeling der  vergoeding voor  reis- en 

verblijfkosten tot stand kwam, waarbij  men zich niet bepaald 

heeft, om de gebreke van het bestaande tarief weg te nemen en 

het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde omstandig-

heden, maar  waarbij  geheel nieuwe grondslagen zijn aangenomen; 

dat, deze nieuwe regeling thans gedurende eenigen tij d in wer-

king geweest zijnde, daarbij  is gebleken, dat zij  minstens even 

gebrekkig is als die, welke zij  heeft vervangen en, zij  het van 

anderen aard, tot even gegronde bedenkingen aanleiding geeft; 

dat de bezwaren hieraan verbonden zich te meer  doen gevoelen, 

omdat, bij  gebreke eener  andere regeling, het , ook 

buiien den t algemeen gebruikt wordt: 

dat dientengevolge, op grond van een besluit der  Algemeene 

Vergadering van de leden der  Vereeniging van Burgerlijk e -

nieurs, gehouden te 's Gravenhage in Augustus  aan eene 

Commissie uit haar  midden is opgedragen om eene, op rationeele 

grondslagen berustende regeling voor  het geven van vergoeding 

van reis- en verblijfkosten te ontwerpen; 

dat deze Commissie hare taak heeft volbracht en haren arbeid 

bij  de leden der  Vereeniging, die wegens hunnen werkkrin g bij 

een goede regeling dezer  zaak groot belang hebben, algemeene 

instemming vond, zoodat aan het Bestunr  is opgedragen op den 

geleverden grondslag een tarief vast te stellen, dat zoowel door 

bijzondere personen als door  openbare instellingen kan worden 

gebruikt ; 

dat naar  het oordeel onzer  Vereeniging een dergelijk lariel ook 

voor  den t beter  on billijke r  zou werken dan het thans 

bestaande. 

n waarom het Bestuur  voornoemd de eer  heeft — onder 

aanbieding van een exemplaar  van het vastgestelde tarief onzer 

Vereeniging, vergezeld van eene e van Toelichting — zich, 

gelijk ooi; tot de andere , tot uwe Excellentie te wenden 

met het eerbiedig verzoek, dat het uwe Excellentie moge behagen, 

uwe medewerking te verleenen tot een voorstel aan Z. . den 

, om de in  uitgevaardigde regeling weder  in te trek-

ken en te vervangen door eene andere, bij  welker  samenstelling 

het Bestuur  zich vleit, dat de beginselen van hel hierbij  gevoegde 

tarief ten grondslag zullen mogen strekken. 

k doende, 

 het Bestuur voornoemd: 

(get.) A . . . W. Baron

V nor zit ter. 

» C. . .  Secretaris. 
, i

e Algemeene Vergadering der  Vereeniging tot bevordering 

van Fabrieks- en d zal dit jaar  op  en

Augustus te Wageningen gehouden worden. n die vergadering 

zal onder anderen het volgende te sprake worden gebacht: 

e ingenieur . P. J. Tutein Nolthenius te 's-Bosch zal eene 

gedachtenwisseling inleiden omtrent de vraag: naar  welke voor-

schriften van algemeenen aard dient de aanbesteding en uitvoe-

rin g van werken te geschieden? 

Voorts zal eene bespreking gehouden worden over  de algemeene 

voorschriften voor  de uitvoering en het onderhoud van werken 

onder  beheer  van het t van Waterstaat, l en 

Nijverheid . 

a zal een voorstel van de afd. Amsterdam in behandeling 

komen, strekkende dat door  de Vereeniging worde aangedrongen 

op spoedige invoering eener  wettelijke regeling van het zoogen. 

leerlingstelsel en op de oprichtin g van teekenscholen, meer  bij -

zonder  ingericht voor  de ontwikkelin g van den vormenzin van 

jeugdige handwerkslieden. 

r  den heer  F. . van n zal de bespreking worden 

ingeleid van de pogingen tot oprichtin g van een proefstation voor 

de keuring van bouwmaterialen. 

Uit het verhandelde op de vergadering en het Congres der 

Nederlandsche j  tot bevordering van Nijverheid, in 

de afgeloopen week te Purmerend gehouden, teekenen wij  hier 

het volgende aan. 

Prof. J. . van Bemmelen van , gaf een kort overzicht van 

de gesteldheid der  Zuiderzee en de voorgestelde ontwerpen tot 

droogmaking. 

j  eindigt zijne rede met den wensen, dat de kennis zal toe-

nemen van hetgeen een aanslibbing zal opleveren, waardoor  o. a. 

Ameland aan het vasteland wordt vastgehecht. 

Vanwege het departement n wordt door  den heer 

J. Soutendam het tweede punt, atdeeling landbouw ingeleid : «af-

voeren van faecale stoffen." 

Spreker  wijst er  op dat het gebleken is dat van de meeste 

gemeentebesturen, om in dezen verbetering aan te brengen, niets 

is te verwachten. 

r  het wegspoelen toch van faecale stoffen ontstaat een voort-

durend water- en bodembederf en worden aan den landbouw 

onschatbare meststoffen onttrokken. Spr. vraagt dus of het niet 

wenschelijk zou zijn het hoofdbestuur  uit te noodigen, deze voor 

den landbouw en de volksgezondheid zoo belangrijk e zaak nog-

maals onder de aandacht der  regeering te brengen, ten einde 

een wet te verkrijgen , waarbij  water  en bodembederf door  faecale 

stoffen wordt belet, welke vraag hij  tot zijn conclusie maakt. 

Uit de discussie blijkt , dat men door zulk een wet, met het 

oog op den afvoer  van fabriekswater, nadeel vreest voor  de 

nijverheid. 

m raadt prof. Van Bemmelen aan, het verzoek alleen te 

bepalen tot de faecaliën en wel zoodanig dat de Stadswaieren 

niet worden bedorven. 

e conclusie van den heer  Soutendam is met nagenoeg alge-

meene stemmen aangenomen. 

n de  en  afdeeling, leidde de heer . Sijmons, ingenieur 

te , de bespreking in van het vraagstuk der  «rookvrij e 

verbranding" . 

j  deed zulks, daar  de niet-rookvrij e verbranding oorzaak is 

van een groote verspilling van brandstol en aanleiding geeft tot 

het bederf van velerlei voorwerpen. j  besprak de middelen om 

zoowel in onze woonhuizen als in onze fabrieken tot een rookvrij e 

verbranding te geraken. 



j deed dit minder uit een technisch dan ui: een industrieel 

oogpunt. Allereerst was het de vraag hoeveel zuurstof men aan 

de te verbranden koolstof moest toevoegen om deze volkomen te 

doen verbranden. Verandering van de tegenwoordig onvoldoende 

inrichtin g der  schoorsteenen, zoowel in woonhuis als fabriek, 

achtte hij  noodig, e gemeenteraad van n zag het belang 

hiervan wel in: na een onderzoek van deskundigen, is daar een 

verordening op den bouw der  schoorsteenen gemaakt, waardoor 

de rookvrij e verbranding bevorderd wordt. Als technische hulp-

middelen beval spr. aan: i ° . het aantal schoorsteenen zoo veel 

mogelijk te verminderen, hetgeen door  centrale verwarming ge-

schieden kan;  vermeerdering van het gebruik van gas als 

brandstof, waartoe de verminderde gasprijzen medewerken, die bij 

dag lager  moeten zijn dan 's avonds;  het gebruik van z. g. 

watergas, door het leiden van waterstof in den vuurhaard, oor-

zaak van ontwikkelin g var. zuurstof, die de verbranding bevordert 

Spr. haalde, als voorbeeld, een fabriek aan, die door magnesia-

licht verlicht en verwarmd wordt, terwij l men de stoomkracht 

door gas verkrijgt . 

Zoowel uit het oogpunt van gezondheid als van besparing prees 

spr. de opgegeven middelen aan, en de vergadering vereenigde 

zich met zijn wensch, dat dit onderwerp in de departementen der 

. in een wintervergadering behandeld zal worden. 

t dep. Arnhem leidde, in aansluiting aan het gesprokene 

door den heer  Sijmons de vraag in: 

t niet het gewone steenkolengas in de toekomst hoofdzakelijk 

dienen tot verwarming en drijfkracht ? welke zijn de middelen 

daartoe te geraken, in het belang zoowel van gasproducent als 

consument ?" 

e afgevaardigde van Arnhem beantwoordde de eerste vraag 

bevestigend en vereenigde zich met de conclusie des heeren Sijmons. 

e heer  Ed. von Saher. directeur der  Teekenschool voor -

nijverheid te , leidde de bespreking in van de wenschelijk-

heid, om in het teekenonderwijs op de lagere school meer  eenheid 

te brengen en het te doen aansluiten bij  het middelbaar  onderwijs 

en de burger-avondscholen. 

t teekenonderwijs levert door de zeer  uiteenloopende methode 

te verschillende resultaten op. e jongelui komen op de teeken-

scholen zonder  behoorlijk onderlegd te zijn, en moeten dus de 

laagste klassen alle doorloopen. Van deze klassen nu behoort de 

ontwikkelende kracht uit te gaan, en dit kon niet voldoende ge-

schieden, zonder  leiddraad die voor  alle onderwijzers zou moeten 

dienen. Voorts was het nadeelig den leerlingen al te knellende 

banden aan te doen. 

Spr. beschouwde het als strik t noodig, dat het teekenonderwijs 

op de lagere scholen uitsluitend op geometrischen grondslag 

berustte. Eerst moet geleerd worden met draadfiguren en naar 

de natuur. Spr. achtte het wenschelijk een commissie te be-

noemen, die bedoelden leiddraad zou vaststellen. 

e heer  Stortenbeker was voor het spelende leeren bij  kinderen: 

het teekenen van het  tot en met het  jaar  leverde, volgens 

zijn inzien, de beste resultaten. t teekenonderricht op de lagere 

scholen laat ook volgens hem te wenschen over. Op de gymnasia 

wordt dit in het geheel niet gegeven; hierop dient men te letten. 

t is even noodig den meer  ontwikkelde gevoel voor  het schoone 

te leeren als den werkman, voor  wien men thans zoozeer  ijvert . 

Een voorstel van Sneek, om de wenschehjkheid door  het Congres 

te doen uitspreken, dat aan de lagere scholen verzamelingen tee-

keningen en modellen met toelichting verstrekt worden, werd 

hierop met algemeene stemmen goedgekeurd. 

r het departement Groningen was de vraag gesteld: s 

het waar dat de beoefening van kunstnijverheid wordt belemmerd 

door concurrentie van onbekwame personen? Zoo ja, welke af-

doende middelen kunnen daartoe worden aangewezen?" 

e heer de Vries beantwoordde de eerste vraag bevestigend. 

e onbekwamen kunnen hun werk goedkooper  leveren, dan de 

anderen, die bekwamer zijn. j  zou gaarne zien, dat de -

schappij  omtrent dit punt van haar  gevoelen deed blijken , bij 

voorbeeld door de wenschehjkheid van examens uit te spreken. 

e zou men, volgens een der  leden, tot de gilden terug-

keeren. r een ander  werd wijziging van het patentrecht 

noodig geacht in dien zin, dat met het uitreiken van het patent-

biljet een zekere erkenning van bevoegdheid gepaard ging. Een 

voorstel deed de inleider  niet. 

. t gemeentebestuur het bou-

wen van school  aan den n 
weg, gegund aan  de , voor  /

 Juli . t bestuur  van den 
polder k Smeetsland c a. het bouwen 
van een ronden steenen windwatermolen. 

. d c. s. te m /
P. Sliedrecht te . . . . »

J. , idem

F. ten Zij t en Zn., te . .
J. v. d. Vlugt te t . . . . >>

J. . idem

J. Uijterlind e te . . . .
gegund. 

 Juli . Burg. en Weth. 
i n . t vernieuwen van de gemetselde 

brug over den Zuidsingel bij  de Oranje-
gracht. d waren  biljetten; de 
hoogste inschrijvin g bedroeg /  en de 
laagste /  voor  welke som het werk is 
gegund aan den heer P. . van Erkel Jr., 

metselaar te . 

t verrichten van eenige werkzaam-
heden aan de schoolgebouwen in vij f per-
ceelen. Als laagste inschrijvers zijn aannemers 
geworden van de perc.  en  de heer 
 van , timmerman te e voor 

ƒ  van perc.  de heer N. Brink , tim-
merman te n voor /'  van perc
de heer W. . , timmerman, n 
voor  en van perc.  de heer C.
Verhaaff timmerman te n voor /

 Juli t t 
van Justitie, het bouwen van een rechtsge-
bouw en huis van bewaring te Zutphen,
inschrijvers: en een huis van bewaring te 
Nijmegen  inschrijvers. 

P. Zeenders te Utrecht /

. W. s te Zutphen. . . . »

. , te Buiksloot »

C. g te Zutphen »

Th . G Bekhuis en . a te 

n »
. Veenebos te Briell e »

O. J. n te Zutphen. . . »
 Bruin s te Zwolle »

k te Zutphen »
G J. Carmiggelt &  Zn., Brummen »
Ch. Eckhardt te Almelo »

J. v. Burk eu Wissing te Ooster-
beek Arnhem »

W . van . . »
J. en J. . Vos te Almelo en 

m »
E. v. d. Woerdt Jzn. te r »
A. . Uiterwij k te Zutphen . . ' . . »

F. W. van Geurden te Apeldoorn »

 Juli . Burg. en Weth.: het 

maken van een vaste brug over  de . 

W . . Booms, Eindhoven / '

Verhagen en van 't Wout, . <>

P. . Versteijnen, Oosterwijk . . . »

. r  en voor  rekening 
van het Genootschap «Pulchri Studio" : het 
bouwen van eene zaal met bijbehoorende 
vertrekken. e inschrijver , de heer 
P. B. , aldaar, voor  ƒ  terwijl , 
wanneer de houten vloer  door een parket-
vloer  moet worden vervangen, deze som 
met /  wordt verhoogd en voorts nog 
met /  voor de werkzaamheden aan 
het voorgebouw. 

Peppel en Smits te Nijmegen. . . ƒ 

E . J. Weijers, idem » 
v. Eek en Scheltema, idem. . . . » 
 W. v d. Waarden, idem . . . » 

Jac. v. Ginkel, idem » 

. t bouwen van een brood-

fabriek. e van  inschrijvers was de 
heer A. Schreuder, aldaar, voor ƒ
aan wien het werk gegund is. 

Ï7S ~ 

 Juli t bouwen van 
 woningen, Serie B. voor  de Coöperatieve 

Bouwvereeniging «Patrimoniums Bouwlust", 
onder  beheer  tfan den architekt E . . J. 
de Jongh Jr . te . 

E. Groenink te Steenwijk ƒ

J. de Boer en Zonen idem »

J. t te p pel »
. . Frank te n »

. Steenbergen idem »

J. Teunis en A. J. W. p 

Wzn. te Zwolle »

F. , te n

 Oasterwijk te Wijh e »
Gegund aan F. n 

E G 
tot het maken van . 

/Copieen van teekeningen. geteekend op» 
\calqueerpapier of id. linnen, in lichtdruk , ƒ 

Werkende met 5 Toestellen, verschil-
lende grootte. 
ie 35  goedkooper  dan Fhotolithngruphie. 
2e Bewerking zeer  snel. 

 Fouten of abuizen onmogelijk. 
 \nin:i l naar  willekeur . 

n en conditie bij  den Boekhan-
delaar . G.  Cz. Amsterdam. 

Voorhanden: t drukp a pier, ld. toe-
stellen (in verschillende afmeting) en zin-
ken spoelbakken. e sorteering Teeken-, 

r  en n

van Z . . N . 
T N 

Bekroond met Eere-d ip loma, (hoogste 
onderscheiding) op de e ten-
toonstel l ing van bouwmater ia len en 
aanverwante artikelen te Groningen in
Onovertrefbar e vervanging van Sgraf-
fito, biedt volkomen weerstand aan den in-
vloed van ons klimaat, kan met het grootste 
succes worden gebezigd voor het versieren 
van Pi lasters, Fr iezen, Schi lden, T y m -
pana, Borstweer ingen,Wandbekleeding 
enz. Wordt geleverd in alle afmetingen, voor 
verzending geschikt, en desgewenscht over-
eenkomstig de teekening van den architect. 

n worden op franco aanvrage 
gaarne ter  bezichtiging toegezonden, door 
den vervaardiger  J. .  te Groningen, 

t en door de agenten: 
Firm a , k  te 

Amsterdam. 
J. . Gierstraat te Haarlem. 
A . E. , Goudsche Singel
A. . op de Vest, te Dordrecht. 

. C. , te Vtight en 's Boech. 

A . , Achter  Twijnstraa t te Utrecht. 
C. , Smitstraat te
A . J. A. , te Winterswijk. 

S. J. , Terborgstraat, te Zwolle. 

S. A . . Tuinen, te Leeuwarden. 

Verklaringe n van . Bouwkundigen ter 
inzage, waaruit de deugdzaamheidreeds gedu-
rende twee jaren blijkt .

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen verrotting en zwam. e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijleverin g van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concui reerende prijzen. 

e T merk e Sonne, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. T 

T systeem P é t i t j e a n. 
 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 

öel ieve op Voornaam eii Adres te letteo. 

> der n vau de Val Travers. 

E  W i l l . T 

Bel tweg N o. 3. 

Gecomprimeerd e Asplialtwegvi i en dit o Dorschvloeren . Werke n in Aspha.lt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skatinff-ltiiiks , Mom  Kelders , kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en Ma(razij«vloereii . Gangen Veranda' s Bruif - en Dakbe-
dekkingen , Iteton Fuiideeringeii , Stallen , enz., enz,, enz. 

Aspha lt speciaal tot wering van vocht ige muren. 
Voor  inlichtingen reut het leugen vau Vloeren, Bedekkingen nu., gelieve meu zich te alresseereu 

uan het r  tier  fabriek, beltweg 3,

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

Aanbrengpremie N . 
Nadere inlichtingen zijn  te bekomen bij  het t van 

n en  3965 

0. t 
, 

N ,
 Amsterdam

N , Antwerpen
Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden N 
PAA  V E N .

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1883. 
T E

G . 

 PARKETVLOERE N en WAUDTEGELS: 

N S ft  Cle. 
n  Cementtegels. 

Groote voorraden.

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verg laasde 

. 
Agent l

„  A. Jantlije-: te

Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-
waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden. 39°S 

. leveren : 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

. 

Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

http://Aspha.lt-


 en S 
der  gemeente Utrecht zullen op Zaterdag 
den  Juli  des namiddags  ure, ten 

e aldaar : 

t maken van een S T E E N E N 
G E B O U W om den bcstaand.cn 
Ontsmett ingsoven, op het ter-
rei n der  Gemeenterein ig ing te 
Ut recht , met b i j lever in g van 
all e daartoe benoodigde mate-
r ia len . 

n geven de s 
S is l l.TGEN..  Stationsweg,

terdam. 
Aanwijzin g in loco heeft : laats op Woens-

dag den iqen Juli , des voormiddags ten  ure. 
Bestekken a f  zijn te verkrijgen ter 

Secretarie der  gemeente Utrecht en ten -
tore van voornoemde . 

Weekblad voor  Jonge s 
onde r hoofdredacti e van C A T H A R I N A A L B E K D I N G K T H I J M . 

Prij s per  jaargang van  afleveringen /  franco per  post / — Voor} 

het buitenland /  hooger. Afzonderlijk e No.'s / o

abonnement in worden bij  alle Boekhandelaren aangenomen bij 

wien prospectus met proefnummers grati s verkri jgbaa r  zijn . 

Uitgever  "W.  te 's Gravenhage

The St. Pancras n Work 
Company, . 

-lenoodigdhedeB. 

van solide constructie tot concur terende 
prijzen. 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 
International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 
Agenten voor  en de

alwaar  een Sta l en Bo x op ware 
grootte te bezichtigen is. 

Geïllustreerd e ('ittjlojrussei i op 
aanvrage . 

e n van Bouwartikelen, 
St. Anth . «reestraa t C 21 A M S T E R D A M . 

Telegram-Adres: . Telephoon X° . 352. 

Agent van: ; T & C ° . 

 VAN ; E &  C°. te N EN 

; T , . 

: 

p 1880 

Weenen 1880. 

: 

Frankfor t a . 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gebruikt e doch in goeden staat zijnde 

door  E . G U G E

Brieven . B W bij  den Boekhandelaar 
. B. , te Arnhem.

, T & C°, 
. E N 16. 

 naar  t

G N VAX . 

N i s s t 

N , Frankfor t . 
 V A N 

 en .

 en N 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , B o s t o n , 
T

. , t b/d Oude Spiegelstraat 335. 

S 15 Gulden. 
Gemaakt van Notenhout met nickel montuur  zeer  sierlijk ; 

om aan den muur  of de schrijftafel te bevestigen. Twee toe-
stellen op voet, waaraan zij  verbonden zijn door  middel van 
een zacht zijden koord, schelinrich ting,  meter  kabel met 
electrische batterij . Compleet f45.— 

n werking te zien te Amsterdam, in het Gebouw der 
 tot bevordering der Houwkunst, t 

 bij  De  ft. van  & Zoon, t
en bij  den r  / ' . H. van de  Galerij  Paleis voor 
Volksvlijt .

Eigendom van . , . T &  A. , 

te s (Frankrijk. ) 
Gelegen in den omtre k van

 enz , en te  tussche n St . Joir e en Keffroy . 

Franco toezending van monsters en prijzen op aanvraag. 

3959

: . . J. . . Prof. E. . . E , 

C. , F. J. S en C. T. J. S . 

Bu reau: t

Ui tgevers: E N . VA N  &  ZOON. 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p.p. /X  v e 

(bij  vooruitbetaling) . p. p . / l  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. f — Afzonder!. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts 

: e verwarming der  toekomst, door  Joh Vlaanderen. — 
Binnenlandsche berichten. — Vraagbaak. — Afloop van aanbestedingen. 

E G . 
Vrij  bewerkt naar hel franse h 

. . 

H 
et vorige jaar  kwam in het

 N°.  een 

opstel voor, handelende over  het 
watergas als lichtgas, waarin wij 
kennis maakten met deze gas-
soort, die van eene geheel 
andere samenstelling is dan 
het steenkolengas. e vervaar-

diging en eenige eigenschappen ervan werden daarin 
aangetoond. Nu vond ik in een tijdschrif t eene uitvoe-
rige beschrijving omtrent dezelfde gassoort door  den 
civiel-ingenieur  VV. Alexandrawicz, doch hoofdzakelijk 
van de toepassing daarvan als goedkoope warmtebron, 
met opgave van steden in het buitenland, waar  reeds 
dergelijke gasfabrieken bestaan en met gunstig gevolg 
geëxploiteerd worden. l ik wel wil aannemen, 
dat de tij d nog ver  af kan zijn, om zulke fabrieken in 
ons land op te richten, dacht ik het toch voor  sommige, 
misschien vele lezers van het  belangrijk 
genoeg, om er  kennis mede te maken in verband en als 
vervolg van hetgeen er  vroeger  in bovengenoemd nummer 
van het Weekblad over  gezegd is. m laat ik hier 
eene vrij e vertaling der  beschrijving volgen. 

e laatste helft der  eeuw kenmerkt zich door  de 
wetenschappelijke uitvindingen en hare toepassingen, 
ten algemeene nutte dienstig te maken. 

r  de minder  bevoordeelden kan van den stoom en 
de electriciteit even zoo goed gebruik worden gemaakt 
als door  den meer gegoeden stand; voor  betrekkelijk 
lagen prij s — welken nog aanmerkelijk verlagen zal — 
abonneert men zich tegenwoordig voor  water, gas, 
ja zelfs voor  drijf - (bevveeg-)kracht bij  zich aan huis 
het ontbreekt ons nog maar  — behalve zooals licht 
te begrijpen valt in Amerika — aan fabrieken, van-
waar  men aan huis gelegenheid tot verwarming kan 
verkrijgen , bij  abonnement. 

Nu stellen we er  natuurlij k buiten, de gaskachels en 
haarden welke gevoed worden door  middel van onze 
gewone lichtgasfabrieken, omdat we hier  fabrieken op 't 
oog hebben, welke uitsluitend wanntegas leveren. 

n de Nieuwe Wereld toch, heeft men reeds sedert 
een kwart eeuw de  verwarming (kachels, haarden) 
evenals de  verwarming (lucht-, water- en stoom-
verwarming) doen plaats maken voor  het uitsluitend 
gebruik van het zoogenaamde

Bij  dit verwarmingssysteem nu wordt de warmtebron 
of de brandstof (gasachtig) vervaardigd in eene bijzon-
dere fabriek, en vandaar  evenals het lichtgas in de woon-
huizen van eene geheele stad of van eene stadswijk 
aangevoerd. 

Voor eenige jaren maakte men hiervoor  gebruik van 
stoom, uit honderden stoomketels in batterijen verzameld, 
verkregen. h hieraan waren verscheidene bezwaren 
verbonden. 

Vooreerst had men veel verlies van warmte door  de 
condensatie van den stoom, en ook door  tie onver-
mijdelijk e ontsnapping ervan, in eene zoo groote ver-
takking van buizen. e menigvuldige herstellingen der 
verbindingen van de buizen waren zeer  lastig en kostbaar. 

Ten laatste was er  steeds gevaar  voor  ontploffingen 
onder  de publieke straat, veroorzaakt door  het buigen 
der buizen. r  verzamelde zich dan het conden-

7de Jaargang N ° : 30. 
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e gemeente Enschede richtt e in  eene ambachtsschool op, 

welke eene avondschool zou zijn, waar  behalve het vakonderwijs 

voor  de bouwambachten ook dat voor  de a. s. wevers gegeven zou 

worden. t programma voor  den eersten wintercursus

was vastgesteld vóór het verschijnen van het bekende onderwijs-

rappor t van de j  tot bevordering der , en 

droeg nog vele blijken van verwantschap aan burgeravondschool 

cursussen, al was eenig streven in goede richtin g onmiskenbaar. 

t nu verschenen programma voor  den tweeden cursus, den a.s. 

winteravond cursus, toont zeer  grooten vooruitgang; het programma 

is degelijk en flink,  geheel opgemaakt in den geest van de proeve, 

door  de commissie bij  haar  rapport gevoegd voor  dergelijke 

avondscholen. 

n wij  het een verblijdend verschijnsel noemen, dat het werk 

der commisie waardeering ontving, zulke bewijzen van instemming 

met hare denkbeelden zijn niet minder  welkom; en zeer  zeker 

mag een woord van hulde gebracht worden, aan den directeur 

dier  ambachts-avondschool en aan allen die tot het vaststellen 

van dat programma te Enschede hebben medegewerkt, voor  dit 

blij k van hun ernstig en loffelij k streven in het waarachtig belang 

van den Enschedeschen jeugdigen handwerksman. 

e e g te Amsterdam, waar  een 

tentoonstelling van sport-artikelen in voorbereiding was, heeft, 

hoewel nog niet lang bestaande (zij  werd opgericht Augustus

reeds een leven van groote afwisseling achter  zich. Zaterdag jl . 

echter  is bij  de rechtbank hare faillietverklarin g aangevraagd, 

waarop door  de rechtbank reeds beslissing is aangenomen. 



r 
e uitslag van het te Amsterdam door  leerlingen der  rijks -

normaalschool voor  teekenonderwijzers afgelegd eindexamen is 

als volgt: vijftie n candidaten namen daaraan deel, te weten:

candidaten, waaronder  dames, behoorende tot afdeeiing A (hand-

teekenen) en  candidaten behoorende tot afdeeiing B (bouw- en 

werktuigkundi g teekenen). 

Geslaagd zijn : afdeeiing A., mej. S. P. Fokker, mej. F. B. -

henk, mej. . A. J. Prins en mej. F. Wartena, de heeren C. Bruyn, 

J. P. P. Bodifiée, A. . Gorter en . C. T . Vermeulen. 

Afdeeiing B„  de heeren: J. g en P. . A . . 

Aan deze personen is het diploma uitgereikt. 

r  den heer de t de r was bij  de Prov. Staten van 

d een amendement ingediend op de provinciale be-

grooting, strekkende om aan de vereeniging »de Praktische Am-

bachtsschool"  te , een subsidie van /  toe te kennen 

in plaats van  gelijk de Ged. Staten hebben voorgesteld. 

n de vergadering der  Prov. Staten, gehouden  dezer, werd 

dit amendement evenwel verworpen. 

r  Commissarissen van de Nieuwe of e Sociëteit te 

>s Gravenhage, werd voor de som van ƒ  uitbesteed, het 

bouwen van eene nieuwe Societeits-Tent in het e Bosch. 

e bouw is aangenomen door  den heer  J. van h Jr . 

e officieele uitnoodigingen voorden n Nijverheids-

Prijskamp"  te Brussel in  zullen eerstdaags aan alle mogend-

heden gezonden worden. 

Op het terrein — hetzelfde als dat der  tentoonstelling van 

 — is men reeds druk bezig aan de gebouwen, welke er 

verrijzen zullen. 

T e oordeeien naar de belangstelling in Frankrijk , ë en 

Engeland, voor de onderneming betoond, beloven de afdeelingen 

dier  landen zeer  belangrijk te worden. 

n de gemetselde oliebakken van eene olieslagerij  is 
de beklamping afgevallen en zijn de muren daardoor  lek geworden. 
Wat moet gedaan worden om de olie van en uit de muren te 
verwijderen, om er  eene nieuwe beklamping tegen te kunnen 
metselen ? 

Of, op welke goedkoope wijze kunnen de muren weder  dicht 
gemaakt worden? 

 Juli e bouwkun-
dige P. van der  Vliet , het bouwen van een 
woonhuis aan de Weesperzijde aldaar. 

. . . 

 C. s . . . . 

A . Aalders »

W . Boom »
Gebrs. Esveldt
A . A. . Vos

J. F. Prenzler «

J. v. Bern.
J. Geleins te Nieuwer-Amstel . . . »
J. n
C. v. d. Brand en . e . . . . »

F. e »
de overigen allen te Amsterdam. 

. van n . 
B. van der  Worp 

. van der  Spoel 
J. Witteveen . . . 
W . J. . . . 

 Bultman . . . . 

gegund, allen aldaar. 

 Juli . t verbouwen der 
schouwburg en concertzaal met tooneelge-
bouw, onder  beheer  van den architekt  te 

e Wz. 

e /

J. Pot Jz »

E . van der  Woerd »

. Steenbergen >>

. Commissarissen van de 

J Nieuwe of e Sociëteit, den bouw 

eener  nieuwe societeitstent in het Bosch. 

J van h Jr /

's  Juli . e heeren 
Schrakamp en Verhagen: het maken eener 
bierbrouweri j  met aanhoorigheden. 

A . v. k te l ƒ
P. J. A. n en Bekkers . . »

 P. van t »
 A. B s »

! . s »

G. de r »
gegund aan . , 

de overigen allen aldaar. 

 Juli . e architekt A . v. d. 
Steur  Jr., namens het bestuur  van de Ver-
eeniging tot verpleging van lijder s aan 
vallende ziekten aldaar: het maken van een 
nieuw gebouw tot verpleging van patiënten, 
op het terrein, gelegen in de n : 
W . A . van Amstel te . .

. t bouwen van eene directeurs-
woning bij  de gemeentelijke gasfabriek, en 
het bouwen van een afsluitmuur om het 
fabrieksterrein. .  biljetten. e 
inschrijver J. J. s te Breda, voor 
ƒ  laagste inschrijver  B. Verlegh te 
Ginneken, voor ƒ  Voor het leveren 
van  greskeien van de Ourthe waren 
ingek.  biljetten. e inschrijver  C. P. 
Petit, aldaar, voor ƒ  de  stuks, 
hoogste inschrijver  F. Engels te Amsterdam, 
voor  de  stuks. 

Gouden 
Staats e 

e 
Breslau 

1869. 

a A . 
Eerste prij s 

voor u i t 
muntend 

fabrikaat , 
i 1870 

e 
van ver-
dienste, 
Weenen 

1873. 

te Amöneburfc bij  Biebrich  d ,
levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 
der  werkzaamheden, langzaam of snei bindend, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der  labriek:  vaten per  jaar. 

s in de voornaamste steden. 

. 
1880. 

G-oudon 

, 

Offenbach 

. 1879. 

Gouden 
e 

/Copieen van teekeningen. geteekend op\ 
'calqueerpapier of id. linnen, in lichtdruk. / 

Werkende met 5 Toestellen, verschil-
lende grootte. 

ie 35% u<>rclki ]ier  dan Photolithographic 
 Bewerking zeer  snel. 
 Fouten of abuizen onmogelijk. 
 Aantal naar  willekeur . 

n en conditie bij  den Boekhan-
delaar . . Amsterdam. 

Voorhanden: , ld toe-
stellen (in verschiiiep.de afmeting  e.i sin-
ken spoelbakken. e sorteering Teeki-n-, 
lloortrckpiipie r en lloortrekliniie n

 30—50
6—11

35

 lagere n prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

t voor  Nederland, , 19 Pr in s , Amsterdam. 

 :x|>i»ii i i.- der n van de Val Traven» 

Zilvere n Medaill e Imsterdii m 
T E 

1888. 

G . 

m

 PARKETVLOEREN en WAMDTEGELS: 

 tl N TO N 110 J NS 4 01 e. 
 Tro t n  Cementtegels 

j _ (.roote voorraden. 

a

E . 

Beltweg No. 3. 

T 

Gecomprimeerd e Asphaltwep u en dit o llorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mustie k voo r Trottoirs , Skatinjr-IUnks , INoiitvloeren , Helders , Kolf-e n Kegel -
banen . Winkel - en Majrazijnvloemi . Gangen Veranda' s Urujr - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fundeeringeii , Stallen , enz., en/.,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering  vochtige muren. 
Voor  iuliohtiugen omtrent het le-jfen vun Vloeren, Bedekkingen en»., gelieve tneu gioh teadresteeren 

uan het kauloor  der  fabriek, Beltweg 8,  39!S0 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 
 Stoke upon Trent. 

.. A. Jandges te Crefeld. 

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t n is het eenig e afdoende middel tegen  en swam. e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

e T merk &  S ö h n e, E 
- en E . Billijk e prijzen en vruchten. T 

T systeem P é t i t j e a n. 

 op Voornaam eu Adres te letten. 

e ondergeteekenden bevelen zich 
bi j n Arch i tek t en aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con-

d i t i ë n . 
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 Utrecht. 

G 

 Breda,
franco

U

J A N H A M E R , 
Amsterdam. t 286. 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

Aanbrengpremie N . 
Nadere inlichtingen zijn  te bekomen bij  het t van 

n en  3974 

d 

te T 

3KB.4AI I KU\ST*CHIM>ERWER K  \ GOBELI * I UIT t TIE. 

Groote duurzaamheid. Gepatenteerd Aanbevolen door de
 te . 

 en gebruiksaanwijzing gratis.  met monsters tegen rembours a  2.50 

 Zandsteenachtige verf voor  gevels. — Steenkit. — Steensausen. 

— C. WÜST. fabriekant van Verwen te n — 

 V A N 

Engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkauier-Benoodigdheden , 

Gouden en Z i lvere n . . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 
U^T*  velt' 

soliditeit  zeer nette bewerking. 

G A G E N T 

D.
K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 

 St. Anth. Breestraat,

Telephcon A'° .

 Tentoon-
stel l ingsgebouw j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,
nixstraat en St. Anthonte Breestraat C

l 
I 
I 
1 

Obernkirchner of Bremer- Udelfanger-
e S T E E N 

S i l e z i s ch en Z w e e d s ch T 
Fransen en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

l 

, T & C', 

"Weekblad voor  Jonge s 
onde r hoofdredacti e van l ' A T H A R I N A A L B E R D I N G K T i l 1.1 M. 

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

Prij s per  jaargang van  afleveringen  franco per  post / — Voor 

het bui enland / t  hooger. Afzonderlijk e No.'s

Uitgever B te 'sGrayenhave.
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 A'*.?/, van 30 JWi «S7 

: . P. J. . . Prof. E. . . E , 

C. , F. J. S en C. T .J . S . 

Bu reau: t

U i tgevers: E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p. p.  voor  Ned.-indie 

(bij  vooruitbetaling) . p. p ./ ; voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. f — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts 

: Bij  de plaat. — . — Onze meubelen, door 
. J. Jesse. — Prijsvragen. — Binnenlandsche berichten. — Vraagbaak. 

— Boekaankondiging. — Correspondentie. — Afloop van aanbestedingen. 
t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: . 

 2
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(*) n de (') Philippo Brunelleschi was beeldhouwer en architekt. 

O N Z E . 

. J . J E S S E. 



i 8 . j 



V . 

n het laatste artikel over de prijsvraag voor een nieuwen 

gevel van den m te , in dit blad opgenomen, werd ge-

zegd dat aan deze was deelgenomen o. a. door twee Neder-

landsche architekten. 

Behalve het besproken ontwerp van den heer . P. Berlage Nzn. 

wist de e met zekerheid, dat door  een ander  architekt 

eveneens een ontwerp was ingezonden; zij  meende echter  geen 

vrijhei d te hebben diens naam te noemen. 

t is naderhand gebleken, dat nog een derde inzending uit Neder-

land afkomstig was, een ontwerp van de heeren G. en C. k te 

Amsterdam, die vrijhei d hebben gegeven hunne namen te noemen. 

E . 

t i .September  is de hoofdingenieur  der  marine advi-

seur  voor  scheepsbouw A . J. . Beeloo, op de meest eervolle 

wijze ontheven van het hem opgedragen onderwijs in de scheeps-

bouwkunde aan de Polytechnische school te , en is dat tot 

 Januari  opgedragen aan den ingenieur  der e  klasse 

. Cop. 

Een van de eerste bestuursmaatregelen van den nieuwen r 

van Waterstaat enz. is het uitvoering geven aan eene toezegging, 

door  zijnen voorganger  aan de Staten-Generaal gedaan, nl. om 

het personeel bij  den aanleg van staatsspoorwegen werkzaam, 

belangrijk in te krimpen. Een derde van dat personeel heeft 

thans officieel aanschrijving ontvangen, dat na  Januari

hunne diensten niet meer  gevorderd worden en zij  op dien datum 

eervol zullen worden ontslagen. 

t lot treft ongeveer  ingenieurs, opzichters, enz. 

t Handelsblad deelt mede, dat door  den heer  W. te e 

Gz., te , de eerste prijs , zijnde een gouden medaille, 

behaald is geworden op de Akademie St. , voor  middel-

eeuwsche bouwkunst, te Gent, wegens zijn ontwerp voor een 

kerkgebouw. 

. 

n leze de in dit nummer voorkomende 
«Boekaankondiging." 

. Van geachte zijde wordt ons het volgende 

medegedeeld: r  afschrobben met eene soda-oplossing wordt 

de olie verwijderd (zeepvorming), en door  behoorlijk naspoelen 

het oude metselwerk geschikt voor het aanhechten der  nieuwe 

beklamping. 

t spreekt van zelf, dat, waar  dit noodig is, behoorlijk maat-

regelen moeten worden genomen om den aandrang van het bui-

tenwater  tijdens de bewerking tegen te gaan. 

n de ruimt e van den bak het toelaat, zou het wel wen-

schelijk zijn een tweede klamplaag aan te brengen. e lagen 

moeten, zoo mogelijk, op een of andere wijze verbonden worden 

met het bestaan blijvend metselwerk. 

Voor  het te gebruiken waschvocht zou een proet kunnen worden 

genomen met eene oplossing van zoogenaamd wasch-kristal of 

geconcentreerde zuivere soda  gcwichtsdeel soda op

deelen water). Eén . van dit kristal staat in werking gelijk 

aan . gewone soda. e prij s is /'  per . t is 

o. a. verkrijgbaa r  bij  Outshoorn en van der d te , 

in vaatjes van . 

 Bestaat er  eene stof welke de eigenschap bezit van 

bij  vermenging met water als anderszins kneedbaar te zijn ge-

lij k boetseerklei en waarop na verharding geschilderd kan worden? 

Zoo ja, — waar is die cement te verkrijgen? 

n iemand mij  iets mededeelen omtrent ovens 
tot het verbranden van grof afval? (geen desinfecteer- of crema-
tie-ovens). Bestaan er  beschrijvingen of teekeningen van? Waar 
kan ik die inzien of ze mij  aanschaffen. 

. 

Bij  den uitgever  C. . Brinkma n te Amsterdam zal verschijnen 

een werk e Electricitei t in het maatschappelijk leven", in afle-

veringen van  vel druks a  bladzijden. Per  vel druks zal de 

prij s ƒ  bedragen. t aantal dezer  vellen schijnt echter  nog 

niet met zekerheid bepaald te kunnen worden. e leiddraad 

tot zelfonderricht zal  illustratië n bevatten. 

n navolging en door  bewerking der  gunstig bekende »Electro-

technische Bibliothek van A . , heeft de uitgever  besloten 

in een reeks van onderwerpen de electriciteit in het maatschappelijk 

leven te behandelen; dus in 't bijzonder  met het oog op de behoeften 

der praktijk , en naar  hetgeen reeds daarover  door  bekwame mannen 

werd geschreven. 

Elk onderwerp hetwelk behandeld wordt, vormt wel is waar  een 
afgesloten geheel, doch alle staan tevens met elkaar  in verband. 
T e zamen kunnen zij  dus beschouwd worden als een handleiding 
voor  toegepaste electriciteitsleer. Aan de eischen der  theorie zal 
tevens worden voldaan door  eenige afzonderlijk daarover  handelende 
deelen. 

Ter beoordeeling van de wijze van uitvoering en bewerking, 

welke laatste zeer  net beloofd te zijn, heeft de uitgever  reeds eene 

bloemlezing uit het geheele werk in druk doen verschijnen. e 

geeft duidelij k aan wat de handleiding beoogt. 

e proefaflevering zendt de uitgever  gaarne aan belangstel-

lenden op aanvrage gratis toe. 

Verschillende onderwerpen worden daarin gedeeltelijk behan-

deld, op eene wijze en naar  aangegeven bronnen, die voor  het 

nieuwe boekwerk een ruime verspreiding doen verwachten. c. 

. 

A . van . te e e plaats geen stukken, waarvan de 

naam van den schrijver  bij  haar  niet bekend is. 

 Julij . Ten behoeve der 
doleerende gemeente: het bouwen eener 
kerk in de n aldaar: 
W . A. G. Jansen te Utrecht. . . . ƒ

 Julij . e archit. E. Fremau 
te Tilburg : het maken van een kantoorge-
bouw, wolmagazijn, paardenstal met aan-
hoorige werken, voor  den weled. heer  Pieter 
van n te Tilburg : 
J. . s /
Ed. de Beer »
J. C. van Pelt 
C. . C. s 
P. n en J. s . 
P. van s 
C. van Eijck 
J. Brouwers 
P. Jongen 

t

i>
Janssen—VVaijers »

. n /
W . van Eijck >;

. n »
J. van Gorp »
P. F. e t

s en van der  Aa »
Ch. Gustenhoven
P. van l
C. A. s »
F. s »

s Franken »
W . van Gorp «

gegund, allen te Tilburg . 

 Juli . e achitect J. : 
het bouwen van een woonhuis voor  den 
heer  C. . Zehender  Frans aldaar. 
W . van n / '
A . Steverink te Groenlo »
A . A . van den Berg

A . . . Wesselink / n .
A . J. Wilmin k
J. B. Welmers te Gelselaar . . . . »
J. . Boonk »
J. Brummelhuis »

. J. Frantsen . »
Groothengel te Borne »

 P. Groothuis
de overigen allen aldaar. 

 Juli . B. en W. : het maken 
en plaatsen van  ijzeren ophaalbruggen 
met bijbehoorende werken, in  perceelen. 
ie perceel,  inschrijvers,  perceel, idem. 
Gecombineerd ingeschreven door  de firma's 
J. P. Cornelissen te Amsterdam, /
hoogste inschrijver . 
Aug. Emmerick le Stadskanaal, f
laagste inschrijver . Gunning aangehouden. 

Eigendom van . , . T & A. , 

te s (Frankrijk. ) 
Gelege n i n den omtre k van

 enz., en te  tussche n St . Joir e en Reffroy . 

Franco toezending van monsters en prijzen op aanvraag. 

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 

E G 
tot het maken van . 

/Copieen van teekeningen. geteekend opk 
\calqueerpapier of id. linnen, in lichtdruk. ' 

Werkende met 5 Toestellen, verschil-
lende grootte. 
te 35 % goedkonper  dan Photolithiigrnphie . 

 Bewerking zeer  snel. 
 Fouten of abuizen onmogelijk. 
 Aantal naar  willekeur . 

n en conditie bij  den Boekhan-
delaar . G. . Amsterdam. 

Voorhanden: , ld. toe-
stellen (in verschillende afmeting) en sin-
ken spoelbakken. e sorteering Teeken-, 

r  cn lloortrckliniie n

t n is het eenige afdoende middel tegen verrotting en zwam. e 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijleverin g van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concui reerende prijzen. 

e T merk f &  Sonne, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten.

T systeem P é t i t j e a n. 
 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 

Gelieve op Voornaam en Adres te letten. 

O O S T - I N D I Ê . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

Aanbrengpremie N . 
Nadere inlichtingen zijn  te bekomen bij  het t van 

n en  39s 8 

(  I K

e ondergeteekenden bevelen z ich 
bj j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con-

d i t i ë n . 
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. J. Vincent & C°. 
, 

N ,
 Amsterdam

N , Antwerpen
Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden N 
P A A  V E N .

W. F WEIJNTJES. 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1383. 
T E

G . 
N 
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 PARKETVLOERE N en WAUDTEGELS: 

pj N S  Cie. 
^ n  Cementtegels 

Groote voorraden.

Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 



Op g den  Augustus  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te
van: 

Bestek N°.

t wijzigen der  rijtuigenloods 
en het maken van gebouwen 
voor  den dienst der  Posteri jen 
enz. op het station -

. 

Ea rn in g f 12000 — 

e besteding geschiedt volgens S;  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  Ju)j
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de 

e n en aan het bureau van den 
r r te Breda, en is op 

franco aanvraag aan genoemd Centraalbu-
reau (Afd. Weg en Werken) te bekomen 
tegen betaling van /

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den  Augustus  ten  ure des 
voormiddags. 

, den  Juli

e n van Bouwartikelen, 
St. Anth . Breestraa t C 31 A M S T E R D A M . 

Telegram-Adres: . Telephoon N°. 352. 

 vau: G . 
 VAN S E &  C°. N EN 

S i T , . 

>  m n u i » m

| ™ : , a - ; « o
Weenen 1880.  1 8 8 *. Amsterdam 1882 

| N , Frankfor t . 
 V A N 

5

 A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , B o s t o n , 
| T

t b/d. Oude Spiegelstraat 335. 

The St. Pancras n Work 
Company, . 

Eerst e Prijs : GOUDEX MEDAILLE . 
International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

Weekblad voor  Jonge s 
onde r hoofdredacti e van C A T H A R I N A A L B E R D I N G K T H I J M . 

Prij s per  jaargang van  afleveringen  franco per  post /  Voorj 

het buitenland /  hooger. Afzonderlijk e No.'s

A bonnementon worden bij  alle Boekhandelaren aangenomen bij 

wien prospectus met proefnummers grati s verkri jgbaa r  zijn . 

 Sta l  Bo x

Geïllustreerd e fat»lotusse n op 
aanvrage . 

J A N H A M E R , 
Amsterdam. t 286. 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

vereischen geen toezicht, hebben geen beweegbare deelen, geven geen 
terugslag in den koker; zijn van soliede constructie bij  billijke n prijs . 

n alle voorname plaatsen zijn modellen te bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis en franco. 

Exploitati e der  Tan de Val Traver». 

. N . T 

, T &  C\ 
. E N 16. 

Bel tweg No. 8. 

VAN 

Gecomprimeerd e Asphaltwegei i en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-ltinks , Noutvloeren , Kelders , kolf-ei i Kegel -
banen . Winkel - en Magazijnvloeren . Gangen Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fuudeeriugen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt"speciaal tot  van vochtige muren. 

 8,

6 A U G U S T U S 1887. 

:  r . .

 C.

Bureau:
Uitgevers: .

n Office: 

35 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p. p. /X .50; voor c 

(bij  vooruitbetaling) . p. \i. f 11.50; voor  het Buitenland (!>ij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. f 10.-— Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt 25 ('ts 

: Ambachtsonderwijs. —  Algemeene vergadering der 
Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en d in Neder-
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Vereenig ing ter  bevorder ing van Fabr iek - en 

d i n Neder land. 

Op deze te Wageningen gehouden vergadering, in de afgeloopen 

week, werden o. a. de volgende onderwerpen behandeld, die niet 

van belang ontbloot zijn voor  de lezers van dit blad. 

Op verzoek van het r  leidde de heer . P. J. Tutein 

Nolthenius, ingenieur  van den Waterstaat te 's , de 

vraag in: »naar weike voorschriften van algemeenen aard dient 

de aanbesteding en uitvoering van werken te geschieden?" j 

vestigde de aandacht op de zes volgende stellingen: 

. n het algemeen verdient navolging dit voorschrift der  Prui -

sische : »Bij  belangrijk e werken zijn de leveringen en 

de uitvoeringen naar  de betrokken takken van handel en nijver -

heid te splitsen en afzonderlijk aan te besteden."  Niet minder  deze 

bepaling: «Aldus gevormde perceelen zijn bij  grooten omvang 

opnieuw te splitsen." t doel dezer  voorschriften zal echter  niet 

weinig bevorderd worden, indien tegelijkertij d de Fransche bepa-

ling wordt overgenomen: e aannemer is maandelijks af te betalen. 

. Slechts bij  uitzondering is over  te gaan tot een aanbeste-

ding a forfait . Waar de omvang der  leveringen of uitvoeringen 

niet van te voren met voldoende jiistheid kan bepaald worden, 

is derhalve volgens prijs-eenheden aan te besteden. 

. n plaats van zich volledige vrijhei d van handelen voor  te 

behouden, behoort de werkgever  zich te verbinden om onvoor-

waardelijk het werk aan hem te gunnen, die het laagst beneden 

de raming inschrijft . Geene andere dan geschikte personen zijn 

dus tot de mededinging toe te laten. 

. e taak der  borgen behoort zich te bepalen tot het ver-

goeden der  schade, welke de werkgever  lijd t wanneer  de aannemer 

zijn verplichtingen niet is nagekomen. e aansprakelijkheid der 

borgen is daarenboven te beperken tot een in het bestek te noemen 

maximum-bedrag. 

V . Evenmin als de werkgever  gehouden is aan het aanbod tot 

voortzetting der  werkzaamheden door  de erfgenamen des aanne-

mers, evenmin behoort de werkgever  de erfgenamen tot voortzet-

ting te kunnen verplichten. t contract behoort dus rechtens 

door  den dood van den aannemer ontbonden te zijn. 

. Bij  particulier e werken zijn de geschillen tusschen het tech-

nisch beheer  en den aannemer te berechten door  één scheidsman, 

hiertoe gezamenlijk door  werkgever  en aannemer aan te wijzen. 

Bij  openbare werken is die berechting aan een permanente com-

missie op te dragen. 

Omtrent  deelde de inleider  mede, dat in Frankrij k bij  aan-

besteding van waterstaats-werken, slechts kunnen mededingen zij, 

die een bewijs kunnen overleggen dat zij  in staat zijn het werk 

uit te voeren; uit hen die worden toegelaten, wordt hij  die voor 

't minste bedrag heeft ingeschreven, aannemer. n d 

kiest men den aannemer uit de  laagste inschrijvers. 

Spreker  acht het wenschelijk voor n hier  te lande te 

bepalen, dat zij  aan een Nederlander  kunnen worden gegund, 

wanneer  onder  de  laagste inschrijver s Nederlanders voorkomen. 

d deze bepaling reeds bestaan, dar. zou van de  millioen 

gulden waarvoor  in  groote werken werden besteed, 

volgens den thans bekenden stand van zaken, voor  een bedrag 

van  millioen door Nederlanders zijn uitgevoerd, en dan nog 

beneden de begrooting. 

e spreker  toonde ten laatste het groote nut aan van het 

onmiddehjk kenbaar  maken van aanmerkingen, indien deze op 

aannemingen van Staatswege waren te maken, en van het vast-

stellen van algemeene voorschriften voor  particulier e aannemingen. 

Tot dit laatste zouden de s van l kunnen samen-

werken. 

e prijslijsten , bedoeld in , ondervonden bestrijding, omdat 

de prijzen der  materialen aan daling en rijzin g onderhevig zijn 

en daardoor  allerlei misrekeningen konden ontstaan. e heer 

Nolthenius verklaarde later  dat hij  bedoeld had, dat de prijzen 

door  de inschrijvers zeiven moesten worden

Een ander  lid, afgevaardigde uit Utrecht, was van oordeel dat 

de heer  Nolthenius zijne stellingen meer  uit een technisch, dan 

wel uit een nijverheidsoogpunt heeft verdedigd. j  geeft in over-

weging, nu er  een nieuwe r is, het gunstige tijdsti p niet 

verloren te laten gaan, maar  nogmaals aan te dringen op ant-

woord, op een volgens besluit vóór  jaar  te m genomen, 

adres aan den toenmaligen r  gezonden, waarin de bezwaren 

tegen de algemeene voorwaarden voor  aanbesteding werden opge-

somd. Op dit adres was tot heden geen antwoord ingekomen. 

Na repliek van den heer  Tutein Nolthenius wordt het voorstel 

van den Utrechtschen afgevaardigde aangenomen, eveneens een 

ander  voorstel om door de afdeelingen der  Vereeniging te laten 

onderzoeken, welke verbeteringen zijn aan te brengen, en hoe zij 

zijn te verkrijgen . 

e in te wachten rapporten der  afdeelingen zullen in handen 

worden gesteld van een Commissie, waarin de heer  T . N. zich 

bereid heeft verklaard zitting te nemen. 

Aan deze Commissie zal tevens worden opgedragen de behan-

deling van een onderwerp, door  de afd. Amsterdam aangegeven. 

e had het wenschelijk geacht, dat de algemeene voorschriften 

voor  de uitvoering en het onderhoud van werken, onder  beheer 

van het . van Waterstaat, l en Nijverheid op de alg. 

verg. werden besproken, zoowel in verband met het adres van 

de r  van . alhier, in Juni  aan den betrokken 

r  verzonden, als ten opzichte der  verhandeling over: »de 

aanbesteding van 's s werken", door  den heer . P. J. Tutein 

Nolthenius geschreven. 

Een volgend punt van bespreking was het verzoek der  afd. 

Amsterdam, om aan het r  op te dragen zich tot de 

regeering te wenden en deze te verzoeken de uitkomsten van al 

hare aanbestedingen, zoowel openbare als beperkte, in de

 openbaar  te maken. 

n door  «beperkt" , «onderhands"  werd verstaan, dan ver-

klaarde de heer  v. n zich hier  tegen. Een ander  lid achtte 

de bedoelde bekendmaking nadeelig voor  de Nederl. nijverheid, 

die daardoor  nog meer  zou lijden van buitenlandsche concurrentie. 

t voorstel om de stemming over  dit punt te splitsen, voor 

«openbare"  en »onderhandsche"  aanbestedingen werd aange-

nomen, eveneens dat om aan den r  de openbaarmaking 

van den afloop van aanbestedingen te verzoeken. 

Omtrent onderhandsche aanbestedingen wenschte men echter 

geen openbaarheid. 

n handen van de bovenvermelde Commissie werd tevens een 

ander  punt gesteld, door  de Afd . Amsterdam als belangrijk genoeg 

beschouwd om ook in deze vergadering te worden besproken. Zij 

meende, dat bij  de werken, die door  het , hetzij  bij  openbare 

aanbesteding of ondershands, aan buitenlandsche firma's  worden 

gegund, deze niet langer  boven de vaderlandsche bevoordeeld 

mogen worden. 

e afd. doelde hier  in de eerste plaats op de kosten van toezicht, 

door de gunning aan een buitenlandsche firma  veroorzaakt, welke 

koster, in rekening behooren te worden gebracht ten gunste van 

den binnenlandschen inschrijver . Ook was gedacht aan de zegel-

en registratie-kosten, waarvan de buitenlandsche inschrijvers — 

althans bij  een der  departementen van algemeen bestuur  — telken-

male bij . besluit worden vrijgesteld. 

a volgde de besprekingen omtrent het proefstation voor  de 

keuring van bouwmaterialen. 

t , van meening dat de pogingen tot oprichtin g 

van zulk een inrichtin g ondersteuning verdienen, noodigde de afdee-

lingen uit, door  de toekenning van een subsidie daartoe zooveel 

mogelijk mede te werken, en stelde voor  eene som uit de algemeene 

kas daarvoor  beschikbaar  te stellen onder  zoodanige voorwaarden, 

als door  het r  zal worden bepaald. 

e heer  van n lichtte deze zaak nader  toe, besprak de 

werking, de kosten en de plaats der  inrichting , en stelde ten 

laatste in het licht, dat het proefstation zou blijke n ook nuttig te zijn 

met het oog op de concurrentie van het buitenland. 

e afd. Amsterdam, hoewel de oprichtin g van zulk een proefsta-

tion op prij s stellende, is tegen het verstrekken van eene bijdrage 

in de kosten; zij  is alleen voor  zedelijken steun. e kosten moeten 

later  worden gedekt door  betaling der  te nemen proeven. 

Een der  afgevaardigden gaf in overweging, nu de groote staats-

en spoorwerken zijn afgeloopen, de nog overgebleven inrichtingen 

voor  de ingenieurs daarvan, bijeen te brengen; hierop antwoordt 

de heer  van n dat de inrichtin g niet alleen wordt gevraagd 

ten behoeve van uit te voeren bouwwerken enz., maar  voor  de 

geheele nijverheid. 

r  de mededeeling van den Voorzitter , dat onder  bijdrage 

eene van enkele honderde guldens werd verstaan, scheen men meer 

geneigd daarin toe te staan; er  werd dan ook besloten de som 

nader  vast te stellen. 

t geschiedde op den laatsten dag der  vergadering, tot een 

bedrag van /

Wat betreft de wenschelijkheid der  invoering van verplicht tee-

kenonderwijs op de lagere school, vestigt het r  de 

aandacht der  afdeelingen op het uitnemend rapport over  teeken-

onderwijs op openbare lagere scholen, aan het gemeentebestuur 

te 'sGravenhage uitgebracht door  de heeren. J.Ph. , O. A. 

Eerelman en . . Boersma (rapporteur) . 

e heer n trad als inleider  op. 

Evenals de Voorzitter , achtte de heer  van n het zeer  wen-

schelijk, dat het rapport meer  algemeen bekend werd gemaakt. 

Ten slotte werd goedgevonden hit rapport in grooten getale te doen 

drukken , en het zooveel mogelijk bekend te maken ook buiten 

den krin g dezer  Vereeniging. 

Ook heeft het r  kennis genomen van het oordeel 

door  de algemeene vergadering der j  tot bevordering 

der  Bouwkunst uitgebracht over  het rapport der  door  haar  be-

noemde commissie tot onderzoek der  vraag, «welke eischen dient 

men te stellen aan eene goede regeling van het vakonderwijs voor 

handwerkslieden in de bouwambachten,"  waarbij  de conclusie 

van dit rapport door  die , evenals door  de Ver-

eeniging, met algemeene stemmen werd aangenomen. 

t nam voorts s van de discussie door  de afdeeling 

Amsterdam te dezer  zake gehouden, en waarbij : 

i ° . de ambachts-dagscholen door  geen der  sprekers zijn in be-

scherming genomen, maar  de werkplaats werd geacht de aange-

wezen plaats te zijn voor  de practische opleiding van den hand-

werksman ; 

 de wenschelijkheid werd uitgesproken van een verplicht 

schoolbezoek tot -jarigen leeftijd ; 

 de regeling bij  de wet van het z. g. leerlingstelsel werd 

geacht hoogst noodzakelijk te zijn in het belang der  Nederlandsche 

werklieden; evenals 

4°. de oprichting, voor  zooveel noodig van overheidswege, van 

avond-ambachtsteekenscholen. 

t ontving in verband hiermede van de afdeeling Amsterdam 

het volgende voorstel.ter  behandeling: 

e afdeeling Amsterdam acht het wenschelijk dat, tot veredeling 

en verbetering van het handwerk in Nederland en tot betere 

opleiding en ontwikkelin g van zijne aanstaande beoefenaars, door 

de vereeniging ernstig worde aangedrongen op eene spoedige 

invoering van de wettelijke regeling van het zoogenaamd leerling-

stelsel en op; de oprichting, voor  zooveel noodig van overheids-

wege, van teekenscholen, meer  bijzonder  ingericht voor  de ont-

wikkelin g van den vormenzin van jeugdige handwerkslieden, met 

instandhouding van den onafwijsbaren eisch, dat de aanstaande 

handwerksman bltjv e in staat gesteld om zich, op verstandelijk 

gebied, zoo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen. 

Bij  de bespreking van dit onderwerp door  de afdeeling, werd 

de werkplaats geacht de aangewezen plaats te zijn voor  de prac-

tische opleiding van den handwerksman, en de wenschelijkheid uit-

gesproken van een verplicht schoolbezoek tot -jarigen leeftijd. 

e afd. Amsterdam sluit zich aan bij  het rapport van de -

schappij  tot bevordering der  Bouwkunst. 

e afgevaardigde uit Utrecht deelde mede dat de afd. aldaar  over 

dit punt heeft gehandeld met eene commissie van  leden welke 

het niet eens konden worden; de commissie ontving niet minder 

dan  rapporten, welke men bereid is beschikbaar  te stellen. 

e Voorzitter  ziet geen kans voorstellen te doen, die nog van 

invloed zullen zijn. Amsterdam dringt ook niet aan op een bepaald 

verzoek aan de , maar  vindt het toch hoogst wenschelijk 

dat de aandacht er  voortdurend op wordt gevestigd. 

Aan het hoofdbestuur  wordt intusschen opgedragen niets te verzui-

men om deze zaak voor  het vervolg zooveel mogelijk te bevorderen. 

de oproeping en evenmin iets van den uitslag. n

noch  ja zelfs niet in de vakbladen

 of  wordt den hunkerenden naar  't afleggen 

van, of de belangstellenden in die examens iets, hoegenaamd, 

daaromtrent meegedeeld. Een en ander  deed bij  ons de vraag 

rijzen: «wat is toch wel de reden, waarom met de behandeling 

van die zaak zoo geheimzinnig wordt te werk gegaan en waarom 

't  daarover  ook geheel zwijgt. Voor  de beant-

woording dier  vragen zouden U zeker  velen om mij  heen met 

mij  dankbaar  zijn. 

e heb ik de eer  hoogachtend te zijn, 

Uw abonnent 

A . . 

,  Juli

Gaarne zag ik onderstaande in Uw geacht blad opgenomen, 

waarvoor  ik U bij  voorbaat dank zeg. 

Velen met mij  bevreemt het, dat geen enkel nummer v.in het 

 iets meldt aangaande de examens voor  opzichter  bij 

's s Waterstaat. Niets omtrent 't programma, niets omtrent 

e e merkt naar  aanleiding van bovenstaand schrijven 

op, dat in  van i  onder  «Binnenlandsche 

Berichten"  zeer  uitvoerige mededeelingen voorkomen omtrent het 

in de tweede helft van Juni gehouden examen voor  opzichter  van 

's s Waterstaat. n dit bericht wordt verwezen naar  het pro-

gramma, hetwelk is opgenomen in No.  van het zeilde blad, 

jaargang

n No.  van het  wordt onder  de binnen-

landsche berichten medegedeeld, dat in de  No.

is opgenomen het volledige programma van het examen. 

t  is beknopt geweest in zijne mededee-

lingen, omdat  het meest aangewezen blad is voor 

de bedoelde berichten. . 

door . 

t laatst uitgekomen  bevat een belangrijk 

arrest, door  den n d in revisie gewezen, betredende de 

verantwoordelijkheid van den Staat voor  schade, veroorzaakt door 

minder goede constructie der  door  haar  aangelegde werken. 

Een schip van de Schweizerischer d heeft op .

gemeerd gelegen aan een due d'alve, staande in het kanaal, door 

den Staat aangelegd, tusschen t en Wemeldinge. e 

plaats was goedgekeurd door  het sluispersoneel, ten minste dit 

had geen bezwaar  gemaakt, dat het schip, daar  waar  het ongeval 

geschied is, werd vastgemeerd. 

n dien due d'alve stak de kop van een der  bouten een paar 

centi-meters uit, het schip is door  den zwaren wind daartegen 

gedrukt. e uitstekende kop is door  de huid van het schip ge-

drongen, door  het vallen van het water  is de veroorzaakte scheur 

vergroot, het water  is door de scheur  in het schip gekomen en 

het schip is gezonken. 

e vraag of de Staat de veroorzaakte schade moest vergoeden, 

] is door  den . . in bevestigenden zin beantwoord, omdat de 

Staat, werken aanleggend.' in een voor  iedereen toegankelijke haven, 

voor  de constructie ervan verantwoordelijk is, even goed als 

' ieder  bijzonder  eigenaar  dit zoude zijn. Er  is, zegt het arrest, geen 

reden te bedenken waarom de Staat niet verantwoordelijk zou zijn. 

Over  die vraag bestaan verschillende arresten, die de Staats-

 plicht, om zorg te dragen voor  gebrekkige constructie of onge-

schikte exploitatie, niet zoo beslist uitmaken. 

n de eerstvolgende vergadering der  Juristen Vereeniging komt 

de zeer  belangrijke vraag ter  sprake, hoever  de bevoegdheid der 

gemeentebesturen, om het eigendomsrecht te beperken, zich be-

hoort uit te strekken. e heeren . J. . de o a en 

Jacobi leverden over  dit onderwerp uitvoerige praeadviezen. 

Tusschen het standpunt dat beide praeadviseurs in hun geleerde 

en gemotiveerde monografien verdedigen, is natuurlij k groot onder-

scheid waar  te nemen. 

Wi j  stellen ons voor  na afloop der  debatten, hetgeen voor 

het bouwvak van belang is, eenigszins uitvoerig in dit blad te 

bespreken. 



r  den n d is uitgemaakt, bij  arrest van i 1.1., 

dat het loopen over  eens anders weiland door  hekken en slooten, 

behoorlijk afgesloten, niet strafbaar  is, daar  zulk een afsluiting 

niet is op te vatten als een kenbaar  verbod van toegang. 

Wanneer  men dus zijne terreinen wil vrijware n van overloop, 

dient men duidelij k het verbod kenbaar  te maken. 

r  de Commissie van toezicht op de s Akademie van 

beeldende kunsten is aan den r  van Binnenlandsche Zaken 

het navolgend rapport uitgebracht. 

e Commissie acht zich gelukkig Uwe Excellentie te kunnen 

melden, dat de jonge P. Pander, de bekroonde mededinger  in 

den wedstrijd in de beeldhouwkunst in  gehouden, zoover 

hersteld is van zijne langdurige ziekte, dat hij  waarschijnlij k tegen 

het begin van September  uit het burgerziekenhuis te 's , 

waar  hij  bijna twee jaren lang zal zijn verpleegd, zal kunnen ont-

slagen worden. Alsdan zal hij , ingevolge de toezegging in Uw 

schrijven van  November  in het genot kunnen treden 

van het hem toegekende jaargeld tot voortzetting zijner  studiën 

in de beeldhouwkunst. 

Aan den heer  P. Pander  is, bij  koninklij k besluit van  Juli 

 voor  het tijdvak van  September  tot  Augustus

een jaargeld van f  verleend, om hem in de gelegenheid te 

stellen zich in de beeldhouwkunst buitenslands te volmaken. 

Blijken s een bij  de Nederlandsche g ontvangen bericht 

zullen op onbepaalde tijden inte' nationale tentoonstellingen van 

schoone kunsten, te , gehouden worden. e tijden zullen 

afhankelijk worden gesteld van de omstandigheden. e duur  van 

elke tentoonstelling zal in den regel zijn, van Juni tot einde 

October. 

e tentoonstellingen gaan uit van het genootschap der -

chener  kunstenaars en worden ondersteund door den Staat. 

n een volgend blad zal eene vertaling van de statuten voor 

deze tentoonstellingen worden gegeven. 

. 

e ingenieur  E . . Collette, werkzaam bij  het hoofdbestuur 

der posterijen en telegraphie, is belast met het onderzoek van al 

de bliksemafleiders op de gebouwen der  maritieme etablissementen 

in Nederland. 

Bij  den uitgever  ü . , te Tiel , is een werkje verschenen, 

getiteld: «Perspectief. k voor  hen, die studeeren voor  de 

akte handteekenen lager  onderwijs of voor  de hoofdakte, ten 

dienste van bouwkundigen en ten gebruike op teekenscholen, 

door  F. . Berghuis." 

t werkje heeft zijn ontstaan te danken aan de ondervinding, 

door  den schrijver  opgedaan, dat er  in het belang van de studie 

der perspectief nog wel wat te verbeteren is. 

Nu meer  en beter  teekenonderwijs allerwege de leuze is, en de 

invoering er  van voor  alle scholen en standen gewenscht wordt, 

moet zeker  een boekje dat met het oog op een bepaald doel 

een zekeren omvang niet overschreidt, met belangstelling worden 

ontvangen. 

Voor  het doel waarvoor  het werd geschreven, blijkende uit den 

titel , is het praktisch ingericht. Na alle behandelde onderwerpen 

worden een aantal vraagstukken opgegeven ter  oplossing. 

Ten slotte behelst het werkje een opgave van de examen 

vraagstukken lager-onderwijs handteekenen, opgegeven in de jaren 

 en  benevens een programma voor  het handteekenen 

lager-onderwijs en een voor  de hoofdakte handteekenen. 

e prij s is  de uitvoering is zeer  degelijk te noemen. 

 Julij . e architekt A . van 

der Steur  Jr.: het maken van een gebouw 

vooi epilepsi. 

t te Overveen /

.  Brakenburg »

B. Zuithof »

. van Ommeren »

C. Elrfer s en Zn »

J. Verkoren te Voorscholen . . . . »

J. Giebels en J. Servellen »

Verhagen en van 't Wout »

s en Zoon 

n »

J. Slenters »

C. J. Cramer »

 A. van Amstel, e s

gegund, de overigen allen aldaar. 

 Juli . e architekt N. A. 

Swanenburg, het bouwen eener  villa , voor 

rekening van den heer  dr. . de Feijfer. 

B. p /

 Juli . e architekt J. P. 

, onderhandsche aanbesteding van de 

stoom export-varkenslachterij  te Assen, voor 

de firma  Thomson &  Co., te , 

begrooting

 de Vries te Assen /

T . s Wzn. te n . »

J. N. a te Groningen . . . »

Bekhuis en a te n »

. de Grooth te Winschoten . . . »

 Juli . e architekt J. B. 

Wijnstok Jr. het verbouwen der  perceelen 

 ie Anjeliersdwarsstraat aldaar. 

P. J. Schendstok en C. van k / '

 Augustus. e architekten 

Wegerif en , het verbouwen van 

de winkelbehuizing met pakhuis van den 

heer  J. Wildervanck, aan de t 

hoek Prinsenstraat. 

. Berends ƒ

k »

. r  »

W . Pleyesier  »

. . a »

J. s »

A. Wichers

. Oldenburger  »

. Jansen »

J. Werkman »

T . J. Jelsema »

A . Schreuder  »

e 
Breslau 

1869. 

a A . 

Eerste prij s 

voor  u i t -

muntend 

fabrikaat , 

i 1870 

e 

van ver-

dienste, 

Weenen 

1873. 

ie Amflnvbur a bij  l lkbrii l i  d l.'ijn .
levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 
der werkzaamheoen, langzaam of snei bindend, met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 

s in de voornaamste steden. 

. 

1880 

Gouden 

, 

Offenbach 

. 1879. 

Gouden 
e 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio-
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E G 
tot het maken van . 

/Copieen van teekeningen. geteekend opv 
l calqueerpapier  of id. linnen, in lichtdruk. / 

Werkende met  Toestellen, verschil-
lende grootte. 

ie  goedkooperdan Photo lithogrnphie. 
 Bewerking zeer  snel. 

 Fouten of abuizen onmogelijk. 
 Aantal naar  willekeur . 

n en conditie bij  den Boekhan-
delaar . G.  Cz. Amsterdam. 

Voorhanden: , ld. toe-
stellen (in verschillende afmeting) en zin-
ken spoelbakken. e sorteering Teeken-, 

r  en lloortrvklinue n

PARKETVLOEREN en WAUDTEGELS: 

T O  O l. l. l \  A Cie. 
n  Cementtegels. 

Groote voorraden.

Obernkirchner  of Bremer- Udelfanger-

e . 
S i l e z i s ch en Z w e e d s ch . 

Fransen en h . 
Fransche . 

Terrazzo- & . 

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1S83. 
T E

G . 
N 

E . 

IIVI. l i t It i VIC KUNSTSCHILDERWER K EN GOBELI N IMITATIE. 

Groote duurzaamheid. Gepatenteerd. Aanbevolen door  de
 te . 

 en gebr uiksaanwijzin ̂ gratis.  met monsters tegen rembours d

 Zandsteenaohtige verf voor  gevels. — Steenkit. Steensausen. 

— C. WÜST, fabriekant van Verwen te . — 

, T

G V U O N V A N ' . 

. . leveren: 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

. 

J

Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 



Bij .  te  is verschenen: 

. 
LEER30EK voor hen, die studeere n voor 

de akte Handteekene n Lager Onderwij s 
of voor de Hoofdakte , ten dienst e van 
Bouwkundige n en ten gebruik e op Tee-
kenschoien , door 

F. . . 
t 57 tusschen den tekst gedrukte figuren. 

Pri j s f 1.80

te T 

i i »!<>i (.. i ide i- n -van de Val Trarens. 

T 

Bel tweg No. 3. 

VAN 

 V A N 

cngelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkamer-Benoodigdheden , 
, 

Gouden en Zi lvere n . . 
Tentoonstel l ing Amsterdam. 

e inrichtingen waarvan reeds vele 
in  geplaatst zijn, munten uit door 

 en

G A G E N T 

K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 
VAN

Telegram-Adres:. . 

 N°.

n te bezichtigen in het Tentoon-
stell ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

 en St. Anthonie Breestraat C

op chemische keur  en naaldproef 
uit de groeven der n . Z E  V A S S ö h n e. 

Prima En*elsche T van de 
beroemde

(Yarrow o/Tijne.) 
een en ander  uitsluitend verkrijgbaar  voor  Neder-

land enz. 

bii . , te 
k A e 9. 

Waar steeds alle mogelijke metselmaterialen te 
bekomen zijn.

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i u n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 
Agent voor n s &  Co.

. A . Ja ml nes te

Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-
waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

Gecomprimeerd e Asphaltwege n en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skatinjr-Kinks , Moiitvloeren , Kelders , kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en Magazijnvloereu . Gangen Veranda' s llru  en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fundeeriiijren , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor  inlichtingen omtrent het lengen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adresseeren 

nan het kantoor  der  fabriek, Beltweg 8,

 30—50
6—11

35

 lagere n prijs ,

.1  Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

t voor  Nederland, , 19 Pr in s , Amsterdam. 

J A N V A N DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

e T merk &  S ö h n e, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. -

T systeem P é t i t j e a n. 
 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden 

(ielieve op Voornaam eii Adres te letten. 

O O S T - I N D I Ë R 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

een handgeld van E . 
Aanbrengpremie N . 

t met veel succes 

Eere- a te Pari js , Gouden e te Brussel, e , Anger  enz. 
Voor het oppersen, filtreeren en verdoelen van water in gebouwen, ter  vervanging 

van de . 

— Vraag prijze n en inlichting-en . — 

 oV

: . P. J. . . Prof. E. . . E , 
C. , F. J. S en C. T. J. S . 

Bu reau: t
U i tgevers: E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, . p.p.  voor e 

(bij  vooruitbetaling) . p. p. ƒ  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. / — Afzonder!. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts 

: Aan wien de schuld? — Onze meubelen, door , 
vervolg van pag.  — Prijsvragen. — Binnenlandsche berichten. — 
Vraagbaak. — Afloop van aanbestedingen. 

A A N N E ? 

7de Jaargang N ° . 33. 



O N Z E . 

. J . J E S S E. 



Zooals reeds vroeger  werd gemeld, is door  het uitvoerend Comité 

van de tentoonstelling van n en weienschappen, te houden 

in  te Biussel, een internationale prijsvraa g uitgeschreven 

voor  ontwerpen van aanplakbilletten, diploma's, medailles enz ten 

behoeve dezer  tentoonstelling. 

t oorspronkelijk e programma is ter  kennismaking aangeplakt 

in de vestibule van het Gebouw der j  tot bevordering 

der Bouwkunst. 

Ter voldoening aan het verzoek van eenige leden, volgt hier 

de vertaalde tekst van dit programma. 

1. e wedstrijd is internationaal. 

 Eene som van  frs. wordt voor  prijzen beschikbaar  ge-

steld, als volgt voor: 

 i ° . Een groot billet, hoogte minstens 

. m hoogte en tekst zijn ter  keuze van den ont-

werper. Prij s  frs.  Een klein billet, hoogte minstens . 

m hoogte en tekst als boven. Prij s  frs. 

m hoogte . m hoogte en tekst 

ter  keuze van den ontwerper. Prij s  frs. 

e middellij n moet . zijn. Prij s  frs. 

Behalve deze prijzen, kunnen medailles, diploma's en eervolle 

vermeldingen worden toegekend aan niet bekroonde ontwerpen, 

e jur y zal zijn samengesteld uit vier  kunstenaars, gekozen 

uit het Comité voor  de regeling der  wedstrijden en het aanmoe-

digen tot deelneming van Belgische inzenders, den Voorzitter  van 

het uitvoerend comité (die Voorzitter  der  jur y zal zijn en wiens 

stem bij  staking der  stemming beslissend zal zijn), en van een 

lid van genoemd Comité. 

t comité behoudt zich het recht vóór de uitspraak der 

jur y en de toekenning der  prijzen, een keuze te doen uit de niet be-

kroonde ontwerpen en die aan te koopen voor  eene som gelijk 

aan  van het bedrag van den hoogsten in elke afdeeling uit-

geloofden prijs . 

e bekroonde en de op bovengenoemde wijze aangekochte 

ontwerpen blijven het uitsluitend eigendom van het Comité, dat er 

gebruik van zal kunnen maken zooals het dit zal goed vinden, of 

wel verkleind, of voor  verschillende doeleinden geheel of gedeeltelijk, 

bij  andere billettt n of voor  ander  gebruik. 

6. e inzerdingen worden verwacht bij  het Comité Exécutif 

du Grand Concours ,  reu des Palais, Bruxelles, 

zonder  aanwijzing of herkenningsteeken van den afzender. Behalve 

de buitenste verpakking, moet het ontwerp behoorlijk zijn gesloten 

in een verzegelde verpakking, waarop het motto van den mede-

dinger  is vermeld, en verder  niets anders dan: Concours pour 

project de , waarna de inzender  invult : affiche (grande of 

petite;, diplome, medaille; dit naar  gelang van zijn inzending. 

Een verzegelde enveloppe, al léén met hetzelfde motto, moet 

daarbij  worden gevoegd, waarin een briefj e is gesloten bevattende 

opgave van motto, naam, voornaam en adres van den mededin-

ger. e enveloppe zal eerst na uitspraak der  Jury worden 

geopend. 

e mededinger  die zich bekend maakt vóór de uitspraak 

der  Jury zal van den wedstrijd worden uitgesloten; zijn ontwerp 

blijf t het eigendom van de vereeniging van de Grands Concours 

die hem geen vergoeding zal schuldig zijn. 

 Zoo het Comité het noodig oordeelt, zal zij  eene tentoon-

stelling houden van alle ingekomen teekeningen en modellen. 

e mededingers verklaren kennis te hebben genomen van 

het algemeene reglement der  Tentoonstelling, en alle bepalingen 

daarvan aan te nemen. 

e ontwerpen voor  de billetten, diploma's en medailles 

moeten worden ingezonden vóór  September  aan dit adres 

Grand concours  reu des Palais, Bruxelles. 

e inzending voor  ontwerpen voor  Gebouwen enz. op het 

tentoonstellingsterrein, waarvan reeds melding is gemaakt, is ver-

lengd tot  Augustus a. s., aan bovengenoemd adres. 

t uitvoerend Comité bovengenoemd heeft een internationale 

wedstrijd uitgeschreven voor  de inrichtin g van water-closets enz. 

op de tentoonstellingsterreinen. Aan de mededingers wordt het 

benoodigde terrein gratis verstrekt. t programma bevat de 

nadere omschrijving, van het geen verlangd wordt. 

Zi j  die wenschen mede te dingen moeten hunre aanvragen zenden 

aan het bureau van de Vereeeniging voor  de Tentoonstelling : 

Comit é exécutief du Grand Concours ,  rue des 

Palais, Bruxelles, vóór  October  a. s. en baarbij  plannen met 

beschrijving en details van de te stellen inrichtin g voegen, bene-

een opgave van de percenten van de opbrengst, voortvloeiende 

uit het gebruik maken der  inrichtingen, welke de eigenaar  zich 

wenscht te verzekeren. 

Er worden prijzen in geld en medailles uitgeloofd, welke toege-

kend zullen worden door eene internationale jury . 

t uitvoerige programma is ter  kennismaking aangeplakt in 

de vestibule van het Gebouw der j  tot bevordering 

der Bouwkunst. 

e l voor  jongens, een afdeeling uitmakende van 

de j  voor  den Werkenden Stand te Amsterdam, is 

onder de verschillende instellingen voor  vakonderwijs aldaar  de i 

oudste, na de eerste Ambachtsschool. 

e leerlingen die deze school bezoeken zijn jongens uit den 

beschaafden stand, die des daags bij  een patroon werken. s 

avonds ontvangen zij  in de school onderwijs in het teekenen in 

uitgebreiden zin, wiskunde enz. Naast het ambachts-onderwijs in 

de werkplaats, ontvangen zij  alzoo des avonds onderricht in al 

die vakken, welke zij  noodzakelijk behoeven te kennen om later 

als kundig patroon of als chef enz. op te treden. 

l sinds de  jaren dat deze school bestaat, menig leer-

ling daarvan een eervolle betrekking in de maatschappij  heeft 

verworven, is zij  nog te weinig bekend, zelfs bij  die ouders en 

voogden, die er  groot belang bij  hebben kennis te maken met 

deze inrichting , waar  goed en grondig onderwijs kan worden 

genoten. 

Een nieuwe cursus vangt aan op den  September  e. k. e 

inschrijvin g van leerlingen daarvoor  zal plaats hebben, dagelijks 

van af Woensdag  tot en met  Augustus, des namiddags van 

 en van  ure, ten huize van den r  der  school, 

Groene Burgwal No.  te Amsterdam. 

Ten allen tijd e worden ten huize van den r  gratis pro-

gramma's der  lessen verstrekt. 

Gaarne vestigen wij  de aandacht op deze school, die in eene 

werkelij k gevoelde behoefte voorziet en die ongetwijfeld belang-

stelling verdient. 

Op den  Augustus wordt te Ainrterdam , in het gebouw 

der Universiteit, in de zalen van het voormalig m van der 

, eene tentoonstelling geopend van alle voorwerpen, die de 

n van Nederland bij  's Pausen jubil é hem ten geschenke 

zullen geven. Bestemd voor  het gebruik van missionarissen en 

hunne kerken, zijn onder  deze voorwerpen vele meer  of minder 

rijk e voortbrengselen der  kunst-industrie. 

Vooral op 't gebied van kunstnaaldwerk zal hier  menig merk-

waardig stuk ten toon worden gesteld. Beeldhouwkunst, schilder-

kunst, het miniatuurschilderen, de caligraphie of verlucht-kunst, 

de houtsnijkunst, en vooral de drijfkuns t in edele metalen en koper 

zullen daar  zijn vertegenwoordigd. 

Na gedurende dri e weken hier  opgesteld te zijn, worden alle 

zaken voor  de tentoonstelling, die in r  te e wordt 

geopend, verzonden. 

Op Saturdag den  Augustus a. s. zal de Algemeene 

Zomer-Vergadering van de Vereeniging van Burgerlijk e s 

worden gehouden te Amsterdam in het gebouw der j 

tot bevordering der  Bouwkunst. e Vergadering vangt aan des 

voormiddags te  ure. 

Na de meer  bepaald huishoudelijke onderwerpen, zullen de 

volgende in behandeling worden gebracht: 

Voorstel van het Bestuur, om aan de van wege de j 

tot bevordering van Nijverheid benoemde Commissie voor  de 

oprichtin g van een proefstation van bouw-materialen in Nederland, 

voor  eenmaal eene bijdrage te verstrekken van

g nopens het rapport der  heeren P. . , 

A . W. s en J. van , uitmakende de in de Zomer-

vergadering van  benoemde Commissie, betreffende de ver-

antwoordelijkheid van technici in strafzaken. 

Voorstel van het Bestuur  met betrekking tot eene herziening 

der algemeene voorschriiten, tweede afdeeling. 

Na afloop der  Vergadering zal aan de , achter 

het vergader-lokaal, een stoombootje gereed liggen, om de leden 

der Vereeniging te vervoeren naar  het thans in gebruik zijnde 

gemeentelijke abbattoir. Na dit in oogenschouw te hebben ge-

nomen zal het zelfde bootje de leden brengen naar  het terrein 

der tentoonstelling van voedingsmiddelen, alwaar  gelegenheid be-

staat om deel te nemen aan een gemeenschappelijken maaltijd , 

voor  hen die zich daartoe tijdi g hebben aangemeld. 

e oproepingsbrieven vermelden nadere bijzonderheden. 

e Vereeniging van Burgerlijk e s heelt aan hare 

leden toegezonden eene verzameling van beschouwingen, voor-

komende in verschillende organen der  pers, over  de toekomst 

van het personeel bij  den aanleg van Staatsspoorwegen, waarvan 

zooals wij  onlangs hebben gemeld, met i ° Januari a. s.  wor-

den ontslagen. e brochure is tevens aangeboden aan den 

minister  van W . . en N. en verzonden aan de hoofd-ambtenaren 

van zijn departement en de leden van de Staten-Generaal. 

Zi j  toont ten duidelijkste aan hoe eenstemmig men is in de 

beschouwingen over  de belangen van de bedoelde spoorweg-

ambtenaren. 

't s waar: zij  werden aangesteld zonder  hoop op pensioen, 

niet als n met, behalve hun tractement, een ge-

deelte van den buit der  leges. r  bij  die aanstelling, nu

jaren geleden, konden zij  niet anders vermoeden, dan dat er  te 

werken was, langer  dan hun leven. 

Er zijn bij  de instelling van het corps fouten begaan, door  niet 

te voorzien in een pensioenfonds; fouten die eerst te laat zijn 

opgemerkt. Zij  kunnen echter  nog worden hersteld. 

Waarom b. v. aan die overbodige ambtenaren niet een wacht-

geld geschonken om te kunnen zoeken naar  een anderen werk-

kring ? Waarom de ouderen, die in deze tijden allicht geen werk 

meer  kunnen vinden, niet een, als is't gering,pensioen toegelegd? 

, met vertrouwen mag worden verwacht dat de Staat geen 

daad zal doen, die den partikulie r  onder  dezelfde omstandigheden 

verweten zou worden. 

n de zitting van den Gemeenteraad van m op  Aug. j.l . 

werd behandeld een voorstel, behelzende een ontwerp tot hervor-

ming van de Burger-avondschool, ingediend door  de commissie 

voor  het . O. en ondersteund door  B. en W. e bedoeling is, 

behoudens toestemming der  regeering zoo dra mogelijk ter  ver-

vanging van de bestaande Burgeravondschool eene nieuwe ge-

meentelijke avondschool te openen in verband met de school voor 

kunstnijverheid. 



e stemmen over  dit punt staakten, zoodat het nader  in behan 

deling zal moeten komen. Van opening der  nieuwe school in 

September  zal nu waarschijnlij k geen sprake zijn. 

Gedurende meer  dan  jaren wordt reeds gewerkt aan de 

restauratie van de kerk, gewijd aan den . Servatius te , 

een der  eerste, schoonste en belangwekkendste gebouwen van 

Nederland. Onlangs heeft men aangevangen met de restauratie 

van den toren, die hersteld zal worden naar  gegevens, te vinden 

op oude voorstellingen. e zullen de voorgenomen werk-

zaamheden voltooid zijn. 

r  de leden der j  tot bevordering der  Bouwkunst 

is eene som van  bijeengebracht voor de oprichtin g vaneen 

proefstation voor  bouwmaterialen te . 

Tot deelneming aan het examen voor  Opzichter  van 's s 

Waterstaat in Juni en Juli . gehouden, hadden zich  can-

didaten aangemeld. 

Acht hunner  konden van het voorloopig examen in de vakken 

1, , V tot X van het Programma worden vrijgesteld, als zijnde 

in het bezit van het diploma van voldoend afgelegd eindexamen 

aan eene hoogere burgerschool met  jarigen cursus of van het 

bewijs van toelatiog tot de vierde klasse eener  hoogere burger-

school met  jarigen cursus. 

Van de  candidaten, die aan het voorloopig examen deel-

namen moesten  worden afgewezen. 

e uitslag van het eindexamen was dat aan  van de

candidaten, die daaraan deelnamen, het getuigschrift van vol-

doend afgelegd examen voor  Opzichter  van 's s Waterstaat 

kon worden uitgereikt, en wel, naar  alphabetische volgorde aan: 

F. E. Artes te ; A . . van Bebber te ; 

W . C. van der  Beeke te Amsterdam; J. Benkelman te Zwarte-

waa'l; . Bokma te ; T . C. Bölger te Utrecht; C. E. van 

der  Bult te Pannerden ; . Coeterier te Amsterdam; . a 

te Nieuwolda; C. E . Enthoven te ; . in 't t te 

Vlaardingen; . J. de Jongh te Geertruidenberg; W. . Jordaan 

te Utrecht; F. W.  de k te Nieuwer-Amstel; F. A. 

t te ; . t te ; O. s te 

Bedum; P. r te ; J. . t Jr. te -

derwijk ; . Scholtens te Utrecht; P. Schotel te ; 

J. Vreedenburgh te ; J. C. Winterwer p Czn. te Groningen ; 

W . Wolters te Adorp . 

t bij  het gebruik maken van brandvrij e 

asbestverf het hout vooraf met gewone verf worden gegrond, of 

moet men uitsluitend van asbestverf gebruik maken ? 

Welke resultaten zijn er  bij  proefnemingen verkregen? 

Bij  wien en tegen welken prij s is dit artikel te verkrijgen ? 

e heer  Nicolaas van m vervaardigt 

op een zijner  fabrieken Waalsteen van -J- , op twee andere, 

steen van gemiddeld . 

e Waalsteenfabriekanten hebben overigens dit laatste dikker e 

formaat aangenomen, daarbij  echter  verwaai loozende de gestelde 

evenredigheid van . e heer  van m houdt 

die evenredigheid bij  zijn fabriekaat in acht. 

 Op de asch-staal te 's Gravenhage staat een 

gemetselde oven voor  het verbranden van grof vuil , welke inrich -

ting vri j  goed aan de vereischten voldoet. 

n de  jaargang  bladzijde  komt 

een beschrijving met teekeningen voor van eene -

verbrennungsofen mit rotirender  Brennkammer''  van Fr . Siemens. 

 Bij  het gebruik maken van asbstverf behoeft 

niet met gewone verf te worden gegrond. 

n het opstel  voorkomende in het 

 N°.  worden mededeelingen gedaan 

over een proefneming welke te Amsterdam heeft plaats gehad 

op  Augustus

A J i o o p v a n A a n b e s t e d i n g e n . 

's  Juli . e architekt 

A . A . Andries, het bouwen vas  winkel-

huizen met afzonderlijke bovenwoningen in 

de Nieuwe Prinsenstraat en een beneden-

huis met tuin en dubbel bovenhuis in de 

Nobelstraat, gegund aan J. C. k voor 

 Juli . e architekt E. G. 

Wentink te Schalkwijk : het bouwen van 

twee paviljoens voor  rustige krankzinnigen 

op het landgoed Veldwij k (Ermelo)

J. n te l /

J. n en W. Salomons te 

Oosterbeek »

J. Weijs te Ambt Vollenhoven . . »

C. Eckhardt te Almelo 

W . C. Beeremans te Baarn . . . 

 Groenink te Steenwijk »

 van Aken te k . . . . »

J. , idem »

. de , idem »

J. . Bok te Amersfoort »

. Bruins te Zwolle

. Timmer te l »

J. de Boer  en Zn. te Steenwijk. . »

F. Aberson, idem »

 i e directie der . 

ijzeren spoorweg : het maken 

van een gebouw voor  wagenmakerij, een 

houtloods en verdere werken op het ter-

rein van de werkplaats te . 

C. J. s Jzn /'

. J, .

x

Cruijf f en Schouten » _.yoo 

. a te Buiksloot »

W . A. G. Jansen te Utrecht.

. A . J. Taverne te 's . . . . »

T . s Wzn. te n . »

B. Voordendag Az. te . »

. J. z tc Zalt-Bommel

W . . Struij s »

A. g te Zevenbergen . . . »

. A . Braakenburg te m . »

J. Schoenmeijer en A. s -

haalder te m )

. J. Ulenberg, idem »

C. Eijsvogel »

G. . van n »

C. n te m »

P. r »

. r te m »

. . Veenebus te Briell e »

J. t . te Zwolle »

. Bruin s idem »

J. Giebels en J. van Servellen te 

m

P. s te Utrecht »

. Otten te l

B. Zuithof te m . . . . . . .

. k te Ymuiden

W . v. n te s . »

V . Ph. Braun te Beverwijk . . . . »

J. , Vos Sr. te Almeloo »

de overigen allen aldaar. 

 Aug. e heer  S. Cambier  van 

Nooten het bouwen van eene vill a op een 

terrein, gelegen aan den g : 

J. G. ,i te Baarn

W . . Brouwer te . . . . »

W .  G. Jansen te Utrecht. . . . »

 Vermeer, idem »

C. Cosijnse te Baarn »

J. , idem /

J. van Garderen te Soest >

P. J. van Garderen ie Baarn . . . i>

F. J. d te m >

\ N. van Veerssen, idem

W . C. Beeremans te Baarn . . . . »

 Augustus e heer  P. ter 

e Ezn.: het bouwen eener  vill a aan den 

Parkweg aldaar, onder  beheer  van den archi-

tekt G. Beltman AGzn: 

P. Fijlstr a ƒ

A . Jeunink »

W . r »

G. n en J. . Tönis . . . .

G. e »

G. W. Wegereef

J. Vossebeld »

F. t te Borne »

J. G. Tönis »

 Aug e St. Barbarastich-

ting het maken van een begraafplaats met 

ijzeren afsluithek gebouwen en kapel, onder 

beheer van den architekt . Stevens te 

Velp. 

S. van t te Amsterdam . . . . . /

. Schuit te Alkmaar »

J. J. Tesselaar, idem »

J. Elleman, idem »

J. Oldenberg te Bergen

. Bouwens te Aikmaar »

A . , idem »

W . Vastbinder, idem »

G. P. B. Schermer te Uitgeest . . »

J. Slenters te m

Bij ü . S te  is verschenen: 
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LEERBOEK voor hen, die studeere n voor 

de akte Handteekene n Lager Onderwij s 
of voor de Hoofdakte , ten dienst e van 
Bouwkundige n en ten gebruik e op Tee-
kenscholen , door 

F. . . 
t  tusschen den tekst gedrukte figuren. 

 ï .eo

E. 
e ondergeteekenden bevelen z ich 

bi j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con-

d i t i ë n . 

W E G N E  & . 
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W. F WEIJNTJES, 
Singel 514  Amsterdam. 

Special i teit i u n en Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 

. 

J A N V A N DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concur  roerende prijzen. 

e T merk e S ö h n e, E 

- en E . Billijk e prijzen en vrachten. T 

T systeem P é t i t j e a n. 

 ;<>lii'v e op Voornaam eu Adres te letten. 

 DE LINT & Cle. ï 
 PARKETVLOERE N en WAWDTEGELS:

N  n  Cie.
n  Cementtegels.

Groote voorraden.
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Op VVoensdag  Augustus  des na-
 middags ten  ure. zal ten e van 
de Wed. S E te  voor 

aldaar  worden 

t bouwen van een

S op een terre in , 

gelegen i n de t te 

O s c h, met bi j lever in g van 

all e Arbe ids loonen, -

len, Transpor ten enz. 

t Bestek en de Teekeningen liggen ter 
inzage in bovengenoemd koffiehuis vanaf 

g  Augustus e. k. en zijn te beko-
men — Bestek met twee teekeningen — 
ad /  per  stel ter - en Courant-
drukkeri j  van J. A . T te

Aanwijzin g zal gedaan worden op den 
dag dien der  Besteding voorafgaande, des 
namiddags ten  ure. door . . S 
Bouwkundige te  bij  wien ook de noo-
dige inlichtingen te bekomen zijn.

.



E G 
tot het maken van . 

/Copieen van teekeningen. geteekend opv 
'calqueerpapier  of id. linnen, in lichtdruk. / 

Werkende niet 5 Toestellen, verschil-
lende grootte. 

ie 35% goedkunpcr  dan Photolitbogruphie. 
 Bewerking zeer  snel. 
 Fouten of abuizen onmogelijk. 
 Anntu l naar  willekeur . 

n en conditie hij  den Boekhan-
delaar . G. . Amsterdam. 

Voorhanden: , ld. toe-
stellen (in verschiller.de afmeting) en zin-
ken spoelbakken. e sorteering Teeken-, 

r  en n

G.J. Vincent &C°. 
, 

N ,

 Amsterdam

N , Antwerpen

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 
Fi jn e smeedwerken, , 

, Ornamenten enz. 
Steeds voorhanden N 

PAA  V E N .

C H .  Co.

S 15 Gulden. 
Gemaakt van Notenhout met nickel montuur  zeer  sierlijk ; 

om aan den muur  of de schrijftafel te bevestigen. Twee toe-
stellen op voet, waaraan zij  verbonden zijn door  middel van 
een zacht zijden koord, schelinrich ting,  meter  kabel met 
electrische batterij . Compieet f45.— 

n werking te zien te Amsterdam, in het Gebouw der 
 tot bevordering der Bouwkunst, t 

 bij  De  H.van  & Zoon, t
en bij  den r  / ' . H. van de  Galerij  Paleis voor 
Volksvlijt .

: 

p 1880 . 1881. 

Amsterdam 1882 

The St. Pancras n Work 
Company, . 

van solide constructie tot concurrerende 
prijzen. 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 
International e

te Amsterdam , 1884. 
Agenten voor  en de

S

alwaar  een Sta l en Bo x op ware 
grootte te bezichtigen is. 

(Geïllustreerd e Catalogusse n op 
aanvrage . 

Weonen 1880. A u S T U  A  1 8 8 *. 

N , Frankfor t . 
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Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , B o s t o n , 

T

. , t h/d. Oude Spiegelstraat 335. 

e n van Bouwartikelen, 
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 der i  van de Val Traver». 
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Beltweg No. 3. 

Zilvere n Medaill e tinsterda m 1883. 
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Gecomprimeerd e Asphaltwege n en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Hastie k voo r Trottoirs , Skating-Binks , Moutvloeren , Kelders , kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en Magazij n vloeren . Gangen Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fundeeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindelij k Vochtwerend , Ondoordringbaar , Geraasweren d 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
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O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zes jarige verbindtenis, 

een handgeld van E . 
N . 

Nadere inlichtingen zijn  te bekomen bij  het t van 
n en

:

Bureau:

Ui tgevers:

n Office: 

Abonnementspr i js e 

 f

:

N E 

E . 

t Bestuur  der j  ontving het volgende 

schrijven van den heer  J. E. G. Noordendorp. 

 Juni

Aan het Bestuur van de

tot bevordering der Bouwkunst te 

Amsterdam. 

. . 

Toen ik op de jongste Algemeene Vergadering de vrijhei d nam 

in 't openbaar  te constateeren, dat meerdere leden der -

schappij  zich met mij  met konden vereenigen met de clausulen 

omtrent het bezoek van Ambachtsscholen en avondscholen, gevoegd 

bij  't adres van  Apri l jl. , door  Uw Bestuur  gezonden aan 

. Burgemeester  en Wethouders van , gaf de Voor-

zitter, bij  de sluiting van het debat over  dit punt, zijn verlangen 

te kennen, dat het door  mij  kortelij k aangevoerde, later  nader 

mocht worden geformuleerd, omdat geen beschikbare tij d daartoe 

meer  voorhanden was. 

Ofschoon ik , bij  't geen daaromtrent door  mij  werd te berde 

gebracht, heb gewezen op die punten in 't adres omschreven, 

waarmede ik mij  niet kon vereenigen, ben ik toch gaarne bereid, 

dit meer  uitvoerig toe te lichten; daarbij  vooropstellende, dat ik 

in 't minst niet behoor  tot die leden, die bezwaar  hebben tegen 

handelingen van het Bestuur, waar  het meent te moeten opkomen 

tegen zaken of handelingen van andere lichamen, die strijdi g zijn 

met de belangen der  Bouwkunst of hare beoefenaren, ja, ik zelf 

't initiatie f door  het Besttiut te dier  zake in 't algemeen genomen 

ten zeerste apprecieer, wensch ik ten deze meer  't zwaartepunt 

van mijne beweringen te leggen in het oordeel, dat omtrent het 

bezoek van ambachts- en avondscholen in genoemd adres wordt 

uitgesproken, en dit te meer, omdat er  tusschen de voorstellen 

tot reorganisatie van het onderwijs aan de Akademie te -

dam, en dat aan die scholen gegeven, niet het minste verband 

bestaat; het eerstgenoemde bedoelt in hoofdzaak uitbreidin g van 

't onderwijs voor  opzichters, teekenaars, werkbazen en soortgelijken, 

terwij l de Ambachtsschool alleenlijk de vorming van handwerks-

lieden ten doel heeft. 

Bezwaarlijk is eene geldige reden te vinden, waarom van die 

scholen in 't bovenvermeld adres wordt gewag gemaakt, nog 

minder  de nuttige zijde aan te wijzen van de in vier  verschillende 

punten gestelde vergelijkin g nopens 't bedoek van ambachts- en 

avondscholen, waarbij  wel de schaduwzijde aan ambachtsscholen 

verbonden in 't breede wordt uitgemeten, terwij l de avondschool 

als de eigenlijke algemeene inrichtin g voor  vakonderwijs wordt 

gen oemd. 

Tevens is deze achterstelling van ambachtsscholen bij  avond-

scholen speciaal te dezer  zake, moeielijk in overeenstemming te 

brengen met de beginselen, neergelegd in 't bekende t der 

Commissie, waarmede ook uw Bestuur  zich ten volle heeft ver-

eenigd; daarbij  wordt voor  gemeenten van minstens  zielen 

de ambachtsschool noodzakelijk geacht en te dezen opzichte moet 

zeker  de gemeente m daaronder  worden gerangschikt. 

t practisch nut van diergelijk pleidooi, voor  de beide 

vigeerende richtingen van vakonderwijs, waar  dit met de voorge-

stelde reorganisatie aan eene gemeentelijke inrichtin g geen ver-

band houdt, is, nadat omtrent beide richtingen, na grondig onder-

zoek, een in allen deele gemotiveerd t is uitgebracht, 

waarbij  aan beiden naar  mijne meening recht is wedervaren, niet 

alleen zeer  problematiek, maar  kan bij  buiten de kwestie staande 

personen een min gunstigen indru k maken nopens de gevoelens 

van deskundigen, omtrent eenmaal ontwikkelde gegevens waarop 

dit onderwijs moet gebaseerd zijn. 

k zal in eene appreciatie van die beide richtingen, na alles 

wat daarover  door zeer  bevoegde beoordeelaars, voor- of tegen-

standers van die richtingen in het bijzonder  reeds uitvoerig is 

gemotiveerd, niet treden; van beide zijden is daaromtrent reeds 

genoegzaam van gedachten gewisseld. 

Naar  mijne denkwijze zal omtrent het al of niet juiste in de 

opvatting van de meest gewenschte regeling van 't vakonderwijs, 

eerst de toekomst kunnen beslissen, wanneer  door eene regeling 

daarvan bij  de Wet, uniformitei t zal verkregen zijn in de pro-

gramma's voor  dat onderwijs, en 't gegeven wordt door  naar 

wettig gestelde eischen daarvoor  bevoegde onderwijskrachten. 

Tot dat tijdsti p kan zoowel van de zijde der  voorstanders van 

het ambachtsschool-onderwijs, als van diegenen, die propoganda 

maken voor  theoretisch onderwijs aan avondscholen met de prak-
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tische opleiding in de werkplaats, een voortdurende strij d worden 

gevoerd, die zeker  tot geen afdoend resultaat zal leiden, maar 

ongetwijfeld al breuk zal doen aan dc goede zaak en de edele 

bedoeling van beide partijen,  waarvan ontegenzeggelijk de leuze is: 

. e ontwikkelin g van den ambachtsman, in het vak waar-

mede hij  als belangrijke fictor  zijne diensten zal moeten bewijzen 

tot de bevordering van kunstzin en kunstvaardigheid van het 

Nederlandsche volk. 

t gevoelens van hoogachting heb ik de eer  te zijn 

Uw . , 

J. E . G. . 

e heer  N. vergist zich, indien hij  meent dat er  geen verband bestaat 

tusschen het onderwijs voor  de ambachts- en avondscholen, en de 

voorstellen tot reorganisatie van de afdeeling B der  Akademie van 

beeldende kunsten en technische wetenschappen te . 

e Akademie toch is een particulier e inrichting , die eerst tal van 

jaren de eenige is geweest voor  teekenonderwijs aan a. s. ambachts-

lieden en thans steeds nog de voornaamste inrichtin g daarvoor  is, 

als men let op de talrijkhei d harer  leerlingen uit den handwerks-

stand. 

e gemeente m verkreeg bovendien vrijstellin g van de 

oprichtin g eener  burgeravondschool in die gemeente, omdat de 

Akademie tegen genot van een belangrijk gemeente-subsidie een 

daarmede overeenstemmenden cursus aan hare inrichtin g heeft 

verbonden. 

t alles heeft op de Akademie sints jaren den stempel gedrukt 

van eene plaats, bestemd voor  technisch onderwijs aan den a. s. 

handwerksman, ook al is het een feit dat de samenstelling van 

den leercursus, vooral van de afdeeling B, meer  blijken gaf van te 

zijn ingelicht ten behoeve van a. s. architekten enz., dan voor  de 

behoeften van den handwerksstand, die het er  toch maar  meê doen 

moest. Op de behoeften van een kleine minderheid werd meer 

gelet dan op die der  meerderheid. e leercursus echter  is boven-

dien zóó gebrekkig, verouderd en eenzijdig, dat de toestand ten 

slotte, niettegenstaande het degelijk onderwijs van enkele leeraren, 

niet meer  houdbaar  is gebleken. Eigenlijk is dit reeds lang 

gevoeld. Vele jeugdige architekten en a. s. bazen vonden dan 

ook in de laatste jaren een veel betere opleiding in het zeer 

naburige , door  aldaar  een paar  jaren de lessen van den 

r  Gtigel en eenige leeraren der  Pol. school met veel 

vrucht te bezoeken. 

Nu dit zoo zonder  veel bezwaar  voor  de meer gegoeden onder 

de a. s. bouwkundigen geschieden kon, en er  nu  tot 

reorganisatie van de afdeeling l i besloten werd, mocht redelijker -

en billijkerwijz e verwacht worden, dat vooral zou worden gelet op 

de belangen der  tot nu toe door een kleine meer gegoede minder-

heid onderdrukte meerderheid, wier  middelen niet toelaten zich 

zelve te helpen. Er  konde verwacht worden, dat als het bestuur 

sprak van reorganisatie van afdeeling B, deze zich vooral zou uit-

strekken over  het onderwijs voor  den a. s, handwerksman; maar 

ziet, in plaats daarvan worden van dc gemeente m 

slechts op nieuw verhooging van geldelijke offers gevraagd voor 

hel meer  hooger  vakonderwijs en laat men de a. s. handwerkslieden 

voor  wat ze waren. 

Tegen dergelijke schromelijke miskenning van de belangen van 

den handwerksstand is het Bestuur  der j  opgekomen. 

t heeft in korte woorden (want de voorgestelde reorganisatie 

werd eerst ter  elfder  ure bekend, en de tij d was dus te kort om 

uitvoerig te zijn) het goed recht en 't onmisbare van een goed 

georganiseerde ambachts-avondschool, onder  welken titel of beheer 

dan ook, voor m trachten aan te toonen en te handhaven, 

en het kon het feit constateeren, dat de school hare onmisbaarheid 

had bewezen, waar  zij, niettegenstaande haar  jarenlange hoogst-

gebrekkige organisatie, toch steeds meer  a. s. ambachtslieden bleef 

trekken, dan de in vele opzichten goede en in alle gevallen uit-

sluitend voor  den handwerksstand georganiseerde ambachts-dag-

school. 

t bestuur, zoo doende, handelde mede geheel in over-

eenstemming met het bekende commissie-rapport over  ambachts-

onderwijs. Ook daar  oordeelt men ambachts-avondscholen in groote 

plaatsen onmisbaar  naast ambachts dagscholen, en oordeelt men 
blijken s de bijlage van dat rapport , dat het getal leerlingen 
der ie inrichtin g zich tot dat der  zal verhouden als  tot

e ambachtsrtzw/rfschool is dus ook daar  wel degelijk hoofd-
opleidingsplaats. 

t het Bestuur  de ambachts dagschool te m veroor-

deelt, is onjuist en verre van dien. r  het Bestuur  deed niets 

dan de ongenoegzaamheid dezer  inrichtin g te constateeren om in 

alle behoeften voor  de bouwambachten te voorzien, omdat ir , het 

bestaan dezer  inrichtin g geen verontschuldiging zou worden gezocht 

voor  de verregaande verwaarloozing van het vakonderwijs van 

a. s. handwerkslieden aan de Akademie. 

t Bestuur  deed zijn plicht, hel betreurt het geringe gevolg 
van zijn poging. 

C.

C. T . J s

J E T 
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Onder de ingezonden stukken bij  den gemeenteraad van -

terdam, werd  a. het volgende op de vergadering van  Aug. 

j.l. , om advies in handen gesteld van B. en W. 

Een adres van de Wed. J. van Putten en Zoon, waarin wordt 

geconstateerd dat er  aannemers geweest zijn van gemeentelijke 

schoolgebouwen, die hebben ingeschreven voor  prijzen waarvoor 

niet was te leveren zonder  schade van hunne leveranciers en 

borgen, die dan ook heeft plaats gehad. Adressanten verzoeken 

derhalve, dat bij  het gunnen van openbare werken niet uitsluitend 

de minste inschrijver  in aanmerking zal worden genomen en dat 

het oog zal worden gehouden op de soliditeit des aannemers, 

aan wien de gunning zal plaats liebben. 

n het Weekblad »de Amsterdammer"  van den vorigen Zondag 

bespreekt Prof. Albcrding k Thij m het ontwerp voor  een nieuwen 

westelijken gevel voor  den m te , ingezonden door  den 

heer i Evers, thans te , als antwoord op de prijs -



vraag die daarvoor  werd uitgeschreven. e heer Alb . Thij m 

schrijf t mei waardeering over dit ontwerp. 

e namen der  overige Nederlandsche medewerkers aan de 
prijsvraa g voor den m werden reeds vroeger in dit blad 
medegedeeld. 

n het Utrechtsche d komt een ingezonden stuk voor, 

waarin de schrijver  het voorstel doet, een vergadering te beleggen 

van allen die hebben bijgedragen in de som van /  als 

feestgave voor het Universiteitsgebouw te Utrecht. s een 

jaar  wordt gewacht op eene beslissing omtrent den bouw daarvan, 

niettegenstaande B. en VV. en curatoren het plan van Prof. Gugel 

en den heer  Vermeys hebben goedgekeurd. Bij  de g 

schijnen echter  andere plannen te bestaan. 

e schrijver  hoopt, dat door  deze vergadering de uitvoering 

der ontwerpen zal worden bespoedigd, en dat zij  zal aandringen 

op het bouwen der  eenmaal aangenomen plannen, hierboven 

genoemd. 

Te Toulouse zal van  tot  September a.s. een congres van 

architekten worden gehouden, waartoe zich vier  genootschappen 

van architekten uit het zuiden van Frankrij k hebben vereenigd. 

t congres zal de volgende belangrijke onderwerpen behandelen: 

het verplichte diploma voor  architekten, de verantwoordelijkheid, 

het honorarium, de openbare wedstrijden, en het artistieke eigendom. 

Tevens zullen voordrachten worden gehouden over  de eigenlijke 

kunst, de archeologische ontdekkingen van den laatsten tijd . de 

hygiene van het woonhuis, aardbevingen, en tevens over  eenige 

der belangrijke rivier- , kanaal- en spoorwegwerken die in den 

laatsten tij d worden uitgevoerd. 

Toulouse trekt op dit oogenblik vele vreemdelingen en reizigers 

wegens de tentoonstelling welke er  wordt gehouden. 

t afbreken van de huizen, die het gezicht op den n 

dom belemmeren, is een groote schrede vooruit gegaan. e 

een besluit van de regeering zijn uit de inkomsten van de loterij 

voor den , de gelden aangewezen om de perceelen 

gronds, ten zuiden van den m gelegen, aan te koopen. r 

de Vereeniging voor den w geen rechtspersoon is, zullen 

die perceelen het eigendom worden van de stad, welke verplicht 

wordt deze nimmer te bebouwen. Om het geheele project van 

den stads-bouwmeester  Stübben, dat van regeeringswege is goed-

gekeurd, te kunnen voltooien, is het nog noodig eenige eigendommen 

van partikuliere n aan te koopen. waartoe intusschen reeds maat-

regelen zijn genomen. 

Een merkwaardig gebouw te Gent. het kasteel der  graven van 

Vlaanderen, in de  eeuw gebouwd, zal worden hersteld. e 

kosten dezer  restauratiewerken, geraamd op  a  frs., 

zullen worden gedragen door den staat, de provincie en de stad. 

P V A N . 

 Aug. t verrichter ; van diepwerken in de stads-

grachten.  inschrijvers; 

hoogste  Bot, Vlaardingen /  per

laagste P. Broere, n a/d. l »

Gunning aangehouden. 

 Aug. t Prov. bestuur, het bouwen van een 

nieuwe s . B. School, benevens een gymnastieklokaal en 

conciërgewoning te Venlo. 

g /

e inschrijver , van , te . . /

 Aug. t bouwen van een vill a aan het Zandpad. 

e inschrijvers, Gebroeders Esveld /

Op g den ó^ "  September  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht, 
van: Bestek N°.

t maken van eene goederenberg-
plaats en het wi jzigen en ui tbrei -
den van sporen en wissels met bij -
komende werken op het station 

. g f 3830.—. 
e besteding geschiedt volgens {j  van 

het bestek. 
t bestek ligt van den d e n

ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de 
e n en aan het bureau van den 

r r te Venlo, en is op 
franco aanvraag aan genoemd Centraalbu-
reau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van f — 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en bij 
den Sectie r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den  Augustus  ten iOjuredes 
voormiddags. 

, den  Juli

g
N en ;

A

 B O C .
N S &  Cle.

n  Cementtegels.
_ Groote voorraden.

("P
voo r binnenmure n en plafond s 

i n alle stij len, 

aangebracht  gewone grondkleur als alle 
andere kleuren; ook in bron s en v e r g u l d , 
worden vervaardigd en tot billijk e prijzen 
geleverd door de 

Stoom Spiegelfabriek van 

 Fransche laait

 i<- der n va  de Val Tiayers. 

 ™* d e m a r * . T 

E G 
tot het maken van . 

/Copieen van teekeningen. geteekend opv 
'calqueerpapier  of id. linnen,

Werkende met 5  verschil-
lende grootte. 

 Bewerking zeer
 of
 naar

n en conditie bii den Boekhan-
delaar . G.  Cz. Amsterdam. 

Voorhai.den:
 (in verschillende afmeting) en zin-

ken spoelbakkeu. e sorteering
 en

 brengen,

Bel tweg No. 3. 

Gecomprimeerd e Asphaltweg m en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-Kinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen . Winkel - en Jlagazijnvloereii . Gangen Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkingen , Iteton Fundeeriiigen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

 3,

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t n  het eenige afdoende middel legen verrotting en zwam. e 

bewerking geschiedt geheel renk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concur  reerende prijzen. 

e T mork &  S ö h n o, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. T 

T systeem P é t i t j e a n. 
 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden 

Gelieve op Voornaam eu Adres te letten 

, T & C°. 

G V O O  «  V A X . 

.1 
Zilvere n Medaill e Amsterda m 1S83. 

T E

G . 
N 

E N EN. 

van Z . . N . 
T N 

Bekroond mei Eere-d ip loma, (hoogste 
onderscheiding) op de e ten-
toonstel l ing van bouwmater ia len en 
aanverwante artikelen te Groningen in
Onovertrefbar e vervanging van Sgraf-
fito, biedt volkomen weerstand aan den in-
vloed van ons klimaat, kan met het grootste 
succes worden gebezigd voor het versieren 
van Pilasters, Fr iezen, Schi lden, T y m -
pans,Borstweer ingen,Wandbekleeding 
enz. Wordt geleverd in alle afmetingen, voor 
verzending geschikt, en desgewenscht over-
eenkomstig de teekening van den architect. 

n worden op franco aanvrage 
gaarne ter  bezichtiging toegezonden, door 
den vervaardiger  J. . e Groningen, 

t en door de agenten: 
Firm a . k te 

Amsterdam. 
. Gierstraat te Haarlem. 

A . E. , Goudsche Singel
A . . op de Vest, te Dordrecht. 

. C. , te Vught en 'sBoech. 

A . , Achter  Twijnstraa t te Utrecht. 
C. , Smitstraat te
A .  A.  te Winterswijk. 
S.  Terborgsiraat, te Zwolle. 
 A .  Tuinen, te Leeuwarden. 

Verklaringen van . Bouwkundigen ter 
inzage, waaruil de deugdzaamheidreedsgedu-
rende twee jaren blijkt .

Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 

, A S T W . 
, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

http://va.11


Op Woensdag  Augustus  des na-
middags ten  ure. zal ten e van 
de Wed. S E te  voor 

aldaar  worden 

t bouwen van een

S op een terrein , 

gelegen i n de t te 

O s c h, met bi j lever in g van 

all e Arbe ids loonen, -

len, Transpor ten enz. 

t Bestek en de Teekeningen liggen ter 
inzage in bovengenoemd koffiehuis vanaf 

g  Augustus e. k. en zijn te beko-
men — Bestek met twee teekeningen — 
ad  per  stel ter  Boen- en Courant-
drukkeri j  van J. A. T te

Aanwijzin g zal gedaan worden op den 
dag dien der  Besteding voorafgaande, des 
namiddags ten  ure. door . . S 
Bouwkundige te  bij  wien ook de noo-
dige inlichtingen te bekomen zijn.

J A N H A M E R , 
Amsterdam. t 286. 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

vereischen geen toezicht, hebben geen beweegbare deelen, geven "een 
terugslag in den koker; zijn van soliede constructie bij  billijken "  prijs. " 

n alle voorname plaatsen zijn modellen tt bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis en franco. 

,
te T 

» 
Obernkirchner of Bremer- Udelfanger-

e Z A N  S T E E N. 
S i l e z i s ch en Z w e e d s ch . 

Fransen en h . 
Fransche . 

Terrazzo- & . 

 V A N 

ctigelsche Paarden- en Vee-Stalinrichtingen 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkauier-lienoodigdheden, 
 N

Gouden en Z i l ve re n . . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 
" e inrichtingen waarvan reeds vele 

in Nederland geplaatst zijn, munten uit door 
 en geer

G A G E N T 

K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 

n te bezichtigen in het Tentoon-
stell ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,
ntvstraat en St. Anthonie Breestraat C

W. F WEIJNTJES, 
Sinirol  b./h. n Amsterdam . 

Speciali teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 
Agent vooi lïünton s &  Co.

 jandge-. te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
en.

E

 2 50 

 Zandsteenachtige verf voor  gevels. — Steenkit. Steensausen. 

— C. WUST. fabriekant van Verwen te n — 

Ö O S T - Ï N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

een handgeld van E . 
Aanbrengpremie N . 

 30—50
6—11
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 lagere n prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

t voor  Nederland, , 19 Pr in s , Amsterdam. 

 Cr-'  / . . . . .. 

: . . J. . . Prof. E. . . E , 

C. , F. J. S en C. T. J. S . 

Bu reau: t

U i tgevers: , N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p.p. / .S co Ned.-lndie 

(bij  vooruitbetaling) lr . p. p. /' ; voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. / — Afzonder!. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts 

: Uit de tentoonstelling van decoratieve kunst te Parijs. — 
e Fransche bouwkunst tijdens de derde republiek. -—  )e Vaticaansche 

tentoonstelling. — Binnen- en buitenlandsche berichten. — Afloop van 
aanbestedingen. 

W

7do Jaargang N ° . 35 
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i l Waer rechte Geesten zijn 

r  leeft men van de . 

Waer rechte Vrinden zijn 

Uaer leeft men van de Gunst. 



wetenschap, hernieuwt onze kunst de overleveringen van 
het verledene, de nieuw geboren behoeften der  menschen 
daarbij  bevredigende." 

e uitingen van eclectisisme staan verre boven 
dergelijke in andere kunsten. Als uiting eener  over  't 
algemeen logische philosophic moeten wij  dat streven 
zekerlijk waardeeren, al kunnen wij  sommige bijzon-
derheden niet goedkeuren. Er  is dus wel een stijl van 
onzen tijd , hoewel men vaak beweert dat dit niet het 
geval is. Paul Sédille zegt daarover: n kan gemak-
kelij k zeggen dat onze tij d geen hem eigen bouwkunst 
bezit. n geeft wel toe, dat een nieuwe studie onze 
bouwkunstenaars tot het eclectisisme voert, maar  de 
mannen van het vak, de bouwkunstenaars alleen weten, 
welke grondige veranderingen in dit oogenblik onze 
tegenwoordige bouwkunst ondergaat, en hoe zich die 
verspreiden. Sints bijna vijfti g jaren is de nieuwe richtin g 
bij  een groot aantal gebouwen beproefd geworden, en 
al zijn die proefnemingen niet allen geslaagd, toch zijn 
zij  ongetwijfeld zeer  modern, zoowel bij  monumentale als 
in partikulier e werken. n kan niet tegenspreken, 
dat indien de bouwkunst nieuw ontloken is, de eischen 
die haar  zijn gesteld ook zijn hernieuwd, evenals de 
behoeften waarvan zij  de uitdrukkin g is." 

e geloofsbekentenis ziet men verwezenlijkt in 
Sédille's s du Printemps. 

Toen de oude magazijnen „du Printemps"  in de asch 
werden gelegd, droeg de eigenaar, de heer  Jules Jaluzot, 
den herbouw er  van op aan den toen nog betrekkelijk 
jeugdigen Paul Sédille, die zich intusschen reeds een 
goed klinkenden naam had gemaakt door  dc Vill a -

n te Auteuil, en door  den hoofdtoegang van de 
Tentoonstelling voor  Schoone n op het Champs 
de s te Parijs, in e taak die hij  te vervullen 
had was deze: met het minst mogelijke muurwerk en het 
geringste aantal ondersteuningen een acht verdiepingen 
hoog gebouw op te richten op een onregelmatig vier-
zijdig grondvlak, begrensd door  de straten de Provence, 
du , Caumartin en den boulevard . 
Van het grondvlak moest het meest mogelijke nut worden 
getrokken, en alle vertrekken enz. moesten goed verlicht 
zijn. Op het uiterlij k van het gebouw zou eerst in de 
tweede plaats gelet behoeven te worden. 

t gebouw staat op een slappen bodem en is op 
pijler s van beton gefundeerd geworden. e ontwerper 
is er  zeer  goed in geslaagd de steenen pijler s van zware 
afmeting, in verband te brengen met de ijzeren die na-
tuurlij k een geringere doorsnede hebben. e groote 
boogvormige openingen, door  steenen pijler s van elkaar 
gescheiden, vormen den gevel van de begane grond-
verdieping, tusschen de beide ronde torens op de hoeken. 

e torens flankeeren zoowel de hoofd- als de 
zijgevels. e gevel van de tweede verdieping wordt 
door  vier  pilasters in drie traveen verdeeld ; de strenge 
rechte lijnen der  steenen architraven worden aangenaam 
afgewisseld door  ijzeren steekbogen, die zeer  rij k zijn 
versierd. e op consolen rustende sterk voorspringende 
postamenten der  pilasters, dragen symbolische groepen, de 
vierjaargetijden voorstellende, van den beeldhouwer  Chapu. 
Op deze verdieping, de hoofdverdieping, volgt eene zeer 
lage; de ramen, door  pijler s gescheiden, zijn met hori-
zontaal lijstwerk afgedekt, en elk in drie deelen ver-
deeld door  twee kolommlen van roodachtig graniet, wier 

basis en kapiteel uit wit marmer  zijn vervaardigd. e 
horizontale lijstwerken van deze verdieping worden ver-
volgd over  de hoek-paviljoenen, en omlijsten hier  de rij k 
versierde friesen welke de namen der  firma  dragen. t 
dak van het hoofdgebouw en dat van de koepels der 
paviljoenen vertoonen een zelfden gebogen vorm; het 
eerste wordt door  een rijk e kam, de koepels door  een 
slanke lantaarn bekroond. 

r  afwisseling van materiaal en de kleur  daarvan, 
heeft Sédille, in navolging van Garnier, getracht het oog 
wederom te wennen aan vroolijk e kleur-effecten, die 
 zoo veel werden betracht in de antieke en de renaissance 
kunst. e meest verschillende soorten van natuurlijke n 
steen, ook Schotsch graniet, verder  Venetiaansche mo-
zaiek, verguld brons en ijzer, — al deze materialen 
werken te samen om een rij k geheel te vormen. j 
is een fijne profileering betracht geworden en een uiterst 
teedere versiering met ornamenten, waarbij  de beelden 
van Chapu, op uitstekende wijze aansluiten. t inwendige 
van het gebouw, uitgenomen de groote vestibule, is 
eenvoudiger, in overeenstemming met de bestemming 
van het bouwwerk. 

r  op den voorgrond tredend, uit een oogpunt 
van kunst, maar  daarom niet minder  belangrijk, zijn de 

s du n , toebehoorende aan de 
weduwe Boucicaut. t bebouwde grondvlak heeft den 
vorm van een trapezium, en is begrensd door  de straten 
du , de Sèvres, de Velpeau en de Babylone. t 
grondvlak is veel uitgebreider  dan dat der  magazijnen 
van de „Printemps" . r  terwij l bij  dit laatste gebouw 
één geheel verkregen is, en één groot middenschip, als 
lichthof, met een trappenhuis naar  alle zijden toegang geeft» 
worden de s du Bon é door  meerdere 
lichthoven van verschillende grootte en vorm in een 
aantal groepen verdeeld, in wier  onderlinge aansluiting 
iets gedwongens en onregelmatigs niet te ontkennen 
valt. e schuld hiervan moet echter  geweten worden 
aan uitbreidingen die langzamerhand hebben plaats gehad. 
Uit een begin van kleine afmetingen is na verloop van 
betrekkelij k korten tij d een geheel van indrukwekkende 
grootheid voortgekomen. e onregelmatigheid der 
achtereenvolgens aangekochte stukjes grond en de nede-
righeid van het oorspronkelijke gebouw maakten de 
opgave, die den architekt Boileau gesteld was, tot eene 
vri j  ondankbare. Overigens toch heeft deze architekt 
zich een goeden naam gemaakt, in het bijzonder  door 
het ontwerp voor  een gedenkteeken ter  eere van Gam-
betta, om niet te spreken van andere door  hem uitge-
voerde werken. Slechts bij  één vertrek in de groote 
magazijnen, de leeszaal met haar  onmiddellijk e omgeving, 
was hem genoegzaam vrijhei d gelaten om zelfstandig 
zijn gedachten te verwezenlijken. Ook hier  was hij 
gedwongen met zoo min mogelijk oppervlak van wanden, 
en het geringst aantal pijlers, zooveel mogelijk licht 
in de ruimten te brengen. t vraagstuk heeft ook hier 
tot zeer  belangwekkende constructien voor  steunpunten 
geleid. e met hout omkleede steenen en ijzeren pijler s 
zijn hier  dienstbaar  gemaakt aan het afvoeren van hemel-
water, faecaliën, stoom der  machinen voor  verwarming, 
rook, enz. 

Een der  vruchtbaarste architekten van Frankrijk , tevens 
de gevierdste leerling der  Ecole des Beaux-Arts, Jules 
André, huldigt in zijn werken de meest klassieke streng-

heid. Een van zijn voornaamste bouwwerken is het nieuwe 
museum voor  natuurlijk e geschiedenis in den Jardin des ! 
Plantes te Parijs. e plattegrond wordt als 't ware , 
beheerscht door  eene geweldig groote hal met galerijen 
van . lengte en . breedte, welke laatsten aan- | 
leiding hebben gegeven voor  eene zeer  belangrijke ijzer-
constructie. e glazen overkapping daarvan wordt door  | 

 gegoten ijzeren zuilen gedragen die op granieten 
voetstukken rusten. t ijzer  is ook voor  de hoofd-
trappen aangewend. e onderste verdieping is in dorischen 
stijl uitgevoerd, de grootsche hoofdverdieping in corin-
thischen, met s/4 zuilen. e raam- en deuropeningen zijn 
afgedekt met steekbogen. e borstweringen der  vensters 
van de hoofdverdieping zijn versierd met de medaillons 
waarin de portretten van beroemde natuuronderzoekers. 

e allegorische voorstelling der  vrijhei d staat in eene 
nis ter  hoogte van de wendelijst. t geheele bouwwerk 
heeft iets grootsch. iets monumentaals. t heeft iets 
levendigs, niettegenstaande de groote strengheid van 
assen en van symmetrie. 

e Vaticaansche Tentoonstel l ing. 

bestemd voor  het gebruik van missionarissen en hunne kerken. 

e tentoonstelling, na een redevoering van den secretaris van 

het hoofdcomité, der. heer . A . Jansen, geopend door . J. F. 

Vregt, vicaris-generaal van den bisschop van , blijf t 

gedurende dri e weken geopend, waarna de voorwerpen naar  de 

Eeuwige Stad worden gezonden. r  zal de tentoonstelling van 

de geschenken uit de geheele wereld in r  op het Vaticaan 

worden geopend. 

Wi j  houden ons overtuigd, dat Nederland, èn wat uitgebreidheid 

èn wat kunstwaarde van zijne inzending betreft, een waardig 

figuur  zal maken. -

Gisteren werd in een merkwaardig hoekje van oud-Amsterdam, 

in het Oömanhuis, waar  thans de wetenschap haar  staf zwaait, 

maar welks omgeving met lovende en biedende kinderen s 

nog doet denken aan gezellige straat-sloffage van weleer, — in 

het Oömanhuis werd gisteren op plechtige wijze de tentoonstelling 

geopend van de voorwerpen, welke in gansch Nederland zijn 

vervaardigd en aan Z . Paus o , na afloop der  wereld-

tentoonstelling van kerkelijk e kunst in het Vaticaan van e te 

houden, ten geschenke worden aangeboden, bij  gelegenheid van 

het groote feest, dat de n der  geheele wereld op

r  a. s. zullen vieren, het feest van het -jari g priester-

schap des Pausen. 

e ruime zalen zijn noodig geweest om het groot aantal ge-

schenken behoorlijk te etaleeren. Twee zijn hoofdzakelijk gevuld 

met de inzendingen uit het aartsbisdom Utrecht en het bisdom 

; in de derde en grootste zaal worden de voorwerpen 

uit de dri e overige bisdommen van Nederland tentoongesteld. n 

elk dezer  zalen wordt het oog onmiddelijk getroffen door een der 

dri e rijk e altaren, door  de bisdommen , m en 

het aartsbisdom Utrecht (uit ) ingezonden. n 

groepeeren zich de overige voorwerpen, die gezamenlijk een dui-

delijk beeld geven van de tegenwoordige kerkelijk e kunst in 

Nederland. 

Ten allen tijd e heeft de e kerk een grooten invloed op 

de kunst uitgeoefend ; wel steeds in één bepaalde richting , maar 

ook op een kunst die zal blijven bestaan met dc kerk. n 

heeft op tentoonstellingen van verschillenden aard, verspreide 

fragmenten dezer  kunst kunnen zien; hier  wordt thans een meer 

volmaakt beeld van haar  gegeven. e tentoonstelling zal daarom 

ook voor  velen een welkome gelegenheid zijn om zich een , 

denkbeeld te vormen van den toestand en de vooruitgang van 

een deel der  kunst-industri e van Nederland. 

Een vluchtige blik in de zalen heeft reeds de overtuiging ge-

vestigd, dat er  veel schoons is te zien, dat — in aanmerking 

genomen de groote verscheidenheid der  voorwerpen — op smaak-

volle wijze is uitgestald, dank zij  de ijverige bemoeiingen van de 

tentoonstellings-commissie, onder  voorzitterschap van den heer 

Jos. Th . J. Cuypers. 

n zal in de zalen vinden een schat van kunstnaaldwerken, 

waaronder  menig zeer  fraai en kunstig bewerkt stuk; verder  goed 

geslaagde proeven van drijfkuns t in edele metalen, brons en koper, 

van beeldhouwwerken in steen, van houtsnijkunst, smeedkunst, 

van geweven stoffen; men vindt er  uitstekende proeven van 

miniatuur  schilderkunst en caligraphie; in een woord: men heeft 

hier  te doen met een bezienswaardige verzameling van voorwerpen, 

- EN E . 

e St.-Ct. No.  bevat eene bij . besluit van  Aug. jl . 

vastgestelde regeling van de bijzondere voorwaarden voor  benoem-

baarheid tot technische betrekkingen bij  den Waterstaat en de 

burgerlijk e Openbare Werken in , en de regelen 

betreffende de uitzending van personeel uil Nederland voor  zoo-

danige betrekkingen. 

Artike l . Bij  den waterstaat cn de burgerlijk e openbare werken 

in ë zijn benoembaar: 

a. tot aspirant-ingenieur en de hoogere ingenieursrangen: Zij , 

die het diploma hebben van civiel-ingenieur, bedoeld bij  artikel 

 der  wet van i

b. tot architekt: 1°. Zij , die voldaan hebben aan de vereischten 

hieronder  sub c,  of  aangewezen, en daarenboven hebben 

voldaan aan het examen overeenkomstig programma B; —  Zij , 

die het diploma hebben van architekt of bouwkundig ingenieur, 

bedoeld bij  art.  der  wet van i  Zij , die be-

noembaar  zijn tot aspirant-ingenieur. 

e. tot opzichter: i ° . Zij , die hebben voldaan aan het examen 

overeenkomstig programma A , nadat zij  : öf den cursus voor  eene 

ambachtsschool óf andere inrichtin g tot vorming voor  de onder-

geschikte betrekkingen, met de waterbouwkunde of burgerlijk e 

bouwkunde in verband staande, met goed gevolg doorloopen 

hebben; öf blijkens door hen over  te leggen verklaringen van 

de meesters bij  wien zij  gewerkt hebben, voldoende kennis hebben 

verworven van het ambacht van timmerman; öf, eindelijk, gedu-

rende minstens dri e jaren werkzaam geweest zijn bij  de uitvoering 

van waterstaats- of bouwwerken, blijkens door  hen over  te leggen 

verklaringen van degenen die de uitvoering van de werken hebben 

geleid; —  Zij , die met goed gevolg hebben afgelegd het 

examen voor  opzichter  bij  den t in Nederland; — 

 Zij , die benoembaar  zijn tot architekt. 

Art .  Zij , die bij  het in werking treden van dit besluit bij 

den waterstaat en de burgerlijk e openbare werken eene der  in 

artike l  genoemde betrekkingen bekleeden of bekleed hebben of 

in het bezit zijn van een diploma van benoembaarheid daartoe, 

krachtens vroeger  geldende bepalingen verkregen, worden be-

schouwd aan de eischen, bij  artike l  voor  diezelfde betrekking 

gesteld, voldaan te hebben, met dien verstande evenwel, dat zij, 

die krachtens de vroegere bepalingen alleen benoembaar  zijn tot 

opzichter  of  kl. , niet tot opzichter  ie kl . kunnen benoemd 

worden, tenzij  zij  hebben voldaan aan het examen overeenkomstig 

programma A . 

Art . e examens volgens programma's A en B worden 

afgenomen in Nederland cn in ë door commissiënj 

die in Nederland, telkens wanneer  daaraan behoefte bestaat, zullen 

worden benoemd door  den r  van , en in Nederl.-

ë zullen worden benoemd volgens voorschriften uit te vaardigen 

door den Gouverneur-Generaal. 

Art .  Voor  zoover  het personeel voor  den waterstaat en de 

burgerlijk e openbare werken niet in e kan worden 

gevonden, wordt het door den r  van n derwaarts 

uitgezonden en ter  beschikking van den Gouvern.-Generaal gesteld. 

Art .  Geene uitzending heeft plaats dan nadat uit een van 

e ingesteld geneeskundig onderzoek is gebleken van 

een gezond lichaamsgestel en vrijdo m van gebreken, die voor  den 

dienst in Nederl ë ongeschikt maken. 

Art .  Aan de zending uit Nederlaud zijn, behalve overtocht 

voor  Gouvernementsrekening op den voet der  daaromtrent gel-

dende bepalingen, verbonden de volgende voordeelen: 



 °. voor  hen, die bestemd zijn om tot aspirant-ingenieur te worden 
benoemd: a. eene voorloopige bezoldiging van /l ' s maands; — 
b. eene gratificati e voor  uitrustin g ten bedrage van ƒ

 voor hen. die bestemd zijn om tot  architekt te worden 
benoemd: a. eene voorloopige bezoldiging van ' s maands; — 
b. eene gratificati e voor  uitrustin g ten bedrage van f

 voor hen, die bestemd zijn om tot  opzichter te worden 
benoemd: a. eene voorloopige bezoldiging van ƒ  's maands; — 
b. eene gratificati e voor  uitrustin g ten bedrage van /

e voorloopige bezoldigingen gaan in met den dag van insche-
ping naar . 

Art .  Zij , die door  den r  van n ter  beschikking 
van den Gouverneur-Generaal worden gesteld, om te worden be-
noemd tot eene der  in dit besluit genoemde betrekkingen, ver-
binden zich tot teruggave van alle gelden, welke ten behoeve van 
hen zijn voldaan ter  zake van overtocht en van gratificati e voor 
uitrusting , indien zij  binnen den tij d van vij f jaren na aankomst 
in , anders dan ten gevolge van welbewezen ziels-
of lichaamsgebreken, buiten eigen toedoen ontstaan, uit 's lands 
dienst worden ontslagen, of indien zij  niet binnen een hun aan-
gewezen tij d naar e vertrekken. 

Art . t besluit treedt in werking met de afkondiging in 
Nederland door  plaatsing in de St.-Ct. en in e door 
opneming in het Slbi. van . 

e beide bovengenoemde examen-programma's A en B zijn in 
hetzelfde nummer der  opgenomen. 

Namens regenten van de g te's Gravenhage, werd 
in de vorige maand aanbesteed, het maken van een gebouw voor 
die inrichtin g aan het Alexanderplein, volgens de vroeger  bekroonde 
plannen van de heeren Stok en Zoon te . r  den heer 
W . Westmaas te 's Gravenhage werd toen voor  het geringste bedrag 
ingeschreven, dat echter /  hooger was dan de som, die 
volgens het programma van de prijsvraag beschikbaar  was. t 
werk is toen niet gegund geworden. 

Thans is, naar een gewijzigd plan, de bouw onderhands aange-
nomen door  de heeren r en r  Fortuyn, te , 
voor ƒ  na aftrek van de kosten van aanleg van den tuin. 
Genoemde heeren hebben niet ingeschreven bij  de eerste aan-
besteding. 

e hoogleeraar-directeur der e van beeldende 
kunsten te Amsterdam brengt ter  kennis van hen, die voor den 
cursus  tot de lessen wenschen te worden toegelaten, dat 
zij  zich öf persoonlijk moeten aanmelden in het Akademiegebouw 
(Stadhouderskade  op  of  September  a. s. des namiddags 
tusschen  en  uren, öt per  franco brieven van hun voornemen 
behooren kennis te geven vóór of uiterlij k op eerstgemeldeji datum, 
aan zijn adres in het Akademiegebouw. 

t toelatings-e.xamen zal aanvangen op g  September 
 des morgens te  uren, in het Akademiegebouw voormeld; 

terwij l de lessen zullen beginnen op g  October  daar-
aanvolgende. 

n van den vorigen cursus, die opnieuw wenschen te 

worden ingeschreven, worden verzocht schriftelij k van hun voor-
nemen belicht te geven vóór  September e. k. 

t leergeld, dat bij  den aanvang van den cursus moet worden 
voldaan, bedraagt van alle lessen /  voor  lessen van éénmaal 
'sweeks /  voor  lessen van tweemaal 's weeks /  en voor 
lessen van vier- of meermaal 's weeks f

Sedert eeuwen hangt z.-er  hoog tegen een der  pilaren van het 
koor in de aloude Eusebius kerk te Arnhem een onen kast, waarin 
het levensgroote beeld van i van Egmond. de laatste uit het 
geslacht der  hertogen van Gelre. 

Eenige dagen geleden bevonden zich de heeren A. , 
leeraar in het teekenen te Arnhem en P. A . de , beeld-
houwer te Nijmegen, in de kerk. die >;ewit werd en waarbij  lange 
ladders werden gebruikt. Genoemde heeren stelden daarop een 
onderzoek in naar het beeld, hetgeen gelegd werd een eenvoudige 
houten pop te zijn. Z' j  ontdekten echter, dat de pop in volle wapen-
rusting was gekleed. t i-; waarschijnlij k de rusting die door 
den hertog zelf werd gedragen eri die b.j  di=n s dood, niet zooals 
gewoonlijk geschiedde wanneer een adellijk geslacht uitstierf , met 
hem werd begraven, aan St. n en St. Eusebius is opgedragen 
en daardoor op zulk een zonderlinge wijze is bewaard gebleven. 

e heer  A. J. C. r  heeft in de Arnhemsche Courant eene 
uitvoerige beschrijving van de pop en de wapenrusting gegeven. 
Een nauwkeurig, maar  moeielijk te verrichten nader  onderzoek 
zou zeer  belangrijk kunnen zijn uit een oogpunt van geschiedenis 
en kunst. 

Op den n September  a. s. zal de nhuwe Groote Schouwburg 
aan de Aert van Nesstraat te , gebouwd volgens de 
plannen van d:n heer . Verheul n , worden ingewijd. e 
openingsplechtigheid zi1 b>smn ia eene gala-voorstelling van de 
Vereenigde e tooneeüsten en van de e 
Opera. 

n drie der  laitste nummers van het oWochenblatt für  Bau-
kunde"  komen afbeeldingen voar  van eenige bekroonde ontwer-
pen, ingezonden op de orijsvraag voor  den nieuwen westelijken 
gevel van den m te . 

t zijn de ontwerpen  en  van , en die van 
Cesa-Bianchi, Giuseppe Brentano, i en Ferrario . 

Te Buenos Ayres zal een nieuw paleis voor de volksvertegen-
woordiging gebouwd worden, waarvoor een som van  millioen 
gulden is bestemd. Bouwkundigen van alle landen worden uitge-
noodigd tot het inzenden van ontwerpen voor dat gebouw, voor 

 Apri l  aan het adres van de gezanten der  Argentijnsche 
. Voor de beste plannen worden premien van /

en /  uitgeloofd. 

e consul der  Argentijnsche k te Amsterdam was niet 
in het bezit van het  voor  deze prijsvraag, en kan 
ook geen nadere mededeelingen, ter  plaatsing in dit blad, geven. 
Zij  die aan dezen wedstrijd wenschen deel te nemen, kunnen di t 
programma opvragen aan de geianten  Argentijnsche k 
te Parij s of te . 

A f l o o p v a n A a n b e s t e d i n g e n . 

 Aug. t gemeente-
bestuur: het bouwen van een school en 
onderwijzerswoning en het vergrooten van 
een school te Vragender, onder  directie van 
den architekt .  Ovink te . 
School en woning. 

. J. t te n /
J. de Wit te n »

. W. n te Aalten »

. J. te Siepe te Winterswij k . . .
J. . Weenink te . . »
E. . t te Zelhem »
C. Ubbink te Bredevoort

gegund. 
School te Vragender. 
J. de Wit te n /
C. Ubbink te Bredevoort, »

gegund. 

 Aug. e architekt E. G. Wen-
tink te Schalkwijk: het bouwen van een 
rustoord voor  zenuwlijders op het landgoed 
de t te Ermelo. 

. Bruins te Zwolle /
F. Aberson te Steenwijk »

. Timmer te l »

W . Salomons te Amersfoort. . . . »
E. Groenink te Steenwijk »
J. de Boer en Zn. idem »

E . van Aken te k . . . »
J. k idem »

. de e idem »
J. . Boks te Amersfoort »
J. van den Berg te Ermelo >
J. Wij s te Ambt Vollenhove . . . »

 Augus. e bouwkundige 
J. W. : het bouwen van eene 

vill a aan de Amstelstraat en Oranjesingel aid. 
J. r . . f
Firm a van Eek en Scheltema. . . »

 Breskens en W. . . .
J. S. Grandeian en . Thunissen. »
E. J. Weijers
J. s J.Jz »

. t bouwen der -
stichting aldaar, onder  directie der  archi-
tekten . Stok en Zoon te , is 
toegekend aan r en r  Fortui n 
te , voor f

) . t bouwen van een gemeen-
tehuis. Gegund aan J. te Velthuys, voor 
ƒ

t bureau der  genie, het 
inrichten van een terrein voor  den bouw voor 
een magazijn van geneesmiddelen. Begroo-
ting f e inschrijver  N. van -
ren te 's Bosch voor ƒ

te AmSneburg bij  Biubric b nd ,
levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 
der  werkzaamheaen, langzaam of snei bindend, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid, 
n Productievermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 

. s in de voornaamste steden. 

e 
Bres lau 

1869 

a A . 
Eerste prij s 

voor  ui t -
muntend 

fabrikaat , 
i 1870 

e 
van ver-
dienste, 
Weenen 

1873. 

. 
1880 

Gouden 

, 

Offenbach 

. 1870. 

Gouden 
e 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio -

nalen wed 

strijd . 
A r n h e m 

1879. 

E G 
tot het maken van . 

/Copieen van teekeningen. geteekend opv 
'calqueerpapier of id. linnen, in lichtdruk. / 

Werkende met 5 Toestellen, verschil-
lende grootte. 
ie 35% goedkooperdan Photolithographic. 

 Bewerking zeer
 Poutcn of abuizen onmogelijk. 
 Aantal naar  willekeur . 

n en conditie bij  den Boekhan-
delaar . G.  Cz. Amsterdam. 

Voorhanden: , ld. toe-
stellen (in verschillende afmeting) en zin-
ken spoelbakken. e sorteering Teeken-, 

r  en n

Bij . S te 7iel is verschenen: 

. 
 voor hen, die studeere n voor 

de akte Handteekene n Lager Onderwij s 
of voor de Hoofdakte , ten dienst e van 
Bouwkundige n en ten gebruik e op Tee-
kenscholen , door 

F. . . 

JAN VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen verrotting en zwam. e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concui reerende prijzen. | 

e T merk f &  S ö h n e, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. T 

T systeem P é t i t j e a n. 
 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 

Gelieve op Voornaam eu Adres te letten. 

t  tussch ien den tekst gedrukte figuren. 

Pri j s f 1.60

Exploituti e der n van de Val Traven». 

. T 

G. J.  C°. 
, 

N ,
 Amsterdam

N , Antwerpen
Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden N 
 V E N .

! 

Bel tweg No. 8. 
E Ti l t S 

Gecomprimeerd e  en  Ooi sel l vloeren . Werke n in Asphalt -
Hastie k voo r Trot t oirs , Skating-Njnks , '1  Kelders , K o l f -

 Winkel -  Magazijnvloemi . Gangen Veranda' s Brug: - "  Dakbe-
dekkingen , Beto n Fuiideeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

AsphaltTspeciaal tot wering van vochtige muren. 

 3,

VOO T 

a f 1.75 per  stuk. 

e ondergeteekenden bevelen z ich 
bi j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con-

d i t i ë n . 

W E G N E  & . 
n 138 

f  "i 
 PARKETVLOERE N en WANDTEGELS:

 B O C .
N  tr i NS 4 C le.

^ n en Cementtegels.
_ Groote voorraden.

»

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam 

Special i te it i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verg laasde 

r  tegels. 
Agent s &  Stokt «/v«

 te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.



.1 
Zilvere n Medaill e Amsterda m 1883. 

T E

G . 
N 

E . 

, T & C\ 

J A N H A M E R , 
Amsterdam. t 286. 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

The St. Pancras n Work 
Company, . 

voo

van solide constructie tot concurrerende 
prijzen. 

Eerst e Prijs : ROI7DE.\'MEDAILLE . 
International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 
Agenten voor  en de

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

vereischen geen toezicht, hebben geen beweegbare deelen. geven geen 
terugslag in den koker; zijn van soliede constructie bij  billijke n prijs . 

n alle voorname plaatsen zijn modellen te bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis en franco. 

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zes-jarige verbindtenis, 

een handgeld van E , 
Aanbrengpremie N . 

Nadere inlichtingen zijn  te bekomen bij  het t van 
n en

Eigendom van . , . T &  A. , 

te s (Frankrijk. ) 
Gelege n in den omtre k van

 enz., en te  tussche n St . Joir e en Keffroy . 

Franco' toezending van monsters en prijzen op aanvraag. 
4056 —

: 
p 1880 

Weenen 1880. 

: 
. 1881. 

Amsterdam 1882 

. 
alwaar een Sta l en Bo x op ware 

grootte te bezichtigen is. 
Geïllustreerd e Catalogmse n op 

aanvrage . 

. 

N , Frankfor t . 
 V A N 

 en .

 en CE . 

Succursales: A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , B o s t o n , 

T

. , t b/d. Oude' Spiegelstraat 335. 

Zellreguleerende stoomverwarming onder  lage d r u k k i n g met venti lat ie, 
zonder  eenig gevaar. V r i j  van s bepal ingen op het stoomwezen. 

T Omtren t de beschri jv ing, de werk in g en de doelmat igheid gelieve 

men het „ B o u w k u n d i g Weekb lad ,"  N " . 21, jaargang 1884, te raadplegen. 

t reeds zou gunstig bekende Systeem van Ve rwa rm in g en Vent i lat i e is o. a. toegepast 
in het l Continental te Berlijn. l du N o r d te  - Stadhuis te Dussel-
durf. e BOUW-Bureaux van het e te Berlijn. — Woning van den r 
C Fel l inger te Gladbach. — Vill a . r  te Gladbach — Vill a . B a um lirma 
Schlieper &  B a um te  — Woning iran den r E . Oesterr ieth te Antwerpen. — 
Jockey-Club te Weenen.— Un ion Bau gesellschaft te Weenen, (6 . t n ieuwe 
Ziekenhnus te Hamburg. — Slot Bi l joen te Velp bij  Arnhem. — Woning ran den r 
Gt. . Steijn te Amsterdam. — r en Woonhuis van de n Gebl'S. Gratam a te 
Leeuwarden, enz. enz.

Speciaa l vertegenwoordige r  Amsterdam . 
Telegram-Adres: . Telephon N ° . 352. 

Koninkli jk e Magazijne n van IJzere n en Kopere n Ilouwartikelen , 
Engelsch e Stalinrichtinge n enz. 

 ÓV

3 S E P T E M B E R 1887, 

: - . L - : i ' . i i ' ! i i i ; . / .. i  — 

: . P. J. . Prof. E. . . E , 
C. , F .J. S en C. T.J. S . 

Bu reau: t
U i tgevers: E N . VA N  &  ZOON. 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p.p. /X  vooi e 

(bij  vooruitbetaling) . p. p./"  liet Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. f — Afzonder). Nummers voor  zoo lang <le voorraad strekt  ('ts 

: n betredende de . — e Neder-
landsch-Vaticaansche Tentoonstelling. — e Fransche bouwkunst tijdens 
de derde republiek. — Vereeniging van Burgerlijk e . — Binnen-
landsehe berichten. — Afloop van aanbestedingen. 

 E E  NG EN B ET  E F F EN  E 

E . 

t Bestuur der j  heeft de eer n 
n uit te noodigen tot het bijwonen van de

Algemeene Vergadering, te houden op g 
 September a. s., des voormiddags te  ure, in het 

gebouw der j  tot Nut van 't Algemeen, 
te Arnhem. 

Agend a der Vergadering . 

 Opening der  vergadering. 

n van het Bestuur. 

a. Voorstel tot wijziging van de Wet der , ten 

einde te gemoet te komen aan de bezwaren verbonden aan 

Art .  der  Wet, ingediend door  leden der . 

b. Voorstel tot wijziging van Art .  der  Wet, ingediend 

door het lid den heer J. de n en  andere leden. 

Prae-advies van het Bestuur  over  beide voorstellen *). 

n over  voorstellen, staande de vergadering gedaan. 

 Sluiting der  vergadering. 

T e half één ure, zal een rader-stoomboot van de j 

Concordia gereed liggen ten einde de leden te vervoeren naar 

Nijmegen. e boot zal ongeveer te half dri e ure aldaar  aankomen. 

Op de boot bestaat gelegenheid tot het gebruiken van een 

ontbijt . 

T e Nijmegen zullen een aantal merkwaardige bouwwerken in 

oogenschouw worden genomen. 

s avonds te half zeven ure zal de boot weder uit Nijmegen 

vertrekken. Gedurende de terugvaart naar  Arnhem zal op de boot 

gelegenheid bestaan tot het gebruiken van een eenvoudig middag-

maal, tegen betaling van ƒ  per  persoon zonder  wijn . 

*) e voorstellen met het prae-advies van het Bestuur  zullen in een 

volgend blad worden opgenomen. 

e leden die wenschen deel te nemen aan dezen maaltij d 

worden uitgenoodigd daarvan uiterlij k vóór  September a. s. 

oogave te doen aan den heer J. C. Stoeller  Wzn. te Arnhem. 

n men zich niet voor  dien datum heeft opgegeven, zal men 

aan den maaltij d op de boot niet kunnen deelnemen. 

e boot zal te ongeveer  half negen ure te Arnhem aankomen. 

Voor de overtocht per  boot. wordt den leden ƒ  per  persoon 

in rekening gebracht. Plaatskaarten voor de overtocht zullen op 

de vergadering worden afgegeven. 

nze verslaggever  heeft in het vorig 
nummer van 't Weekblad ons 
duidelij k gemaakt, welke de oor-
sprong en de bestemming der 
voorwerpen is, die wij  hier  ver-
eenigd vinden; en tevens werd 
daarbij  de algemeene indruk 
weergegeven. n verschillende 

voorname organen der  pers zagen we meer of minder 
uitgewerkte verslagen van een bezoek aan deze tentoon-
stelling. r  evenwel zal ik van een geheel ander  stand-
punt moeten uitgaan ; al zijn 't hier  louter  geschenken, 
zoo wordt de goede bedoeling door  den architekt evenzeer 
op prij s gesteld, als door een leek in de kunst, hoewel 
de eerste, afgescheiden daarvan, zich ook afvraagt, in 
hoeverre al deze geschenken aan den goeden smaak be-
antwoorden. t mijne kritie k hier  of daar  niet vleiend 
zijn, de edele schenkers mogen dan bedenken, dat zij 
niet voor hen geschreven is, maat misschien tot vinger-
wijzing voor de vervaardigers, en meer nog als handlei-
ding voor den oordeelkundigen bezoeker. 

Bij  een eerste overzicht werd het mij  al ras duidelijk , 
dat eene systematische en vergelijkende beoordeeling, 

7de Jaargang . 36. 



heeft
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Algemeene Zomer-vergader ing gehouden te Amste rdam 

op 27 Augustus 1887. 

Een -tal leden van de Vereeniging van Burgerlijk e s 

was op deze vergadering tegenwoordig, die gehouden werd in het 

Cchouw der j  tot bevordering der  Bouwkunst te 

Amsterdam. 

e vergadering werd te ongeveer  \ ure met een kort woord 

van welkom geopend door  den Voorzitter  der  Vereeniging, den 

heer  A. . . W. Baron van . 

Na vaststelling der  notulen van de vergadering die in iSSówas 

gehouden, vroeg een der  leden inlichtingen omtrent de werkzaam-

heden van de Commissie die in  was benoemd geworden om 

een rapport uit te brengen over  de opleiding van technici. t 

Bestuur  deelde mede, dat van de werkzaamheden dezer  Commissie 

nog niets was gebleken, maar  dat waarschijnlij k in de volgende 

zomer-vergadering het een en ander  van haar  gehoord zoude wor-

den. t Bestuurs-lid de heer  J. . Telders bracht daarbij  nog in 

herinnering, dat üe Commissie in kwestie geen mandaat had gekre-

gen om op een bepaalden dag gereed te zijn. n beloofde 

het Bestuur  zich tot de Commissie te zullen wenden  zaak 

verder  ter  harte te nemen. 

e Voorzitter  deelde daarna mede, dat het Bestuur  zich bezwaar-

lij k tot de g had kunnen wenden met een adres, in 't 

belang van de toekomst van het personeel bij  den aanleg van Staats-

spoorwegen. t heeft evenwel eenige beschouwingen, voorkomende 

in verschillende organen der  pers, bijeen verzameld, en een exem-

plaar  van die verzameling toegezonden aan de leden der  Vereeni-

ging. e Voorzitter  had persoonlijk een exemplaar  overhandigd 

aan Z. Ex. den r  van Waterstaat, die zich bij  deze gelegen-

heid in welwillenden zin over  de toekomst der  ambtenaren had 

uitgelaten. Wel was het moeielijk een besluit omtrent hen te nemen, 

maar  de r  beloofde niet stil te zullen zitten en in hun belang 

werkzaam te zullen zijn. Binnen kort zelfs zou men een beschikking 

kunnen verwachten. Nog deelde de Voorzitter  mede, dat genoemde 

verzameling ook is aangeboden aan eenige hoofdambtenaren van 

het e van Waterstaat, en dat het tevens ;al gezonden 

worden aan de leden der  nieuwe , binnen kort te kiezen. 

e vergadering gaf blijken , de handelingen van het Bestuur  in 

deze zaak zeer  op prij s te stellen. 

Bij  loting werden daarna de heeren F. W. Westerouen van -

teren en . . . k aangewezen,  de rekening en verant-

woording der  geldmiddelen te onderzoeken en daarover  verslag 

uit te brengen na de pauze. 

a werd in behandeling genomen een door  drie leden ingediend 

voorstel tot wijziging van het reglement der  Vereeniging, waarmede 

bedoeld werd het mandaat van die Bestuursleden te verlengen 



die tusschontiids gekozen waren ter  vervanging van andere. Na 

eenige discussie over  dit voorstel en een daarop ingediend amen-

dement, dat weder  werd ingetrokken, werd het evenwel verworpen. 

Na de pauze werd door  den heer  Westerouen van n rap-

port uitgebracht over  de rekening en verantwoording, die in goeden 

staat was bevonden, zoodat het Bestuur  kon worden gedechargeerd. 

Ter vervanging van het Bestuurslid den heer  Jhr. O. J. A . -

laer  van , moest een nieuw lid worden gekozen; de heeren 

J. Schroeder  van der k en A.  P. F. . van t kregen 

wel de meeste stemmen, echter  niet de meerderheid. e heer  van 

t wilde niet in aanmerking komen, zoodat een nieuwe stem-

ming noodig was. waarbij  de heer  Schroeder  van der k werd 

verkozen Bij de stemming ter  vervanging van het Bestuurslid 

. E. F. van , verkregen de heeren \V . . t en 

J. . Cluysenaer, de meeste stemmen, evenwel niet de meerderheid, 

zoodat herstemming tusschen beide leden noodig was. e heer 

Cluysenaer  verzocht echter  den leden niet op hem te stemmen. 

Gekozen werd daarop de heer . r  geen der  gekozenen 

ter  vergadering aanwezig was, zal het Bestuur  hen met het besluit 

der vergadering bekend maken. 

t voorstel van het Bestuur, om jaarlijk s in de Algemeene Ver-

gadering eene Commissie van dri e leden, buiten het Bestuur, te 

benoemen, om de rekeningen betreffende het beheer  van het 

orgaan  te onderzoeken en in een volgende verga-

dering daarover  verslag uit te brengen, werd goedgekeurd. 

a werd het voorstel van het Bestuur  aangenomen, om aan 

de Commissie voor  de oprichtin g van een Proefstation van bouw-

materialen in Nederland, benoemd door  de j  tot bevor-

dering van Nijverheid, voor  eenmaal eene bijdrage te verstrekken 

van

e heeren P. . , A . W. s en J. van t waren in 

de zomer-vergadering van  benoemd tot leden eener  Commissie, 

aan welke was opgedragen een rapport uit te brengen over  de ver-

antwoordelijkheid van technici in strafzaken. t rapport was thans 

bij  het Bestuur  ingediend. Bij  monde van den Voorzitter  -werd 

medegedeeld, dat de Commissie discussie over  haar  rapport wen-

schelijk achtte, evenwel niet op deze vergadering, daar  de leden 

niet waren voorbereid. Tevens zou het zeer  wenschelijk zijn — 

aangezien geen rechtsgeleerde bij  't opmaken van dit rapport was ge-

raadpleegd — ook van juridisch e zijde eene bespreking uit te lokken 

waartoe stappen waren gedaan. t rapport zal daartoe verschijnen, 

in het November-nummer van het  en 

afdrukken daarvan zullen aan de leden der  Vereeniging worden 

toegezonden. n het zelfde Tijdschrif t zullen dan nadere beschouw-

ingen volgen, die wellicht zeer  uitgebreid kunnen zijn, daar 

hetzelfde onderwerp ook is behandeld geworden op de Juristen-

vergadering dezer  dagen te e gehouden. Na verschijning van 

deze litteratuur , zal eene discussie o-> een volgende vergadering 

belangrijker  kunnen zijn dan op deze, waarom de behandeling van 

't onderwei  dan ook tot 't volgende jaar  wordt uitgesteld. 

e Voorzitter  bedankte intusschen de Commissieleden voor  hun 

zeer  belangrijken arbeid, waarover  een rechtsgeleerde zich reeds 

zeer  waardeerend had uitgelaten. 

n eene vorige vergadering werden de gebreken, die de A. V 

aankleven, door  den heer . P. J. Tutein Nolthenius ter  sprake 

gebracht; hij  achtte het wenschelijk, dat de Vereeniging de handen 

ineen zoude slaan, om zelf algemeene voorschriften samen te stel-

len, uitsluitend voor  partikulie r  gebruik. , de hoop om van 

de g wijzigingen te verkrijgen waardoor  de A. V. even 

toepasselijk zullen zijn bij  partikulier e als bij , is wegens 

de daaraan verbonden groote bezwaren, gering te achten. t 

Bestuur  heeft deze zaak intusschen ernstig overwogen en het nut 

daarvan erkend. e vele geldelijke uitgaven van het vorige jaar 

maakten het evenwel niet wenschelijk terstond over  te gaan tot 

hetgeen het Bestuur  nu wilde voorstellen, d. i. eene Commissie te 

benoemen en aan deze eene herziening op te dragen van de A. V . 

e Afdeeling, en vervolgens aan deze Commissie een crediet te 

verleenen van ƒ t voorstel werd toegejuicht en door  de 

leden aangenomen. 

Nadat de heer  A. r  beloofd had om binnen kort eenige 

belangrijk e mededeelingen te doen over  het honorarium van civiel-

ingenieurs bij  het maken van ontwerpen en het uitvoeren van 

werken, werd de vergadering door  den Voorzitter  gesloten. 

m een dertigtal leden maakte daarna gebruik van de gele-

genheid om, per e daarheen vervoerd, een bezoek 

te brengen aan het Abattoir . Na terugkomst van dezen tocht bega-

ven de leden zich naar  het terrein der  Tentoonstelling van Voe-

dingsmiddelen, alwaar  dertig van hen zich vereenigden aan een 

gemeenschappelijken maaltijd , waarvan de gerechten, enz. — dit 

kon wel niet anders — een ieders buitengewone goedkeuring weg-

droegen. 

e naamlooze vennootschap, Fabriek voor  metaalbehandeling, 

vroeger  J. N. Scheltema, is, ingevolge besluit der  Algemeene Ver-

gadering van aandeelhouders, gehouden op  Aug. j . , ontbonden. 

e leden van het . t van s zijn opgeroepen 
tot het bijwonen van eene vergadering, te houden op g 

 Sept. a. s., des voormiddags te  uur, in het lokaal -
gentia te 's . 

Op deze vergadering zullen de volgende voordrachten worden 

gehouden: 

Voortzetting der  beraadslagingen over  het rapport van de 

ingenieurs der  Zuiderzee-vereeniging, 

 Voordracht van het lid \V . F. , naar  aanleiding van 

den afvoer  van den l en den Zuiderzeebodem in verband 

met het voorgesteld binnenmeer. 

 Voordracht van het lid J. VV. VVelcker  over  de afsluiting van 

het Eierlandsche Zeegat. 

 Voordracht van het lid J. van der  Toorn over  den invloed 

van doorbraken langs den n op de verhooging van het 

peil der  afgesloten Zuiderzee. 

 Voordracht van het lid C. y over  den invloed van de 

opwaaiing bij  stormen op de verhooging van het peil van de 

afgesloten Zuiderzee. 

n van het lid Th . Stang omtrent de prise d'eau 

van de e duinwaterleiding en omtrent een ascenseur  in 

het gemeente-ziekenhuis te 's Gravenhage. 

n van het lid W. Brandsma Johz. over  zijn verblij f 

en zijne werken in Columbia (Zuid-Amerika) . 

Op den dag der  vergadering zal er  voor  de leden gelegenheid 

zijn deel te nemen aan een gemeenschappelijken maaltij d in een 

van de hotels te Scheveningen. 

Op den volgenden dag, Woensdag  September, zal er  voor 

de leden gelegenheid zijn tot het bezichtigen van de inrichtingen 

behoorende tot de e g of wel van de in 

aanleg zijnde werken voor  de watervei versching van 'sGravenhage. 

e heeien Th . Stang en J. van der  Vegt hebben zich bereid 

verklaard bij  dit bezoek alle gewenschte inlichtingen te geven. 

. r  de genie is onderhands 
aanbesteed: het bouwen van ten fort aan 
den Pampus aan: 

. s . te Sliedrecht voor. . ƒ

, ly Aug. t Gemeentebest.: 
het bouwen van een nieuw gemeentehuis: 
E. . Giesen te Amsterdam. . . . /
J. B. Weenink te . .

A. J. Nossent te m » iS

J. . n aid (

A . . Schoonman te . . . . /
C. Pasman te Vorden

Johs. de Wit h te n »
Johs. te Velthuis aid »

Gegund. 

 Aug. het verbouwen van een 

woonhuis aan den Jansbuitensingel, onder 

beheer  van de architekten G. J. van Gendt 

en C. V  G. Nieraad, aldaar: 

. v. d. Sand te Arnhem . . .

G. g te Arnhem 
J. . v. l idem . 
B. Bolder  idem , 

. T . s Jr . idem . 

. A. m idem . 
J.v.Burk,Oosterbeek 

en W. Wissing idem . 
Gebr. v. n idem . 

. B. h idem . . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 
der werkzaamheden, langzaam of snel bindend, met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid, 
' o u d en Productievermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 

Staats e s in de voornaamste steden. 

. 
1880 

Exploit :ii ï<- der i  viii i de Val Travers. 

E  . NATUU . T 

Beltweg No. 3. . 
Gecomprimeerd e Asphal t wegen en dit o llorsc h vloeren . Werken in Asphalt -

Mastie k voo r Trottoirs , Skutiiig-Kinks , IHoutvloeren , Kelders , kolf-e n Kegel -
banen , Winkel - en Slagazijnvloereii . Gangen Veranda' s «rug - en »akbe -
dekkingen , lleto n Fuiideeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
 van

 8,

 30—50
6--11

35

 lagere u prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

t voor  Nederland, , 19 Pr in s , Amsterdam. 

Obernkirchner  of Bremer- Udelfanger-
e N 

S i l e z i s ch en Z w e e d s ch T 
Fransen en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

Zilvere n lledaill c liusterdaii i 
T E

G . 
N 

E . 

,

op chemische- keur  en naaldproef 

uit de groeven der n S S ö h n e. 

Prima Engelsehe T van de 
beroemde W Y , 

een en ander  uitsluitend verkrijgbaar  voor  Neder-
land enz. 

k A t kade 9. 
Waar steeds alle mogelijke metsel materialen te 

bekomen zijn. 

Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 



Op g den  September  des 
namiddags ten  ure. aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van : 

Bestek N°.

t afbreken der  i n regelwerk 
uitgevoerde bu i tenwanden, bene-
vens de scheidingswanden tus-
schen middengebouw en vleugels 
van af de verd iep ing van het 

w en het vervangen 
daarvan door  gemetselde r ingmu -
ren en bu i tenmuren met daarmede 
i n verband staande werken, op 
het Stat ion . 

1 >e besteding geschiedt volgens ^  van 
het bestek. 

t bestek ligt var. den  Augustus 
 ter  lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r te  en is 
op  aanvraag aan genoemd Centraal-
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betalirg van /

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken) 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den <l=n September  ten  ure 
des middags. 

, den  Augustus

0.,
te . 

~ ~ 7 Copieen van teekeningen. 
calqueerpapier of id 

eteekend op 1 
nnen. in lichtdruk . ' 

Op g den  September
des namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van: 

Bestek N°.

t afbreken van wachtershuisjes 
en het maken van wachterswo-
ningen met eenige daarmede 
i n ve rband staande werken 
ten behoeve van den spoorweg 

- . 

g 29000.—. 

e besteding geschiedt volgens tj  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  Augustus 
 te: lezin,'  aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r te  en is 
op  aanvraag aan genoemd Centraal-
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van /

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en bij 
den r  voornoemd. 

c aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den <len September  ten  ure des 
namiddags te . 

, den  Augustus

Bij  de uitgevers P. N.
te  is verschenen: 

voor  schoolgebruik en eigen oefening 

door t . . . 

Eerste reeks , DE LIJNPERSPECTIEF. 
6 platen met figuren en tekst. Prij s / 8.— 

Exemplaren zijn alom verkrijgbaar ; het 
prospectus wordt op aanvrage franco toege-
zonden.

 V A N 

engelsche Paarden- en Vee-Stalinrichtingen 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkainer-Benoouigdheden , 

O-ouden en Z i lvere n . . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 
e inrichtingen waarvan reeds vele 

in  geplaatst zijn, munten uit door 
 en

G A G E N T 

K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 

A.

Telegram-Adres: . 

n te bezichtigen in het Tentoon-
stell ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

 en St. Anthonie Breestraat C

Werkende met 5 Toestellen, verschil-
lende grootte. 

ie 35% goedkooper  dan Photolithographic. 
 Bewerking zeer  snel. 
 Fouten of abuizen onmogelijk. 
 Altmu l naar  willekeur . 

n en conditie bij  den Boekhan-
 delaar . G.  Cz.

Voorhanden: , ld. toe-
stellen (in verschillende afmeting) en

e sorteering Teeken-, 
Uoortrckpupiei - en n

ï  & C i e . : 

T N en :

.
N S * Cie.

n en Cementtegels.
_ Groote voorraden.

«̂o  e

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b.;h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 
Agent voor s &  Co.

„  A. Jandges te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
e t n is het eenige afdoende middel tegen  en

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijleverin g van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit  en tegen concuireerende prijzen. 

e T merk &  S ö h n e, E 
T en E . Billijk e prijzen en vrachten. T 

T systeem P é t i t j e a n. 

Gelieve op Voornaam eu Adres te letten. 

FIXEER B4 AR KI >STs< IIIIIH R V H R K \.\ GOBELI N IMITATIE. 
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— N BESTAN  TEGEN E  EN . — 

 2.50 

 Zandsteenaohtige verf voor  gevels. — Steenkit. — Steensausen. 

— C. WÜST. fabriekant van Verwen te n — 

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

een handgeld van E . 
Aanbrengpremie N . 

°77 

QfrGAA N 

10 S E P T E M B E R 1887. 

 jut! >Ul 

: . P. J. . . Prof. E. . . E , 
C. , F. J. S en C. T. J. S . 

Bu reau: t
U i tgevers: E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p.p.  voor e 

(bij  vooruitbetaling) . p. p ./  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p: f — Afzondert Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts 

: n betreffende de . — e Neder-
landsch- Vaticaansche Tentoonstelling. — e in uitvoering zijnde werken 
voor  de waterverversching van 's Gravenhage. — Bij  de plaat. — -
deelingen uit den rechtszaal. - Binnen- en Buitenlandsche berichten. — 
Afloop van Aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: Gevel voor  een spoor-
wegstation derde klasse. 

e waterkeerende werken, in de nabijheid van de landingsplaats. 

t , waarin het m van Oudheden. 

t Valkhof met de e kapel en de ruïn e van het 

oude . t Belvedère. 

e Boterwaag, de , de oude e School en de 

St. Stevenskerk. 

e r  toren in het r  Park. 

t gebouw der  Waterleiding. 

s de rivier , de keering tegen hoogwater  in hare volle uitge-

strektheid. 

Art .  der  Wet. e j  bestaat uit gewone,- buiten-

gewone-, kunstlievende,- en eere-leden. Enz. 

t art. te wijzigen als volgt: e j  bestaat uit 

gewone-, buitengewone-, kunstlievende-,  en eere-

leden. Enz. 

Art .  der  Wet. , die den ouderdom van  jaren bereikt 

heeft, kan als lid der j  worden aangenomen. 

e contributi e der  gewone leden bedraagt ƒ  per  jaar. Zij 

hebben stemrecht en ontvangen gratis het Weekblad, de uitgave 

van Bekroonde Prijsvragen en de Afbeeldingen van Oude Gebou-

wen, benevens de Verslagen der  Vergaderingen. 

Buitengewone leden kunnen worden aangenomen hoogstens voor 

den tij d van vij f jaar en tot den leeftijd van  jaren. n con-

tributi e bedraagt /  per  jaar, waarvoor  zij  gratis ontvangen : 

het Weekblad, de uitgave van Bekroonde Prijsvragen en de Ver-

slagen der  Vergaderingen. 

e leden ontvangen de Afbeeldingen van Oude Ge-

bouwen. n contributi e bedaaagt /'  per  jaar. 

Aan dit artikel toe te voegen:

Art . 6 der  Wet. e Algemeene Vergadering kan, op voorstel 

van het Bestuur of tien leden,  benoemen. 

r  komen in aanmerking personen in en buiten Nederland 

wonende, die de bouwkunst bevorderen, of zich jegens de -

schappij  verdienstelijk hebben gemaakt. 

All e leden hebben toegang tot de vergaderingen (Art .  de 

Bibliotheek en de Verzamelingen der , benevens het 

recht om één exemplaar  der  boek- en plaatwerken, door of van 

wege de j uitgegeven, voor  minderen prij s dan het 

publiek te koopen. 

e derde alinea van dit artikel te wijzigen als volgt: 

Ail e leden,  hebben toegang enz. 

En aan dit artikel toe te voegen: 

Art .  der  Wet. Jaarlijks , vier  wenen vóór de algemeene 

, zendt het Bestuur  aan alle leden een agenda en 

bovendien een stembiljet aan de gewone leden. 

Op het stembiljet wordt vermeld: 

 Art .  en  der  Wet. 

 de namen der  aanblijvende leden van het Bestuur, 

7de Jaargang N ° . 37. 



 dc namen der  aftredende leden, en de opgave van hunne 

al of niet herkiesbaarheid, 

 de tij d en de wijze van terugzending. 

e eerste alinea van dit artikel , te veranderen als volgt: 

Jaarlijks , vier  weken vóór de algemeene , zendt 

het Bestuur aan alle leden,  een 

agenda en bovendien een stembiljet aan de gewone leden. 

Art .  der  Wet.  afdeelingen zijn vri j  in haar  financieel 

beheer. Zij  ontvangen eene geldelijke toelage uit de kas der -

schappij  voor elk lid der  afdeeiing, tevens lid der . 

n dit artikel de laatste woorden: tevens lid der , te ver-

vangen door  deze:

Art .  der  Wet. e afdeelingen kunnen slechts tot leden aan-

nemen de gewone-, 'buitengewone- en kunstlievende leden der 

. 

c afdeelingen hebben evenwel het recht, personen tot den 

leeftijd van  jaren, die geen lid zijn der , tot hunne 

vergaderingen toe te laten, op voorwaarden, bij  huishoudelijk 

reglement door de afdeelingen te regelen. (Wijzigin g van i 

e eerste alinea van dit artikel te wijzigen als volgt: 

e afdeelingen kunnen slechts tot leden aannemen de gewone-, 

buitengewone-, kunstlievende- en afdeelingsleden. 

t Bestuur der j  heeft in zijne vergadering van 

i ° September  j.l . het bovenstaande voorstel tot wijziging van eenige 

artikelen der  Wet behandeld. 

Overtuigd zijnde, dat de Afdeelingen een zeer  belangrijk deel 

uitmaken van de ) en alzoo prij s stellende op den 

bloei dier  Afdeelingen, meent het Bestuur  zich niet te mogen 

verzetten tegen een voorstel, hoofdzakelijk door de Afdeelingen 

zelve in het belang daarvan gedaan. 

Artike l r  Wet. Jaarlijk s na afloop der , 

treden twee en  de vier  jaar  drie leden van het Bestuur af. 

Zi j  zijn slechts voor de eerste maal herkiesbaar. 

r  aftredend Bestuurslid wordt geacht zóó lang in functie te 

blijven tot zijn opvolger  zitting heeft genomen. 

n dit art. de zinsnede, zij  zijn slechts voor de eerste maal 

herkiesbaar, aldus te wijzigen: 

t voorstel tot wijziging van art.  der  Wet, onderteekend 

door  leden, is door het Bestuur  behandeld geworden in zijne 

vergadering van  September  j. l . 

t Bestuur  werd door den Voorzitter  uitgenoodigd dit voorstel 

buiten hem om, als hem persoonlijk rakende, te behandelen. 

t Bestuur was eenparig van gevoelen, dat afwisseling zijner 

leden zeer  wenschelijk en noodig is, en meende als amendement 

op het ingediende voorstel te moeten adviseeren, het art.

onveranderd te laten, maar  achter de laatste zinsnede te doen 

volgen: deze  den 

Na de stellige verklarin g echter  van den Voorzitter , dat hij  het 

om verschillende redenen zoude betreuren, indien art.  in dier 

voege werd gewijzigd, en hij  als lid van het Bestuur  wenschte af 

te treden, en dus ook met i a.s. eene herbenoeming als Voor-

zitter  niet zoude kunnen aanvaarden, ofschoon de goede bedoeling 

van het Bestuur en de leden ten zeerste door hem worden ge-

waardeerd, 

r  de volgende n worden welwillend 

reduction verleend op de prijzen der  plaatskaarten voor  alle leden 

der j  tot bevordering der  Bouwkunst, die de Alge-

meene Vergadering op  September a. s. te Arnhem zullen 

bijwonen; echter  slechts op vertoon van het bewijs van lidmaat-

schap (Gewoon-, Buitengewoon- of d lid) , geldig voor 

het tweede halfjaar

e j  tot Exp lo i ta t i e van Staatsspoorwegen 

verstrekt retotirkaarten , geldig van en met  tot en met  Sep-

tember a. s., in binnenverkeer tot Arnhem, resp. tot dc overgangs-

stations, — de e n , 

retourkaarten, geldig van en met  September tot en met  Oc-

tober a. s., in lokaal verkeer  naar de overgangsstations Utrecht, 

Amersfoort, Zutfen en , — en de Neder landsche Bh i jn -

, retourkaarten naar  Arnhem, geldig 

van en met  tot en met  September a. s., allen tegen beta-

ling van den vracht >rij s enkele reis. 



dc uitvoering der  kleine teekening is keurig in zwarte 
lijntjes , maar  de algemeene indruk is minder  bereikt; 
wij  denken aan de slanke kerktorens van den heer . 
n de plaat daarnevens, waarop door  Jan n de

groep eener  medalje is geschilderd, zie ik even als in de j 
plaat, paus o en Attila , een verdienstelijk zoeken om in 
den trant der  middeleeuwsche miniaturen, toch moderne 
en ware voorstellingen te geven ; het vraagstuk is nieuw 
en niet met één penstreek opgelost: het voorstellen van 
figuren, tafereelen in een klein bestek, door  een georneer-
den rand omgeven, en bestemd om in een boek bewaard 
en bezien te worden, dus geen effektvolle diepte, noch 
perspectief, want die zouden bij  't bewegen en vlak liggen 
van 't boek een dollen indruk maken. e bestemming 
is alleen verduidelijkin g van den tekst, en versiering der 
merkwaardigste woorden van 't schrift; dit moet regel-
matig en eenvoudig geplaatst zijn. e vierde plaat: het 
Bisdom 's h voorafgaande, is zeer  aantrek-
kelij k in hare kleine schilderijtjes: de geheele compositie 
getuigt van den bouwmeester, die sedert lange jaren 
de rij k gedetailleerde kathedraal van 's h . 
herstelt. r  nu zijn schilders geheel aan 't woord; de | 
gothische omgeving in 't l heeft hun niet slaafsch 
gevangen genomen. Frans van Beers behandelt zijn Brui -
loft van Cana met de uiterste nauwkeurigheid en helder-
heid nog 't meest in dien geest; den schilder  van vele 
schoone kerkelijk e tafereelen, herkent men licht hierin. 
Oldewelt heeft als modern schilder  eenige middeleeuwsche 
elementen meenen te vinden in te hooge perspectief, in 
gothische meubels; maar  de opvatting is mijns inziens 
niet geslaagd. Noch de teekening der  figuren, noch de 
kleurbehandeling zijn voldoende voor  het hier  gestelde 
doel. Elkeen voelt, dat het den kunstenaar  binnen de 
enge grenzen van 't boek niet van harte ging. Phlippeau 
heeft zich niet door  de traditi e laten verlokken, maar  is 
geheel aan zich zelf getrouw gebleven: hierdoor  verliest 
wel is waar  de compositie de juistheid en is zij  niet 
altij d te genieten, maar  afgezien van het boek en zijn 
eischen, zoo zijn de schilderstukjes in hun soort ge-
voelig en zacht van toon, niettegenstaande de ondankbare 
bewerking op 't gladde pergament. e krachtige donkere 
randen komen mij  voor  van gunstiger  effekt dan de lichte 
van Frans van Beers, en de al te bonte, maar  flink uitge-
voerde rand van Brouwer ) die Emaüsgangers 
met een vast en breed penseel, maar  wel wat zwaar  en 
decoratief in dekverftoon, geschilderd heeft. r  zijn in 
verscheiden richtingen stappen gedaan ; die hierna komen, 
zullen de resultaten kunnen benutten en verder  den weg 
verlichten. 

Enkele andere „verlichtingen "  (artistieke calligrafiën) 
zijn nog bezienswaard: drie canonborden in de afdeeling 
Utrecht, de tekst met vaste hand geschreven ; in de kapi-
talen, daarboven als vignet, en rond 't geheel zijn oude 
figuurtje s en ornamenten met eene artistieke naïviteit en 
gemoedelijkheid geteekend, waaruit blijk t dat ook weer 
hoop op de toekomst der  kunst gegeven wordt. e canon-
borden der  religieusen van 't pensionaat Venray vooral, 
n°.  en de blaadjes pergament in drie ramen daarneven 
in de Afdeeling , n°.  komen de oude in 
fijnheid van gevoel en in toon en juistheid van teekening 
nabij; ze zijn zeer  te bewonderen. e hand die zoo 
bedreven is in de kunst, zou bij  de uitvoering van origi-
neele composities onschatbare diensten kunnen bewijzen. 

e verdienstelijk ook uitgevoerd, bekoort de groote 
plaat uit Oudenbosch mij  niet; dat verbazende werk, 
wat noch hier  het oog eenige vreugde verschaft, noch 
een praktisch of aesthetisch doel te e kan bereiken, 
bedroeft me veel meer, bij  de gedachte aan al den tijd , 
besteed om angstvallig zooveel lijntje s te zetten, wier 
grootste verdienste is, dat zij  mechanische overeenkom-
stigheid hebben. t is hoogstens een verouderd kunst-
werk. Eenige kleinere platen behoeven we thans niet 
meer  te analyseeren. 

e perspectivische teekeningen van den architekt -
gry, die evenals de vignetten van W. g ook 
reeds in afdruk voorkomen, hebben juist de wijze van 
versiering en teekening getroffen voor  den druk van zulk 
monumentaal boekwerk geschikt: vaste, klare lijnen, rus-
tig uitgevoerd en voor  langere beschouwing bestemd, 
dan met soms pittige krabbeling in een oogenblik daar 
neergeworpen. 

Van de produkten der  goud- en zilversmidskunst vind 
ik voor  den catalogus op eene eereplaats genoemd 

 in de smalle kast van de middenzaal, eene groote 
monstrans door  Jan Brom(Utrecht) uitgevoerd. n arlistieke 
en effectieve waarde, staat dit stuk hoog boven alle overige 
hier  uitgestalde kerkvaten verheven. n ziet bij  den 
eersten oogopslag, dat hij  hier  te doen heeft met een 
kunststuk waaraan studie en talent gezamenlijk arbeidden. 

e groote vormen zijn licht te ontleden, en de onderdee-
len, die door  meesterlijke uitvoering uitmunten, zijn zoo 
aangebracht, dat ze den hoofdvorm verrijken , versterken, 
en vooral boven oplossen; zoo de pitti g kronkelende 
bladen onder  op den voet, tusschen de gegraveerde me-
daillons, die de symbolische waarde, en het schilferen 
der kleine glimlichtjes aan den voet schenken; en die 
andere bladen welke aan beide zijden krullen onder  de 
massieve konterforten en dus dien vorm zwevend naar 
onderen oplossen. Een torenvormig opgebouwde baldakijn, 

 zeshoekigen vorm opstijgend, en voor  't einde nog eens 
in een peer  samengekropt, draagt hoog en licht een fijn 
kruisbeeldje, als bekroning van al de vertikale lijnen der 
stijltje s met hunne scherpe basementprofielen, die een 
tegenstelling vinden in de spiraallijnen der  zich opwin-
dende fialen. 

s staat eene vergulde kelk in den geest der 
romaansche voorbeelden, eenvoudig, strak, met goed 
profiel uitgevoerd door  denzelfden. e overige kerk-
vaten in deze vitrin e zijn meer  of minder  met fabriek-
matige hulpmiddelen gemaakt, en verliezen daardoor, 
bij  eene meer  of minder  geslaagden hoofdvorm, veel van 
hun aantrekkingskracht. e gestampte ornamenten zijn 
zoo doodsch, en niet door  eenig graveerwerk te redden. 

s den wand aan de rechterhand, de zaal van Utrecht 
binnengaande, valt het kruisbeeld met vier  kandelaars 
van koper  in laat romaansche vormen, gegoten en 
daarna geciseleerd en met blauwe geëmailleerde medaillons 
gesierd, spoedig in 'toog; want, in navolging der  oude, 
munt dit stel uit door  degelijke hoofdvormen, uitgewerkt 
in een overvloed van details ; deze stukken van J. Brom 
zijn vol karakter. 

e kelk N°.  met algemeen goed profiel, dat 
winnen zoude indien de nodus niet geheel glad ware, 
doch met een profiel geteekend, en die onder  N°.
zijn al minder  van artistieke waarde. 

n de derde zaal staat op de middentafel de zeer 

verdienstelijk uitgevoerde ciborie uit Weert, waarvan 
de bolle, over  elkander  vallende profielen mij  niet aan- j 
trekken. n de uitvoering brengen deze groote uitpui - \ 
lingen en herhaalde insnoeringen moeielijkheden, die hier 
vooral niet door  't effect vergoed worden. t torentje 
is te zwaar  van aanleg in de konterforten. r  is 't 
geen steen, maar  taai smeedbaar  metaal waarin gebouwd, 
getooverd moet worden. — t reliquium N°.  is 
niet vri j  ontworpen, maar  uit bestaande romaansche 
modellen samengevoegd. Van de overige kelken wil 
ik slechts aanstippen: dat indien N°.  in zilver  ver-
guld, uit 's Bosch, wat klocker  van cuppa en voet ware, 
ze met de fijne detailleering van de ornamenten uitne-
mend zou zijn, als ook de medaillons op deze, door  J 
minder  zwaar  koord omsloten en verbonden waren. 
N°.  in barokke vormen gestampt, is al te wild 1 

met de hoog opgedreven engelkopjes. e ampullen in 
kristal en zilver  verguld zien er  keurig en smaakvol 
uit. e monteering is zeer  licht behandeld en 't kristal 
met glinsterende facetten geslepen. e kelk  uit 

d zou volle genade vinden bij  eiken kritikus , 
als een schoone gothische vorm, zoo de verbinding van 
voet en steel beter  met het overige in harmonie ware. 

e geciseleerde kelk  is, evenals de rijke r  met blad-
werk volgens oude voorbeelden bewerkte kelk  te 
Weert vervaardigd. Aan de eerste zoude ik een klockere 
cuppa willen geven, aan de tweede een eenvoudiger, 
vlakker  voet. Ook de maker  van de romaniseerende 
kelk N°.  moet in 'toog houden, dat men evenveel 
scheppingskracht noodig heeft om vri j  een goed stuk 
goudsmidsvak te teekenen, als om oude schoone voor-
beelden met geluk te kunnen navolgen met varianten. 

e smeden hebben zich eervol doen vertegenwoor-
digen. Burgers en Zonen te Olburgen hebben een een-
voudigen, maar  zuiver  uitgevoerd kaarsenrek n°.
gemaakt, dat in rijkdo m overtroffen wordt door  een 
van Jan t te Breda, maar  niet in zuiverheid 
van lijn , en kracht van vorm. e laatste is slechts voor 
eene kleine kapel geschikt. e goed gesmeede paasch-
kaars-luchter  n°.  doet den smid s alle eer 
aan; met groote handigheid heeft hij  de draken op den 
voet uitgevoerd en als 't ware in ijzer  geciseleerd Ook 
de beide ijzeren armen voor  't ophangen van lampen 
bestemd, geven in het fijne traceerwerk en sterk ge-
dreven bloemen aan den kop, voorbeelden van uitste-
kende techniek. 

l geen fijn  kenner  van dames-handwerken, kan 
ik verzekeren, dat de hier  verzamelde borduurwerken 
niet alleen veel te genieten, maar  te leeren geven, voor 
elk architekt die decoratieve kunst beoefent. Eene leer-
linge van de afdeeling k der s 

l zou u alle verschillende methoden 
van bewerking kunnen opnoemen en uitduiden ; ik stap 
daar  nu overheen, om u er  op te wijzen, dat over  het 
algemeen de vervaardigsters begrepen hebben, waarom 
zware strooken van met wol gewerkte figuren niet passen 
op een kleedingstuk van lichte zijde; dat de teekening 
dof en glanzend in de zijde gewerkt het stylistisch 
karakter  moet hebben van de daarop te borduren ge-
kleurde versieringen ; dat voor  enkel gecontoureerd werk 
niet zwakke, maar  krachtige en donkere kleuren, geheel 
conventioneel moeten gebruikt worden en geen druiven, 
die donkerpaars omtrokken zijn, aan een licht groen 

geteekend steeltje kunnen hangen. Ornament kan alleen 
in navolging der  natuur  gekleurd worden, wanneer  tus-
schen de omtrekken als 't ware vlakke tinten gelegd 
worden, door  't volwerken met de naald. 

e randen der  communie en altaardwalen, der  alben, 
in orneering der  altij d even groote, witte, vierkante 
palla (karton met linnen overspannen), met een onbe-
perkt aantal afwisselende motieven, zou een ganschen 
cursus kunnen maken in het ontwerpen van vlak or-
nament. Als dusdanig is deze verzameling werkelijk 
van belang. 

Ons vaderland mag trotsch zijn op eenige begaafde 
vrouwenhanden zooals die n°.  een vaantje uit Schie-
dam, de kasuifels  beide uit Amsterdam, 't 
laatste zwak van compositie, en bovenal  in de af-
deeling Utrecht, dat door  teekening, kleur  en ontwerp 
uitmunt , geheel uit de hand hebben gewerkt; hier  is 
met de naald als 't ware schilderwerk uitgevoerd: op 
licht golvend satijn is met de fijnste zijde de kleur-
schakeering in koppen, handen en drapeeringen prachtig 
weergegeven. 

e misluke, bonte kleurcomposities zijn betrekkelijk 
niet talrijk , en we mogen daaruit besluiten dat de goede 
smaak veld wint en gelijken tred houdt met de uitbrei-
ding der  techniek. t machinale werk met ingeweven 
kleuren en getamboureerde omtrekken, moge vlakker 
en juister  zijn dan het handwerk, voor  't oog zal dit 
laatste toch steeds veel dankbaarder, aangenamer blijven. 
Voor  de vele schoone werken, met allerhande verschil-
lende steken in gouddraad op wit satijn of zijde uitge-
voerd, heb ik groote achting als uitvoering; maar  zonder 
andere kleur, zullen zij  zelden een geëvenredigd effect 
kunnen maken, in de groote ruimten der  kerken. e 
palla met kant bewerkt, gedurende twee jaren, waarop 
een klooster  en omgeving is voorgesteld, trekt voortdu-
rend tal van dames, die zich de loupe geheel betwisten 
om dit wonder  van techniek te aanschouwen ; maar  uit 
een artistiek oogpunt, had die waardige hand een schooner 
en nuttiger  werk kunnen maken dan de/.e palla, die nooit 
van achter  het glas weg zal komen ! 

Eindelij k verdient het Smyrnasch geknoopte vloer-
kleed n°.  door  de meisjes van 't . . Amsterdamsche 
weeshuis uitgevoerd, de aandacht voor  zijn rustige goede 
kleuren, toegepast op een rustige teekening. 

Op de tentoonstelling, waarmede we ons hier  bezig-
houden, spreken kunstuitingen, die noch in speculatie-
zucht, noch in ijdele opschik en mode praalzucht hun 
grondslag moeten vinden, maar  uit edeler  streven voort-
gekomen zijn. r  zullen we ons niet behoeven af te 
vragen, hoe ver  zijn we? — in volle renaissance, barok, 
of reeds zooals te Berlij n en Weenen in de rococo ? 

r  worden de vormen van drie eeuwen, in den tij d van 
drie lustra doorloopen; hier  ziet men eene kunsther-
leving, die aanvankelijk aan de hand der  romantiek, 
spoedig haar  eigen baan wist te breken, en thans, 
terwij l ze de vormen van de geheele middelocuwen al 
meer  en meer  leert beheerschen, op alle gefbied weer 
voortbrengselen kan aantoonen die als klassiek' kunnen 
 gelden. A l vindt de architekt de banierdragers van die 
nieuwe kunst ook hier  slechts door  kleinere- -werken 
vertegenwoordigd, het zal voor  hem des te belangrijker 
zijn om na te gaan, hoe die duizend verschillende handen 



van personen, die slechts luttel kunstonderwijs genoten, 
door  één geest bezield worden, en werken leveren, die voor 
onzen eclectischen tij d al bijzonder  harmonisch tezamen 
gaan. t voortdurend drukk e bezoek bewijst, voor  hoe-
velen de gelegenheid om dit overzicht dier  kunst te ver-
krijgen , van waarde is. 

 September. . T. 

Waterverversching , Pla n van Konin g Lodewijk . 

Niet alleen tusschen de jaren  en  stonken 
de grachten in n , maar reeds sedert  Apri l 

 was de t er  op bedacht, om n g 
van versch water  te voorzien: „i s mede geresolveert 
„da t de r  Burgem. s met Job VVilemszn. Van 
„Swieten zal overleggen ende beraemen hoe bequame-
„lyck c een schotdeur  zoude kunnen weiden gcniaekt 
„ts y voor de deur van Slevoort ofte t'eynde de Prince-
„grach t omme bcquamer het water  door den e 
„ve r vers in ge te geven." 

n het oud-archief en de bibliotheek der  gemeente 
zijn dan ook een reeks plannen voorhanden, die alle 
bekend zijn, en niet werden uitgevoerd. t was ook 
het lot van het, door  N., in  van 
gisteren n stukken), genoemde ontwerp. 

n de geachte schrijver  mij  de eer  aandoet, op 
een der  zittingdagen , Woensdag en Vrijdag ) 
een bezoek aan het oud-archief der  gem. te brengen, 
dan zal zijn oog al dadelijk vallen op een der  kaarten 
bij  het bedoelde plan behoorende, die den wand van 
het vertrek, waar ik op het s zetel, versiert.

Bevreemdend mag ik het wel noemen, dat O. N. nog 
spreekt van zoeken, terwij l reeds, naar men mij  ver-
zekert, den i s l c "  Januari a. s. de waterverversching van 
den , een voldongen feit belooft te zijn. 

n ,  Sept.

A . J. S V A N .

Ofschoon dus reeds in  de wenschelijkheid werd 
uitgesproken en middelen werden beraamd om het 
grachtwater van den g te kunnen ververschen, bleef 
de bestaande toestand voortduren, totdat in  door 
den gemeenteraad eene commissie werd benoemd, die 
in opdracht kreeg de noodige voorstellen te doen om 
verbetering te brengen in den meer en meer  onhoud-
baren toestand van het water  der  stadsgrachten. 

Een der  vele bemoeiingen dezer  commissie was, dat 
in  den hoofd-ingenieur  van den Provincialen Water-
staat in , den heer J. van der  Vegt, door 

de gemeente 'a Gravenhage officieel werd opgedragen 
om een plan met kostenberekening te maken voor de 
waterverversching der  grachten. 

Toen echter  dit plan in hoofdtrekken vastgesteld en 
uitgewerkt was, meende het p van 

, dat zijne belangen niet genoeg in het oog 
waren gehouden bij  dit ontwerp, en het had bijgevolg 
bezwaar tegen de uitvoering ervan. 

r  deze tegenkanting van d was men ge-
noodzaakt naar een ander  ontwerp uit te zien, en zoo 
kwam dan ook het hevelplan in de wereld, met stoom-
gemaal en voortdurenden hoogen waterstand, eveneens 
ontworpen door den heer van der  Vegt, met de mede-
werking der n Siccama en van . 

Aan dit ontwerp, het z. g. klein plan, begroot op 
 ton, werd reeds uitvoering gegeven. e bouw van 

het stoomgemaal met dienstwoningen en bijkomende 
weiken was aanbesteed en gegund aan den laagsten 
inschrijver  J.  van , voor / e vervaar-
diging tier  machines was voor /  opgedragen aan 
de fabriek de Atlas te Amsterdam ; die machines bestaan 
uit drie ketels met compound machine, twee centrifugaal-
pompen en donkey. e compound machine met een 
vermogen van  p. k., is berekend om per  etmaal van 

 uren, . water, . hoog op te voeren. 

n scheen het bestuur  van d tot andere 
inzichten gekomen te zijn, want het deed nu der  ge-
meente 's Gravenhage het aanbod, eene subsidie van 

ƒ  te zullen bijdragen in de kosten voor  den aan-
leg van een waterververschingkanaal, indien daarbij  de-
voorwaarde werd bedongen, dat het -
schap van , gedurende de wintermaanden, bij 
stormvloed mocht gebruik maken van het kanaal met 
stoomgemaal, tot ontlasting en uitmaling van zijn eigen 

j overtollig water. 

Niettegenstaande het eerste plan ongeveer /
hooger was geraamd, dan het hevelplan, met welks 
uitvoering reeds aangevangen was, scheen het eerste 
plan der  gemeente op den duur  toch voordeeliger te 

 zullen zijn, vooral met het oog op de exploitatie. n 
en ander  had ten gevolge, dat in de zitting van den ge-
meenteraad van  Februari en in die van de -
heemraden van d van t  besloten 
werd tot den aanleg van een waterververschingskanaal, 
volgens het eerste plan, met inachtneming der  door -
land gestelde voorwaarden. 

s in Apri l  werden de definitieve plannen 
aan den gemeenteraad ingediend, en op  Juni d. a. v. 
had de aanbesteding plaats van de werken voor  een uit-
wateringskanaal, loopende van tie gemeente-gasfabriek 
tot in zee, met de bruggen, duikers en verdere daarbij 
behoorende kunstwerken. 

t werk werd aanbesteed in twee perceelen en in 
massa. t laagst werd ingeschreven voor  de beide per-
ceelen door G. y te , aan wien dan ook 
de uitvoering gegund is voor de som van /

t veranderen der  overstortbuizen van het stoomge-
maal, zijnde een gevolg van het gewijzigde kanaalplan, 
deed de fabriek de Atlas voor  f

Ten opzichte van het omringend terrein , ligt 
de bebouwde kom der  gemeente 's Gravenhage eenigszins 
in een zak of laagte ; de toevoer  van het grachtwater  heeft 
plaats langs de Trekvaart uit . 

t het waterververschingsplan wordt beoogd een 
kanaal tot stand te brengen, waarlangs het grachtwater
naar zee kan wegstroomen, om bijgevolg een geschikte 
doorstrooming en verversching te verkrijgen in de stads-
grachten, wier  waterstand door het toevloeiende water 
van d steeds aangevuld wordt. 

t is echter  onjuist de gevolgtrekking te maken, dat 
de riooleering zou betrokken zijn bij  het waterverver-
schingsplan. e rioolenkwestie is een zaak op zich zelf, ' 
welker  oplossing nog steeds wordt gezocht. 

t nu in aanleg zijnde kanaal loopt van de gemeente-
gasfabriek tot aan de Beek, evenwijdig met den stoom-
tramweg der . . S., en snijdt de Saxen-Weimarstraat 
en de Nieuwe n van t onder  scherpe 
hoeken. Van de Beek af loopt het kanaal in N. W. 
richting , doorsnijdt de duinenrij  en mondt met twee 
divergeerende hoofden op één kilometer  afstand ten Zuiden
van den Scheveningschen vuurtoren in zee. 

r  een schutsluis met stoomgemaal en een zeesluis 
is het kanaal in drie panden verdeeld, waarvan het 
Westelijke als voorhaven is ingericht. 

n gewone tijden kunnen de sluizen buiten werking 
blijven en het grachtwater zal onbelemmerd naar zee 
afvloeien. Gedurende de zomermaanden, op de uren dat 
aan het Schevenini;sche strand gebaad wordt, zal echter 
geene waterloozing mogen plaats hebben, en de sluizen 
zullen op die tijdstippen gesloten worden. 

t het stoomgemaal wordt alsdan het toestroomende 
grachtwater  opgemalen en overgestort in het kanaalpand 
tusschen de schut- en zeesluis. t kanaalpand kan vol-
gezet worden tot . -f- . P. e peil); 
tijdens de daaropvolgende eb wordt de zeesluis geopend 
en het opgepompte water  stroomt zeewaarts. 

t kanaalpand van de gasfabriek tot aan den n 
van t is lang , heeft een bodemdiepte 
van . -f- . P., en een bodem breedte van ; 
de wederzijdsche taluds,  op , zijn voorzien van voet-
schoeiing en brikglooiing . 

t het oog op uitbreidin g der  stad in deze richtin g 
zijn heide kanaalbonden bestraat. t daarop volgende 
kanaalpand tot aan den schutsluis met stoomgemaal is 
lang , eveneens diep in den bodem . ; 
de bodembreedte is , de wederzijdsche taluds zijn 
 op  Ter  aansluiting aan de schutsluis en het stoom 

gemaal is het kanaal aldaar . breed. 
Van het stoomgemaal en de schutsluis tot aan de 

zeesluis, gelegen op . binnen den duinvoet, is 
het kanaal lang ; het heeft een bodemdiepte van 

— . P. bij  eene breedte van , met taluds 
van  op  tot . -f- 1). P., verder een berm, 
breed , en daarenboven taluds van  op
met bermen op iedere . hoogte. e taluds zijn 
voorzien van steenglooiingen. 

r  waar de wederzijdsche terreinen beneden . -+-
. lagen, zijn dijken opgeworpen tot de genoemde hoogte. 

t hoogste punt van ingraving in de duinenrij  is 
ongeveer . over . lengte. 

e divergeerende hoofden zijn aangelegd op een rijs-
werk, bestort met briksteen en bezet met basalt. e 
koppen der  hoofden liggen op . uit den duin-
voet gemeten. e breedte tusschen de koppen bedraagt 

, de hoogte aan het worteleind . -f  P., 
jjfloopende naar den kop tot . P. 

Vloedhoogte te Scheveningen . . -f- . 
Gewoon laagwater
Stoom vloedshoogte

e beide sluizen, het stoomgemaal en de gebouwen 
zijn allen op beton gefundeerd; er  is hoegenaamd geen 
gebruik gemaakt van palen. 

Voor de in aanbouw zijnde zeesluis is de betonfun-
deering gereed en ligt nog bloot, binnen enkele dagen 
wordt met het metselwerk begonnen. 

e sluis heeft twee openingen van . dagwijdte ; de 
hoogte der  keering is . + . e opening 
wordt gesloten met een waaierdeur, schuif en vaste 
schotbalken. Een brug over de zeesluis voorziet in het 
verkeer  langs het zeestrand. Op deze sluis wordt ge-
steld een zelf registreerende peilschaal voor  binnen en 
buiten waterstanden. 

Van de zeesluis is een merkwaardig houten model 
op het werk aanwezig. 

e schutsluis bij  het stoomgemaal is ingericht als 
zeekeering bij  mogelijk defekt aan de zeesluis. e 
hoogte van den slagdrempel is . — , de dag-
wijdt e , de schutlengte , voorzien van 
eb- en vloeddeuren. e hoogte der  keering bedraagt 

. +  P. 
Ter voorziening van de doorgesneden Beek is aldaar 

een duiker  onder het kanaal gelegd, ter  lengte van 
, met een middellij n van . en bestaande 

uit cementbeton en ij*er . e duiker is berekend op 
een capaciteit van . water  per  uur. e fundeeringen 
van al de kunstwerken laten toe, dat de kanaalbodem-
diepte zoo noodig  — . kan uitgediept worden. 

Tot aan de zeesluis kan scheepvaart door het kanaal 

plaats hebben. 
Van de n van t tot aan zee wordt 

langs het geheele kanaal een straatweg aangelegd ter 
breedte van . met een zijtak N.W. duinwaarts. 

e benoodigde terreinen voor den aanleg van het 
kanaal werden ten deele door  aankoop verkregen, ter-
wij l . . . de Groothertogin van Saxen-Weimar 
deze gratis aan de gemeente afstond, ter  oppervlakte 
van  a . Voor de communicatie langs de 

n van t en de Saxen-Weimarstraat zijn 
ijzeren liggerbruggen op gegoten kolommen en met 
houten dekken over het kanaal geslagen. Naast de brug 
voor  gewoon verkeer in de n van t is 
een stoomtramwegbrug in aanbouw. 

n het geheel moest voor de kanaalwerken verplaatst 
worden : f . grond (wiskundige inhoud), ter-
wij l reeds verzet zijn : i . e uitkomende gron-
den (zand en derrie) worden geborgen op een stort van 

. -f- . in de duinvallei. 

All e materialen voor de voltooiing van het werk zijn 

aanwezig. 
Nog blijven aan te besteden, eenige ondergeschikte 

waterkeeringen in de grachten, een schutsluisje in de 
e vaart, het verruimen der  vaart bij  de 

gasfabriek en de dienstwoningen bij  de zeesluis. 

t  Januari  moet volgens de bestekbepalingen, 

het werk geheel voltooid zijn opgeleverd. 
Zooals in den aanhef van dit opstel reeds gezegd is, 

is het plan voor  de waterverversching ontworpen en wordt 
het uitgevoerd onder  directie van den hoofd-ingenieur 
van den Provincialen Waterstaat in , ter 



wij l de ingenieur  A . . W. van der  Vegt met de leiding 
over  de uitvoering is belast. 

n bezoek aan deze belangrijke werken in zulk een 
romantisch landschap, is der  moeite dubbel waard. 

's Gravenhage,  Sept. . 

Op de plaat, behoorende bij  dit nummer van het 
Weekblad, is voorgesteld de gevel aan de stadszijde 
van het ontwerp „Gretchen,"  ingezonden op eene door 
de j  tot bevordering der  Bouwkunst uitge-
schreven prijsvraag voor  een spoorwegstation der  derde 
klasse. 

e verdeeling der  lokalen is als volgt: 
a. Vestibule. s bestelgoederen. 

b. Wachtk. e en lie klasse. h. . 

i. r  conducteurs, enz. 

/. Tra p naar  de bovenverdie-

ping. 

c. Wachtk. e klasse. 

d. Bureau plaatskaartjes. 

e. Bagage bureau. 

ƒ. r  bestel- en passagiers- m. Portier. 

goederen. 

n het verslag der  Jury van bcoordeeling wordt over 
dit ontwerp o. a. het volgende gezegd: „War e de gevel 
het eenige waarnaar  geoordeeld werd, dit ontwerp zou 
ongetwijfeld voor  bekroning zeer  in aanmerking komen, 
al is ook hier  het beginsel van vakwerkbouw niet juist 
doorgevoerd (*). e opvatting vertoont veel karakter 
en op talentvolle wijze is met eenvoudige middelen een 
zeer  goede uitkomst verkregen. e onsymmetrische 
verdeeling is smaakvol opgelost en op gelukkige wijze 
domineert het torentje de ongelijke vleugels." 

e Jury kon zich evenwel niet vereenigen met de 
indeeling, voornamelijk wat betreft de plaatsing van het 
Bureau (</) voor  plaatskaarten. 

e ontwerper  van dit plan, de heer . van Essen , 
stond zijne teekeningen welwillend af ter  reproductie. 

(') Vakwerkbouw voor  de gevels was in het programma ver-

plichtend gesteld.

N T E . 

Een onlangs verschenen nummer van het Weekblad van het 

 geeft een beslissing, die voor  het bouwvak niet zonder 

belang is. 

t is een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam, beves-

tigende een vonnis van de k te Utrecht, 

beslissende het navolgende geval. 

e eischetes dagvaardde den gedaagde om een haar  toebehoo-

renden muur, die in bouwvalligen toestand verkeerde, over  een 

weg, aan de eischeres behoorend, hing en dreigde in te storten, 

te doen herstellen in rechtstandigen toestand; de gedaagde heeft 

geantwoord, dat juist die gevaarlijke toestand was ontstaan, door-

dat de werklieden van de eischeres met opzet tegen dien muur, 

die niet nieuw was, zware voorwerpen hadden gegooid, daar-

tegen aan waren gereden, en hij  heeft zijnerzijd s vergoeding der 

schade gevraagd, door  de handelingen van het werkvolk der 

eischeres veroorzaakt. 

k en , beiden hebben dien eisch tot schadever-

goeding toegegeven en daarbij  juist overwogen, dat de werklieden 

van de eischeres, bij  hun handelingen hadden moeten bedenken, 

dat de muur  bouwvallig was, zoodat zij  meer  dan gewone voor-

zichtigheid hadden behooren te gebruiken; terwij l alzoo de eischeres, 

die voor  haar  werklieden aansprakelijk was, is veroordeeld tot 

betaling. 

t Burgerlij k Wetboek bepaalt, dat, wanneer  tusschen par-

tijen een verbindtenis is tot stand gekomen, en een der  contrac-

tanten niet aan zijne verplichtingen voldoet, deze de schade, die 

door  of tengevolge van zijne nalatigheid wordt geleden, moet 

vergoeden. e schade zal echter  somtijds moeielijk te consta-

teeren, veel min op geld waardeerbaar  zijn; zoo o. a. bij  een huis, 

dat in bouwvalligen en lekkenden toestand verkeert. t f te 

Amsterdam heeft dezer  dagen in een zoodanig geval uitgemaakt, 

dat wanneer  een dergelijke toestand bewezen is, moet worden 

aangenomen dat er  schade is geleden, zoodat die schade niet nader 

behoeft te worden bewezen. t f heeft toen in dat geval de 

schade bepaald op  's daags. 

- EN E . 

r  het t van Waterstaat is aan den gemeenteraad 

van Venlo geantwoord op de aanvraag om een nieuw slachthuis 

te mogen bouwen aan de . e vraag is wel toestem-

mend beantwoord, doch met de bepaling, dat, alvorens met het 

bouwen mag begonnen worden, eerst  grond van de taluds 

der bovenste d moeten verwerkt worden, om het zoo-

genaamde stroombed bevordelijk te maken, en voorts om op het 

eerste bevel het slachthuis weder  af te breken, wanneer  dit door 

den Waterstaat noodig geoordeeld wordt. 

e ingenieur , te , stelt pogingen n het 

werk, om in verband met de aan te leggen drinkwaterleidin g te 

, ook Sneek van water  te voorzien. Een verzoek tot 

medewerking is aan verschillende ingezetenen toegezonden. 

Op  Sept. a. s. zal de aanbesteding plaats hebben van het 

afbreken van een gedeelte der  gemetselde fundeering van de ijzeren 

perron-overkapping van het Centraal-Station te Amsterdam en 

het maken van nieuwe fundeeringswerken daarvoor  in dc plaats. 

e werken zijn begroot op

e bestaande penanten, behalve die waarop reeds kapspanten 

zijn gesteld, worden afgebroken. Bij  de reeds bestaande palen 

worden nieuwe geheid, van lengten tot , naar  behoefte. 

t geheele werk moet opgeleverd zijn vóór i ° Sept.

terwij l voor  elke week van vroegere afwerking een premie van 

ƒ  is vastgesteld. 

e Zweedsche g heeft, volgens eenige dagbladen, een 

prijsvraa g uitgeschreven voor  het beste plan voor  een nieuwen 

schouwburg. e premién. een van  kronen, een van

en een van  zijn daarvoor  uitgeloofd, 

worden ontwerpen ingewacht. ^ 
Tot  November 

P V A N . 

 September. e aanleg van de prize d'eau, een hoog-

reservoir, pompstation, woningen enz. in de heide te Wezep voor 

de waterleiding. 

e inschrijver : J. van Buik te Oosterbeek, voor  ƒ

 Aug. e architect J. v. , het maken van 

een gebouw met bovenwoningen aan dc Stadhouderskade bij  de 

Vondelstraat: J. E. Prenzlcr aldaar

 Aug. . : het maken van nieuwe 

kappen enz. aan de e kerk aldaar; Jurjens te Bussum, 

 Zandschouw te , /  F. J. Gerritsen te 

, /  C. Vink te Utrecht, /  P. , 

idem, f l te Wageningen, f \  Gebr. s 

te , ƒ n te . f\

 Aug. e architect . Geijsbeek : de 

verbouwing van perceel t aldaar, voor  rekening van 

den heer . Cohen aldaar: . v. d. Sand, /  G. , 

 Gebr. van , /  J. P. Weisink, /

J. v. Buurt : en W. Wissink. /'  B. Bolder,  J. . 

van , f . A . , /'
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 Bewerking  snol. 
 Fouten of abuizen oiiiiiugfiijk . 
 Aantal naar  willekeur . 

n en conditie bij  den Boekhan-
delaar . . Amsterdam. 

Voorhanden: , ld. toe-
stellen (in verschillende afmeting) en zin-
ken spoelbakken. e sorteering Treken-, 

r  en n

G. . 
, 

N ,

 Amsterdam

N , Antwerpen

Specialiteit in gesmeed n , 
Fi jn e smeedwerken, , 

, Ornamenten enz. 
Steeds voorhanden N 

 V E N .

Bij  de uitgevers P. N.  &
te Amsterdam is verschenen: 

voor  schoolgebruik en eigen oefening 
door  C. El».

Leeraar bij de  enz. enz. 
Eerste reeks , DE LIJNPERSPECTIEF. 

 platen met figuren cn tekst. Prij s
Exemplaren zijn alom verkrijgbaar ; het 

prospectus wordt op aanvrage franco toege-
zonden

I  &

 PARKETVLOEREN  WAWDTEGELS:

o .
N  \ s  Cie.

n  Cementtegels.
_ Groote voorraden.

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 
Agent voor i  ins & Co.

„  A. Janilijes te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden. 4098 

S 15 Gulden. 
Gemaakt van Notenhout met nickel montuur  zeer  sierlijk ; 

om aan den muur  of de schrijftafel te bevestigen. Twee toe-
stellen op voet, waaraan zij  verbonden zijn door  middel van 
een zacht zijden koord, scbelinrich ting,  meter  kabel met 
electrische batterij . Compleet

n werking te zien te Amsterdam, in het Gebouw dei-
 tot bevordering der Houwkunst, t 

 bij  De  ll.iiau  & Zoon, t
en bij  den r  l>. li.  de  Galerij  Paleis voor 
Volksvlijt .

te s (Frankrijk. ) 
Gelege n i n den omtre k van

 enz., en te  tussche n St . Joir e en Reffroy . 

Franco'toezending van monsters en prijzen op aanvraag. 

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstneinen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbmdtenis, 

een handgeld van E . 
Aanbrengpremie N . 

Nadere inlichtingen zijn  te bekomen bij  het t van 
n en  4ior 

J A N V A N DER POT, 
Scheepmakershaven  3 (Punt.) . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen verrotting en zwam. e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijleverin g van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concur  reerende prijzen. 

e T merk c S ö h n e, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. -

T systeem P é t i t j e a n. 
 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 

Grelieve op Voornaam oii Adrea te letton. 

Exploitati e der e i -van de Val Traver * 

L T 

Bel tweg N o. 3, 

Gecomprimeerd e Asphaltwege n en dit o Dorschvloeren . Werke n in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-Rinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en MagazUnvloeren . Gangen , Veranda' s Brug - en Dakbe -
dekkingen , Beton-Fuudeeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

 8,  4103 



Op g den  September
des namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der  Slaatschappij  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van: 

 Bestek N°.

t gedeelteli jk opru imen van 
de voormalige brugwachters-
woningen en het maken van 
ee  gebouw tot woningen voor
dri e beambten, bij  de b ru g \ 
over de W a al nabij -

. 

e besteding geschiedt volgens ï>  van 
het bestek. 

l bestek ligt van den  September 
 te> lezing aan bet Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r . E. E 
te  en is op  aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer-
ken) te bekomen, tegen betaling van

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

c aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den  September  ten  ure, des 
voormiddags, Station

 den  September

The St. Pancras n Work 

Company, . 

.t 
Zilveren e Amsterdam 188:1. 

T E

G . 

E .

. 

Eerst e l'rijs :  MEDAILLE . 

International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

36. Darde Weteringdwarsstraat , 

 Bo x

Geïllustreerd e Catalogusse n op 
aanvrage . 

Weenen 1880.  1 8 § . ' i . Amsterdam 1882 

N , Frankfor t . 
1  V A N 

 A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , B o s t o n , 

T

t b/d. Oude Spiegelstraat 335. 

Afdeelin g 'sGravenhag e 

| G 

N 
, Verwarmin g 

en Ver l icht ing ; 
te 's Gravenhage, t 42. 

e tentoonstelling is geopend van Zondag 
11 September tot en met Vrijda g 80 Sep-
tember a.  van des morgens :o tot des 
middags  uur  en des avonds van  tot  uur. 

e toestellen worden op aanvrage der  be-
zoekers beproefd. 

s bestaat gelegenheid tot het nutti -
gen van spijzen, die in tegenwoordigheid van 
het publiek op dj  kookfornuizen bereid zijn. 

 )e gasmotoren met de daaraan verbonden 
machines zijn steeds in werking te zien. 

l 'oio; 
de overige dagen der  week e leden 
der

 hebben op vertoon van hun diploma 
vrije n toeg.mg tot de tentoonstelling. 

e ondergeteekenden bevelen z ich 
bi j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bil l i jk e con-

d i t i ë n . 

n 138 

, T &  C°, 
. E N 16. 

G V O O  G N V A N . 

. leveren; 

zoowei met als zonder  bijbehoorende 

. 

Zeltreguleerende stoomverwarming onder  lage d r u k k i n g met venti lat ie, 
zonder  eenig gevaar. V r i j  van 's s bepal ingen op het stoomwezen. Jjip*  Omtren t de beschri jv ing, de werk in g en de doelmatigheid gelieve 
men het „ B o u w k u n d i g Weekb lad ,"  N ° . 21, jaa rgang 1884, te raadplegen. 

t reeds zoo gunstig bekende Systeem van Ve rwarm in g en Vent i la t i e is o. a. toegepast 
in het l Continental te l du Nordt e  Stadhuis te

 — e BoUW-Bureaux van het e te  — Woning van den r 
C. Pel l inger te  -Vill a . r  te  — Vill a . B a um firma 
Schl ieper &  B a um te  —Woning van den r  E . Oesterr ieth te
Jockey-C lub te  — Un ion B au gesellschaft te  (6 . t n ieuwe 
Ziekenhaus te  — Slot Bi l joen te  bij  Woning van den r 
G . . Sti'ij n te  — r en Woonhuis van de n Gebrs. Gratama te 

 enz. enz

Speciaa l vertegenwoordige r . . , Amsterdam . 
Telegram-Adres: . Telephon N ° . 352. 

Koninkli jk e Magazijne n van IJzere n en Kopere n Bouwartikelen , 
Engelsch e Stalinrichtinge n enz. 

Zoo, 

17 S E P T E M B E R 1887. 

: . P. J. . . Prof. E. . . E , 
C. , F. J. S en C. T.J . S . 

Bu reau: t
U i tgevers: E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p. p. ƒ  voor  Ned.lndie 

(bij  vooruitbetaling) . p.p. ƒ  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. f — Afzondert Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts 

: n betreffende de . — Wat Nijme-
gen den architekt voor  merkwaardigs biedt. - k instituut van 

. — Prijsvragen. — Tentoonstellingen. — . — Bin-
nenlandsche berichten. — Errata . — Afloop van Aanbestedingen. 
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Vergadering van  Sept.

Na goedkeuring der  notulen enz. herdacht de president, de heer 

J. F. W Conrad, o. a. met een kort woord het lid den heer 

Jr . J. W. T . Ortt , een der  oprichters van het , overleden 

op den  Juni dezes jaars. 

e heer  G. E. V. . vnn Zuylen vestigde de aandacht der 

leden, op de nationale tentoonstelling van oude en nieuwe kunst-

nijverheid , in  te 's e te houden, een tentoonstelling die 

kunstzin moet opwekken, niet alleen bij  den werkman, maar  ook 

bij  den verbruiker . j  spoorde de leden aan, een ieder  in zijn 

krin g werkzaam te zijn om op te wekken tot deelneming. Toe-

zeggingen \oor  de inzending moeten gedaan zijn vóór  Nov. a. s. 

Ook deelde de heer  van Zuylen een en ander  mede omtrent 

het in  te houden Grand Concours international des sciences 

et de l'industrie , — iets nieuws op tentoonstelhngs gebied. Eenige 

programma's van onderdeden van dit concours waren ter  inzage 

voor  de leden neergelegd. 

Na eenige mededeelingen van den d van Bestuur  omtrent 

ingekomen stukken enz., werd door den heer  W. F. s 

het  gevoerd over  den afvoer  van den d en over  den 

Zuiderzee-bodem, in verband met het dooi de ingenieurs der 

Zuiderzee-vereeniging voorgestelde binnenmeer. -Spreker  bracht 

een en ander  omtrent de geschiedenis der  verschillende plannen 

tot droogmaking in het midden, en wees er  op, dat de heer  de 

w o. a. zeer  goed heeft ingezien, dat het publiek moest worden 

overtuigd van de mogelijkheid eener  indijkin g van hel zuidelijk 

gedeelte der  Zuiderzee. e geheele zee droog te leggen zou echter 

finantieel onuitvoerbaar  blijken . 

s had jaren geleden Jhr. Opperdoes Alewij n het eerst het 

denkbeeld geopperd van een meer  Flevo, een binnenmeer  voor 

opname van het . t nu ontworpen binnenmeer  was 

ongeveer  hectaren groot. r  van Constanz  dat 

van Genève

Verder  deelde spreker  vele zeer  belangrijke geschiedkundige 

bijzonderheden mede over  de vorming van den bodem der  Zuider-

zee, alles door  duidelijk e teekeningen toegelicht. 

e tijd , waarin de klei zich op het Scandinavisch d luvium heeft 

afgezet, moet worden vastgesteld op  eeuw vóór onze jaartelling ; 

op die klei zijn bosschen gegroeid, daarna heeft een vorming 

plaats gehad van lage venen, en toen de groote doorbraak der 

krijtbanke n tusschen het tegenwoordige Engeland en het vasteland 

heeft plaats gehad, waardoor  eb en vloed ook op onze kusten 

het eerst zich deden gevoelen, spoelde het veen en de klei lang-

zamerhand weg. 

n oude chronyken vindt men in  het eerst melding ge-

maakt van een binnenmeer. 

n het noordelijk gedeelte van de Zuiderzee is de klei weg-

gespoeld, zoodat de grond daar  als onvruchtbaar  is te beschouwen. 

n het overige gedeelte heeft, zuidwaarts, nog klei-afzetting plaats 

uit de rivieren, maar  volgens berekening is die thans  malen 

minder  dan in de middeleeuwen. Een en ander  was te verklaren 

uit de reeds gedane boringen, die thans de bronnen leveren voor 

eene nieuwe en nauwkeurige geologische kaart. 

Uit den toestand en de ligging van het d (in

slechts een halve voet boven gewoon water  liggend) en het 

r  zand (vóór  zand, thans bedekt met een kleilaag dik 

, dat geheel door  klei is omringd, verklaarde de spieker 

dat de toevoer  van d op de Zuiderzee niet van invloed 

kan zijn. Over  't algemeen heeft men zich te overdreven voor-

stellingen gemaakt van den zandafvoer  onzer  rivieren. Nergens is 

in zee d gevonden; tusschen het aluviale zeezand en het 

d van het , ligt een dam van klei. 

e heer t merkte na deze voordracht op, dat men voor  de 

indijkin g van de Zuiderzee het publiek meer moest winnen; de 

zaak moest meer  populair  wor.ien gemaakt. e zoude bij -

dragen een spoorwegdam van Enkhuizen naar  Stavoren en het 

afvoeren van het r  in een open kanaal door d 

op zijn smalst. t zou wel zeer  duur  zijn, en daarom raadde hij 

aan te beginnen met partieele indijking . 

e heer s juicht het tegenwoordige onderzoek zeer  toe. 

Blijk t daaruit, dat indijkin g van een groot deel der  Zuiderzee niet 

mogelijk is, dan ga men over  tot partieele indijking . 

Na deze belangrijke voordracht, deelde de heer  J. W. \\ elcker 

iets mede over  de door  sommigen gewenschte afsluiting van het 

Eijerlandsche gat. j  ontraadde dit door  de Zuideizee-commissie 

voorgestelde werk, daar  volgens hem die afsluiting geen nut had voor 

de bescherming der  Friesche kust, de polder, daardoor  ontstaan, 

onvruchtbaar  en dus nutteloor  zou zijn, de kosten hoogst be-

zwarend waren, ja zelfs de nieuw te scheppen toestand gevaarlijk 

werd. Wat dit laatste betreft, de geschiedenis heeft aangetoond, 

dat b.v. de vereeniging van Texel en Eijerland , vroeger  gescheiden, 

veel offers heeft geöischt ten koste van de e 

kust. Zullen wij  nu, met dit voor  oogen, een toestand in ' leven 

roepen die elders noodlottige gevolgen kan hebben? 

e heer t is evenwel van oordeel, dat de sluiting van het 

Eijerlandsche gat wel degelijk uitvoerbaar  is, ten voordeele van 

de Texelsche en Vlielandsche gaten en van de Friesche kust. 

p volgde een voordracht van den heer  J. van der  Toorn, 

over  den invloed van doorbraken langs den n op de 

verhooging van het peil in de afgesloten Zuiderzee, waarmede 

werd aangetoond, dat daarvan geen schadelijke gevolgen te 

wachten waren in de afgesloten zee. 

e heer  C. y besprak daarna den invloed van de opwaaiing 

bij  stormen op het peil van de Zuiderzee, en leidde daaruit gunstige 

toestanden af voor  de afgesloten binnenzee. n  was de 

hoogste opwaaiing waargenomen. Na beschouwingen over  den 

vorm van de lij n der  opwaaiing, toont de spreker  aan, dat om-

trent de op- en daarmede in verband staande afwaaiing volstrekt 

niets theoretisch is te bepalen; de opwaaiing zal intusschen na 

afsluiting zeer  afnemen. Op goede gronden is aan te nemen, dat 

waar  thans de opwaaiing b. v. bij  Stavoren en Blankenham resp. 

 en . waren (in  zij  na afsluiting zullen zijn

en . 

Naar  aanleiding van deze hoogst belangrijke en boeiende voor-

dracht, deelde de heer . E . F. van l iets mede omtrent 

een dikwerf aangehaalde enorme opwaaiing in den -

meer, in n een gedrukt stuk uit dien tij d wordt daarvan 

melding gemaakt; ware die hooge waterstand echter  voorgeko-

men, dan zou b. v. , uitgezonderd de Breestraat (Oude 

) geheel overstroomd zijn geworden. n echter  blijk t 

niets uit eenig geschrift, Ook maakt een der  landmeters van -

land, Balstia, die met twee ambtgenootcn deze enorme verhooging 

waarnam, naderhand nooit melding meer  daarvan ; zoodat het cijfer 

waarschijnlij k aan een drukfou t is toe te schrijven. e heer  van 

l bewees daardoor, dat het aangehaalde cijfer  tot het rij k 

der legenden behoort. 

Na eene voorbracht van den heer  Th . Stang over  een lil t in 

het Gemeente-ziekenhuis te 's Gravenhage, werd de vergadering 

gesloten. 

Een aantal leden maakten op den volgenden dag, den . 

gebruik van de aangeboden gelegenheid, om de werken in oogen-

schouw te nemen van het waterververschings-kanaal en de werken 

voor  de duinwaterleiding van 's Gravenhage. 

Pr i jsvraa g voor  een gebouw ten dienste der  Vo lks-
vertegenwoordiging te Buenos Aires. 

r  de regeering van de Argentijnsche k is het vol-

gende wetsontwerp goedgekeurd. 

Art . i . e Uitvoerende t zal een internationalen wedstrijd 

uitschrijven voor  plannen ten dienste van den bouw van een paleis 

voor  de Volksvertegenwoordiging. 

Art . n het programma zal vermeld moeten worden : 

e grootte van het terrein voor  bebouwing. 

e prij s van het gebouw, welke de som van  millioen 

pesos  millioen franken) niet te boven zal mogen gaan. 

Art . e r  van Binnenl. Zaken zal de volgende ge-

Art .  Aan den vervaardiger  van het met den eersten prij s 

bekroonde ontwerp zal een bedrag van  frs. worden toe-

gekend; aan dien van het met den tweeden prij s bekroonde, een 

van  frs. 

Art . e bekroonde plannen worden het eigendom van den 

Staat. e ontwerper  van het met den eersten prij s bekroonde 

plan, moet die detail- en constrtictie-teekeniiigen overleggen, die 

hem zullen worden gevraagd, en wel binnen zes maanden nadat 

zijn ontwerp voor  uitvoering is aangenomen. 

Art . e Wetgevende t behoudt zich het recht voor, de 

uitvoering te doen plaats hebben onder  beheer  van architekten 

uit de , of door  hen die zij  daartoe zal kiezen, zonder 

dat zij  de goedgekeurde plannen zal kunnen wijzigen, uitgezonderd 

in de onderdeden. 

Art a e Uitvoerende t zal de Volksvertegenwoordiging 

bij  gelegenheid der  volgende zittingen kennis geven van den uit-

slag van den wedstrijd. 

Art . e Uitvoerende t is gemachtigd de uitgaven te 

doen voor  het in werking stellen dezer  wet. 

gevens ter  beschikking van belanghebbenden stellen. 

i ° . e details der  verschillende bureaux voor  de voorzitters 

der beide . 

e eenheids:.rijzen der  bouwmaterialen en de werkloonen 

in de , vastgesteld door  de lands ingenieurs. 

e schaal en het aantal der  teekeningen en plannen. 

Art . e ontwerpers der  ingeleverde plannen moeten zich 

onderwerpen aan de gestelde voorwaarden, en al de te verwerken 

materialen en de noodige werkloonen volgens de eenheidsprijzen 

van de lands ingenieurs berekenen. Zij  moeten een begrooting van 

kosten overleggen. 

Art .  Plannen en bestek moeten, verzegeld, vóór  Apri l

in handen zijn gesteld van den r  van Binnenl. Zaken. Zij 

moeten onderteekend zijn met een pseudoniem of voorzien van 

eenig motto of teeken; daarbij  moet gevoegd zijn een gesloten 

couvert, waarin denaam van den ontwerper  is vermeld. t cou-

vert zal geopend worden nadat de uitslag van den wedstrijd be-

kend zal zijn gemaakt. 

e buitenlandsche mededingers zullen hunne plannen met be-

grooting, in verzegeld couvert, kunnen overleggen aan een gezant-

schap der  Argentijnsche , uiterlij k op t

t gezantschap zal ze onmiddellij k aan den r  van Binnenl. 

 opsturen. 

Art .  Op  Apri l  zullen de plannen en begrootingen 

ontpakt worden; zij  zullen in het publiek worden tentoongesteld. 

Op den zelfden dag zal de wetgevende macht een jur y benoemen, 

belast met de beoordceling der  ingezonden plannen. e jur y 

zal vóór  Juni  moeten vaststellen aan welke plannen de 

eerste en de tweede prij s kan worden toegekend. 

Groot e internat ional e Pr i jskam p van wetenschappen en 
ni jverhei d en international e Wereld-Tentoonste l l ing 

te Brussel i n 1888. 

Op den eersten Zaterdag in i  zal te Brussel een groote 

internationale Prijskamp van wetenschappen en nijverheid wor-

den geopend. 

t deze onderneming wordt beoogd, het beantwoorden aan 

eene algemeene behoefte van dezen tijd . , elk land 

heeft te kampen tegen een crisis, zooals misschien nog nimmer 

werd beleefu, die een rampspoed is voor  de voortbrengselen en 

ruilingen op industrieel gebied. 

t doel van den grooten prijskam p is, pogingen aan te wenden 

om door  practische oplossing van velerlei vraagstukken, en mid-

delen of uitvindingen voor  rechtstreeksche verbeteringen, zoowel 

van werktuigen als van voortbrengselen, de nijverheid op kracht-

dadige wijze te steunen. 

t werk, tot welks verwezenlijking men alle krachten wil doen 

medewerken, bestaat uit twee verschillende deden: 

. e internationale Prijskamp en , de internationale Wereld-

Tentoonstelling. 

, e omvat  verschillende prijskampen e voortbrengse-

len zullen geplaatst worden, volgens vastgestelde rangschikking, 

in internationale afdeelingen. derwijze dat de studie van elke af-

zonderlijk e nijverheid verwezenlijkt zij  door  de rechtstreeksche 

vergelijkin g der  overeenkomstige voortbrengselen van de verschil-

lende landen. 

. t gedeelte, zal het eerste verheffen door zijne aantrekke-

lijkhei d en hierop wordt evenzeer  de bijzondere aandacht gevestigd. 

e industrieclen mogen deelnemen óf aan den eigenlijken Prijs-

kamp, öf aan de Tentoonstelling alléén, of wel aan beiden te gelijk. 

t nijvere België noodigt, bij  monde van zijn meest vermo-

gende vertegenwooidigers, de induslreelen van alle landen uit tot 

dien strijd , die men hoopt dat aan het werk een nieuwe toekomst 

zal openen. 

Eene internationale Jury zal de waarde der  inzendingen beoor-

deelen en belooningen toekennen. e zijn beschikbaar  ge-

steld premién tot een gezamenlijk bedrag van  frs., medail-

les en diploma's. 

Van de verschillende Prijskampen vermelden wij  in 't bijzonder 

de volgende: 

 6. Toepassing der  teekenkunst, boetseerkunst en der 

versierende beeldhouwkunst in den verhevensten en meest alge-

meenen zin. Tentoonstelling van hedendaagsche en versierende 

kunst. 

 Appartementen en vervaardiging van meubels. 

A . Pracht appartementen. B. Gewone appartementen. C. Werk-

kamers. . Goedkoope meubelen, prachtmeubelen, ingelegde 

vloeren en paneelwerken. E. werk van den behanger  en ver-

sierder, plafonds en versierende beeldhouwkunst. F. Tapijten, 

behangsels, passementmakerij  en stoffeeringsweefsels. G. Geschil-

derd doek en papier, decoratieve schilderstukken. . -

werking, metalen toegepast op de stoffeering en in het algemeen 

al de tot stoffeering bijdragende voorwerpen. . l en werk-

tuigen tot het vervaardigen van meubilaire en huiselijke voorwerpen. 

 Spiegelgieterij, enz. A. Ceramiek. B. Glasblazerij 



C. Spiegelgieterij, kristal- , flesch- en glazen-industrie. . Geschil-

derde ruiten. 

 A. s en galvanische kunst B. Ver-

schillende kunst-gietijzers. C. . . Geslagen en 

gedreven metalen. 

- en juweelhandel, goud- en zilver-

smederij, kunst-uurwerkmakerij . 

j  en draagbare pracht- en jacht-

wapens, met het oog op aanmaak en versiering. 

 Verwarmin g en ventilatie. 

A . Verwarmings- en ventilatie-toestellen voor  openbare gebou-

wen, hospitalen, schouwburgen, kazernen, scholen, vergaderzalen, 

gevangenissen, kerken, stadhuizen, ministeriën, inu^ea, biblio-

theeken, enz. 

B. Als boven voor  bijzondere gebouwen, als gewone huraen in 

de stad en op het land, kamers, villa's, bureaux, hotels en in het 

bijzonder  werkmanshuizen. 

C. Bijzondere toepassing van verwarming en ventilaiie, zooals 

toestellen voor  baden, broeikassen, droogplaatsen, fournuizen, 

ovens, stoven, open vuren enz. 

 Stoomwerktuigen en onderdeelen daarvan. 

l voor  spoorwegen, enz. 

 Burgerlijke - en openbare werken, bouwkunde 

en bouwmaterialen. 

l en werkwijzen der  krijgskunde. j 

in aid.  genie- en vestingbouw.) 

 Toepassing der  electriciteit, als: bliksemafleiders, 

dynamo-electrische werktuigen, verdeeling der  kracht, telegraaf, 

telefoon, draad, kabels, lichten, signalen enz. 

e prijskam p  stelt  vragen, waarvan  meer  bepaald 

betrekking hebben op bouwkunst. Onder deze  vragen worden 

er  gedaan op het gebied van gebouwen voor  de arbeidende 

klasse.  over  verschillende instellingen van openbaar  nut. en de

andere hebben betrekking op gebouwen en constructiën van allerlei 

aard. Bovendien worden  vragen gesteld over  bouwmaterialen. 

e aanvragen tot deelneming moeten uiterlij k voor  October  a. s, 

worden ingezonden aan dit adres: Au Comité Exe'cutif du Concours 

l des Sciences et de ,  rue des Palais, 

a Bruxelles. t Comitt : verstrekt op verzoek modellen voor  het 

aanvragen tot deelneming. e inzendingen moeten vóór  Apri l 

 aanwezig zijn in de lokalen der  Tentoonstelling. 

e programma's, reglementen en verdere uitvoerige gegevens 

voor de prijskampen en de tentoonstelling, liggen dagelijks ter 

lezing op de bibliotheek in het Gebouw der j  tot 

bevordering der  bouwkunst. 

e  kunnen slechts tot leden  de gewone, 
buitengewone, kunstlievende en  leden." 

Zeer  duidelij k vind ik de voorgestelde redactie niet; immers 
volgens haar  kan men eerst dan afdeelingslid  als men 

 afdeelingslid  — Of hel) ik het mis 

Bij  beschikking van den minister  van binnenl. zaken, van

September is bepaald: dat de commissie, belast met het exami-

neeren van hen, die eene akte van bekwaamheid wenschen te 

verkrijge n tot het geven van middelbaar  onderwijs in hand- en 

rechtlijni g teekenen en boetseeren. voor  het jaar  zitting zal 

houden te Amsterdam; is aan die commissie tevens opgedragen 

het examineeren van hen die in  de akten van bekwaamheid 

verlangen voor  het handteekenen bedoeld in art.  der  wet 

tot regeling van het lager  onderwijs, en zijn benoemd: tot lid 

en voorzitter  dier  commissie: W. B. G. , directeur  der 

rijk s normaalschaal voor  teekenonderwijzers ie Amsterdam; tot 

leden : t Gzn.. . s en  Versluys, leeraren 

aan de rijk s normaalschool voor  teekenonderwijzers te Amsterdam, 

. de , directeur  der  rijksschool voor  kunstnijverheid te 

Amsterdam, . Berghuis, directeur  der  ambachtsschool te 

Arnhem,  W. , hoofdleeraar  aan de Academie van 

beeldende kunsten te 's-Gravenhage  B. W. Wierink , leeraar  aan 

de kweekschool voor  onderwijzers en onderwijzeressen te Amster-

dam, dr. , leeraar  aan de kweekschool voor  onderwijzers 

en onderwijzeressen te Amsterdam, . Witte, werktuigkundig  in-

genieur  der  artilleri e stapel- en constructiemagazijnen te , 

A.  Gips, leeraar  aan de s hoogere burgerschool te 

Bergen-op-Zoom, .  Berlage, leeraar  aan de Quellinusschool 

te Amsterdam, A. G. Schuil, onderwijzer  aan de l 

voor  onderwijzers en leeraar  aan de e school voor  nut-

tige en beeldende kunsten te 's . 

Zooals reeds vroeger in dit blad werd medegedeeld, zullen, 

blijken s bij  de g ontvangen bericht, op onbepaalde tijden 

internationale tentoonstellingen van schoone kunsten te n 

gehouden worden. 

Aargenomen worden uit alle landen werken der  schilder-, 

beeldhouw-, bouw- en teekenkunst, der  verveelvoudigende kunsten, 

als ook werken der  zoogenaamde kleine kunst. 

e tentoonstelling te n wordt gevormd uit collectieve 

tentoonstellingen van afzonderlijke staten of van een vereeniging 

van staten. Zij  beginnen in den regel in Juni, duren tot aan het 

einde van October en worden door het r -

Genossenschaft, met ondersteuning der e , in 

gereedheid gebracht. 

e Nederlandsche g heeft aan het Bestuur  der -

schappij  tot bevordering der  Bouwkunst een aantal in het Neder-

landsch vertaalde n voor  deze tentoonstellingen toe-

gezonden. 

Op franco aanvrage aan het Bureau der , worden 

zij, zoolang de voorraad strekt, aan de leden der j 

toegezonden. 

n het adres der  leden, betreffende wijziging van Art .

der e Wet staat aan het slot te lezen : 

n 't vorig nummer van 't Weekblad gelieve men de volgende verbe-
teringen aan te brengen: 
bl.  i<= kolom  regel v. b. staat:  lees: gekant

 „  en volgende lees: e kunst om een hol 
donker en diep van toon te maken, een 
smalle platte band te vergulden, enz 

 „  v.  staat:,  lees:
e „  „  v. o. „  lees:

,, e „  ,, ,, lees:
 ,, v. b. ,,

e „

„  ie „  „  „  staat:  lees:

 „  „  lees:

 Aug. e architekten Wegerif en : 

het verbouwen van de koepel . Z. n.  aan den . 

e inschrijver . W. Wietzema voor e in-

schrijver t voor

 Sept. e architekt .  Jesse te n : 

het bouwen van een Vill a aan de Wassenaarstraat te k a/Zee. 

e inschrijver  W . . Neuteboom te n voor ƒ

e inschrijver  F.  de Best te k a Zee voor ƒ  geg. 

 Sept. t gemeentebestuur  : het bouwen van eene 

openbare lagere school der ie klasse voor  kinderen, op een 

terrein aar. de . e inschrijver  A. Aalders 

voor ƒ e inschrijver  J. r  voor ƒ

tok
van Z . . N . 

P i e r r e - O r n é e. 

Bekroond met Eere-d ip loma, (hoogste 
onderscheiding) op dc e ten-
toonstel l ing van bouwmater ia len en 
aanverwante artikelen te Groningen in
Onovertrefbar e vervanging van Sgraf-
fito, biedt volkomen weerstand aan den in-
vloed van ons klimaat, kan met het grootste 
succes worden gebezigd voor  het versieren 
van Pilasters, Fr iezen, Schi lden, T y m -
pans,Borstweer ingen,Wandbekleeding 
enz. Word t geleverd in alle afmetingen, voor 
verzending geschikt, en desgewenscht over-
eenkomstig de teekening van den architect. 

n worden op franco aanvrage 
gaarne ter  bezichtiging toegezonden, door 
den vervaardiger  J. .  te

t en door  de agenten; 
Firm a  k

J.  Ec  & . Gierstraat te
, Goudsche Singel

 Az. op de Vest, te
. , te  en \j

, Achter  T wijnstraat te
, Smitstraat te

 A . , te
 J. , Terborgsiraat, te

 Tuinen, te
Verklaringen van . Bouwkundigen ter 

inzage, waaruit de dcugdzaainheidreeds gedu-
rende twee jaren blijkt .

i

 PARKETVLOEREN en WANDTEGELS:
Él  (S 

N O  NS & C ie.
n en Cementtegels.

_ Groote voorraden.

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 
Agent vooi S &  Co.

Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-
waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

, T & C1. 
. E N 16. 

A D O L F OIDTMAN N te L inn ich , 
(leverancier  o. a. van het

 te Amsterdam,: 

 V A N OS, Amsterdam. 

. leveren: 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

. 

(Systeem E ) Amsterdam. 

Deze warmwaterverwarmin g (met nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 

beveel t zic h aan i n de volgend e geplaatst e en besteld e toestellen , sind s 1876. 

Amsterdam.  de 

. , )

,

, Vossius-

straat. — e . W . , (huis). , (huis). — . 

. , (huis).

 de . , (huis).

, (huis.)

 de .

(kantoren). 

.

. e . P. , (huis). — . , (huis). — 

s & . (kantoren). 

Baarn. . , (villa). 

Zaandam. e . C. , (vill a ) 

A r n h e m . , , (villa). 

. e . . W. , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

.

Amsterdam. , Weteringschans. , Plantage. — 

, Prins ,  kamers). — de .

, (kantoren). — P. , t (huis). — 

. e Bingerden). 

. e .  (huize de Cloeze). 

. e . . , d ,

Weesp. c .  W. . (villa). 

Amsterdam. Nieuw te bouwe n Kl inisc h Ziekenhuis , groo t  15000 M 3 . 

e .  WüSl , (huis). 

. e . P. , (villa). 

Th. A. ÜE , d t 32 . 

 i<- tier n van tie Val Travers. 

E . . T 

Bel tweg No. 

V A N 

3. 5> . E Ti l m u s 
 o  i i nl f Asplialtweg«'i i en dit o Dorscbvloeren . Werken in Asphalt -

Hastie k voo r Trottoirs , Skating-ltinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en JMagazijiivloereii . Gangen Veranda' s King - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fundeeriiigeii , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt

J A N V A N DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t i is het eenige afdoende middel tegen  en e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

e T merk f &  S ö h n e, E 
- en E  Billijk e prijzen en vrachten. T 

T systeem P é t i t j e a n. 

tieliove op Voornaam eu V<li <-~, te letten. 



Afdeeiin g 's Gravenhag e 

G 
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, Verwarmin g 

en Ver l ich t ing ; 
te 's Gravenhage, t 42 
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 Zandsteenachtige verf voor  gevels. — Steenkit. - Steensausen. 

— C. WÜST. fabriekant van Verwen te n — 

e tentoonstelling is geopend van Zondag 
11 September  tot en met Vrijda g 30 Sep-
tember  a. s.. van des morgens !o tot des 
middags 5 uur  en des avonds van  tot  uur. 

e toestellen worden op aanvrage der  be-
zoekers beproefd. 

s bestaat gelegenheid tot het nutti -
gen van spijzen, die in tegenwoordigheid van 
het publiek op de kookfornuizen bereid zijn. 

e gasmotoren met de daaraan verbonden 
machines zijn steeds in werking te zien. 

Entree 'o
de overige dagen der  ween  'eden 
der

 hebben op vertoon van hun diploma 
vrije n toegang tot de tentoonstelling. 

0.,

r ^ l a VT V -

 30—50
6-11

35

 lagere n prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

t voor  Nederland, , 19 Pr in s , Amsterdam. 

 V A N 

cngelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkainer-Benoodigdheden , 

Gouden en Z i l vere n . . 
Tentoonstel l ing Amsterdam. 

Ü^F" e inrichtingen waarvan reeds vele
in  geplaatst zijn, munten uit door 

 en

G A G E N T 

K O N I N K L I J K E M A G A Z I J N E N 

. 

n te bezichtigen in het Tentoon-
stell ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

 en St. Anthonie Breestraat C

Obernkirchner  of Bremer- Udelfanger-
e N 

S i l e z i s c li en Z w e e d s ch . 
Fransen en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

J A N H A M E R , 
Amsterdam . Kerkstraa t 286. 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

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

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

vereischen geen toezicht, hebben geen beweegbare deelen, geven geen 
terugslag in den koker; zijn van soliede constructie bij  billijke n prijs . 

n alle voorname plaatsen zijn modellen te bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis en franco. 

/. i heren Medaill e Amsterda m 188.1. 

T E

W A T E R L E I D I N G BUIZEN. ; 

E . 

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

een handgeld van E , 
Aanbrengpremie N . 
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U ;.!;«.. . /«,...-

: . P. J. . Prof. E. . . E , 
. F.J. N S en C . T . J . S . 

Bu reau: t
U i tgevers: E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Offi.'e : 

 Queen Victori a Street . Y S &  C°. 

Abonnementspr i js vooi Nederland, fr.p.p .  vow Ned. e

(hij  vooruitbetaling) . p. p./* ; voor  hel Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. / — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  (!ts> 

: n betreffende de . — Bij  de plaat. 
— e e t tijdens de derde republiek, (vervolg van blz. 

 — Verslag van de vergadering der  afdeeling , van  Sep-
tember . —Boekbeoordeeling. — Binnen- en Buiten-
landsche berichten. — Prijsvragen — Afloop van Aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: Schouwburg te . 

Algemeen e Vergaderin g op 29 Septembe r a. s. 

J E T 

 ten  5l'en

O 

7de Jaargang N ° . 30. 
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 September e voorzitter  opende de ver-

gadering met een woord van welkom aan de leden, die vri j  talrij k 

waren opgekomen en herinnerde aan het verlies, dat de afdeeiing 

had geleden door  het overlijden van haar  verdienstelijk lid , de 

heer . . Stoett Fzn., die van de oprichtin g af deel uit-

maakte van haar  bestaan, 

15ij  de Commissie voor  het verzamelen van stukken betreffende 

oude bestaande gebouwen was ingekomen eene teekening van den 

heer  P. v. d. Wint , zijnde eene opmeting van het -

huisje te Franeken, welke teekening door  de commissie aan de 

vergadering werd voorgelegd en waarvan met belangstelling 

werd kennis genomen. 

Aan de orde werd gesteld de regeling der  werkzaamheden voor 

den aanstaanden winter. 

Onderscheidene leden stelden zich beschikbaar  tot het houden 

van voordrachten, het inleiden van vraagpunten of het leveren 

eener  kunstbeschouwing, zoodat mag worden voorzien dat het voor 

de aanstaande bijeenkomsten niet aan ruime stof tot arbeid zal 

ontbreken. 

n de plaats van wijlen den heer . . Stoett Fzn. werd tot 

li d van het bestunr  benoemd de heer  S. Baron, die zich deze 

benoeming liet welgevallen. 

Op uilnoodiging des voorzitters brengt de heer  Baron rapport 

uit omtrent een door  hem herhaald onderzoek naar . 

t volgende wordt daarvan medegedeeld. 

 kan bij  droge muren en houten betimmeringen met 

goed gevolg en voordeel voor  de grondlaag worden gebruikt. e 

goede eigenschappen ten opzichte van oude en verweerde muren 

(die doorgaans vochtig zijn) werden echter  wederom te vergeefs 

gezocht. Op nieuw pleisterwerk bleek zij  eveneens ongeschikt te 

zijn, daar  de kallkolit h niet alleen niet opdroogde, maar  na ver-

loop van eenigen tij d van de daarmee bestreken oppervlakte 

was afgeloopen. 

Ook als grondverf voor  buitenwerk, komt de stof spreker  on-

geschikt voor, daar  zij  in water  gemakkelijk oplost en men, na 

haar  als zoodanig te hebben aangewend, bij  eventuëeien regen, 

genoodzaakt zou zijn het geverfde opnieuw te gronden. 

 is in enkele gevallen een geschikt mate-

riaal . t is echter  moeielijk te verwerken en dus meer  voor 

klein dan voor  groot werk aan te bevelen. 

e e ontving het volgende schrijven: 

n het  van Zaterdag  September  zie 

ik een vraag van Jan van . 

n beginsel ben ik het met den steller  van de vraag eens, dat 

in den zin eenige onduidelijkheid is te vinden ; maar  hij  vergeet 

dat deze bepaling voorkomt onder  de rubrie k X  van de Wet, 

handelende over  de Atdeelingen. 

n art.  wordt bepaald, wie tot lid der  Afdeelingen kunnen 

worden aangenomen. 

Bij  afzonderlijk reglement der  Afdeelingen moet nu de bepaling 

worden opgenomen, dat, om lid eener  afdeeiing te worden, men 

zich vooraf moet verbinden tot een der  categoriën van lidmaat-

schap der j  toe te treden. 

t deze mededeeling aan den steller  der  vraag, geloof ik dat 

de zaak hem genoegzaam zal zijn opgehelderd. 

,  Sept. .

Bij  C. . Brinkma n te Amsterdam ziet een werk het licht, 

onder  den titel  Voor  de lagere 

school, voor  industrie-, ambachts-. burgeravond-, teeken-, kweek-, 

normaal en . B. scholen en zelfonderricht." t werk zal ver-

schijnen in dri e cahiers, geschikt voor  het opschrijven van aan-

teekeningen, elk kostende ƒ  in geregelde en nauwkeurig 

overwogen opvolging de ontwikkelin g bevattende va ï de hoogst 

noodige onderstellingen en begrippen bij  het perspectivisch leeren 

zien. n de eerste bijval ondervindt, dan zullen nog dri e andere 

cahiers over  het perspectivisch leeren teekenen volgen. 

e schrijver  van dit werk stelt zich voor, door  zijn arbeid de 

theorie nader  te brengen tot de praktijk , door  oefeningen in pers-

pectivisch zien te doen voorafgaan aan het teekenen naar  de na-

tuur . t acht hij  noodig, omdat tot op den huidigen dag een 

geheel averechtsche volgorde bij  het onderwijs is in acht genomen, 

die niet leerde begrijpen wat een afteekening is, alvorens men 

begon te teekenen. 

t doel alzoo, goed leeren zien vóór dat men teekenen leert, 

zal wel door niemand worden miskend. . de middelen 

om tot dat doel te geraken, hier  de cahier, zullen velen niet 

kunnen bevredigen, daar  de schrijver  er  niet mede bereiken zal 

wat hij  zich heeft voorgesteld; want feitelij k geeft hij  een hoogst 

elementaire cursus in het perspectivisch teekenen. 

Op dertien platen, de eerste der  dri e seriën, wordt aanschou-

welijk voorgesteld en door  bijschriften nader  verduidelijkt , hoe 

op een glasruit, tusschen het oog en een voorwerp, dit laatste 

kan worden doorgetrokken; en verder  wordt aangetoond wat 

ooglijn, oogvlak en oogkegei wordt genoemd. 

t is evenwel zeer  de vraag of het juist is gezien, dat, om 

juist te leeren zien, reeds een tafereel (glasruit of gaas), waarmede 

de leerling kennis zal maken bij  het leeren afteekenen van voor-

werpen, als hulpmiddel mag worden gebruikt. t tafereel is 

reeds van zeer  twijfelachtige waaide voor  het voorgestelde doel, 

maar evenzoo de oogkegels en de doorsneden daarvan met de 

glasruit. c vraag doet zich voor, of het onderscheidingsver-

mogen van hen voor  wie het werk bestemd is, genoegzaam is 

ontwikkeld om zich die kegels, die doorsneden en vooral dat glas 

voor  te stellen. 

Ware het de bedoeling geweest om dien elementairen tecken-

cursus te geven, en waren bovendien de teekeningen met ineer-

deie juistheid uitgevoerd, dan zouden velen vrede kunnen hebben 

met het werkje. r  op bijna alle platen kan ieder  die heeft 

leeren zien, al is het dan ook op de oude, door  den schrijver 

veroordeelde wijze, fouten en hinderlijk e onnauwkeurigheden ont-

dekken, die niet genoeg vermeden kunnen worden bij  de hulp-

middelen om goed te leeren zien. t overtuiging veroordeelt de 

heer  Bes in den prospectus, zelfs met nieuwe werkwoorden als 

«nachineezen", de veelal gevolgde richtin g in het onattuirteeke-

nen."  Een afdoend geneesmiddel geeft hij  echter  niet. 

Bijn a tegelijkertij d met bovenstaand werk zag bij  de firma 

P. N. van n en Zoon te Amsterdam een ander  werk over 

perspectief het licht, getiteld:

 door C. Ed. Taurel. 

e schrijver  volgt in zijn werk geen nieuwe, maar  de tegen-

woordige bij  de studie en bij  de examens in gebruik zijnde methode. 

Waar hij  een enkele keer  tot een andere overgaat, is dit alleen 

het geval om de eene bewerking door  de andere te bewijzen en 

beter  te doen begrijpen, 

t drievoudig doel, dat de heer  Taurel zich voorstelt, is: 

i ° . n jongelieden en vooral hun die zich tot het afleggen 

van het n voor  middelbaar  of lager  onderwijs willen 

bekwamen, een leiddraad te geven voor  eigen oefening, waaraan 

zij  die niet aan een g studeeren, allereerst behoefte 

hebben. e platen, waaruit het werk bestaat, kunnen als 

wandplaten gebruikt worden en goede diensten bewijzen aan de 

kweekelingen, die later  kunnen nazien wat hun bij  den gespro-

ken cursus onduidelijk bleel of ontgaan is. 

e platen en verklarende tekst kunnen later  het vroeger 

geleerde weer  in het geheugen terug roepen. 

Eene eerste reeks, de lij n perspectief behandelende, bestaat uit 

6 platen; wellicht worden deze later  gevolgd door  andere, aan 

schaduw- en spiegelperspectief gewijd. e platen moeten echter 

niet beschouwd worden als een vervanging der  thans in gebruik 

zijnde boeken, wel echter  als daarbij  behoorende, ter  nadere ver-

klarin g van het geleerde. 

Elk e plaat is in dri e kolommen verdeeld; in de eerste zijn de 

figuren geteekend, en de beide andere bevatten den verklarenden 

tekst. Op die wijze worden behandeld: grondvlak, tafereel, het 

bepalen van verdwijnpunten, het deelen der  lijnen en hare ver-

houdingen, de verkorte distantie en onbereikbare verdwijnpunten, 

gebogen lijnen, cirkels, veelhoeken, bollen; ook worden op de 

laatste plaat eenige vreemde gevallen behandeld en vragen en 

werkstukken. 

t werk is geen volledig boekwerk. r  wat de schrijver  zich 

heeft voorgesteld, heeft hij  bereikt. 

e platen .oepen het geleerde weder  in het geheugen terug. 

Zi j  kunnen voor  zeer  velen van groot nut zijn, daar  zoo dikwerf 

perspectief wordt aangeleerd, zonder  dat men rich een juiste voor-

stelling van de zaak heeft gemaakt; voor  dezulken is een her-

halings-cursus als dien van den heer  Taurel van veel gewicht. 

Wi j  kunnen de platen, die voor  den prij s van ƒ  alom zijn te 

verkrijgen , gerust aanbevelen. t is te hopen, dat de beide vol-

gende seriën even goed van uitvoering zullen zijn. . 

distric t ter  standplaats ; - - de ingenieur  ie kl. W. . 

, thans te 's Gravenhage, met de waarneming van den 

dienst van hoofd-ingenieur  in het  en ge district , ter  stand-

plaats . 

Voor  het tijdsverloop van  October  tot  November  is de 

dienst van hoofd-ingenieur  opgedragen: in het  district aan den 

ingenieur  kl . A . A . Bekaar; — in het  district aan den 

ing. ie kl . Th . Bleckinann; — in het  district aan den ing.

kl . J. W . Wekker. 

e benoemde hoofd-ingenieur  W. F. s blijf t tijdelij k 

belast met den dienst in het  rivier-arrondissement. 

e volgende ingenieurs zullen dienst doen als volgt: de ing. 

ie kl . . E. de Bruyn , thans te , in het  district 

ter  standplaats 's Gravenhage; — de ing.  kl . N. A. . van der 

Thoorn, thans te Goes, in het  district , ter  standplaats -

den; — de ing.  kl . J. G. Ermerins, thans te's , 

in het  ide district , ter  standplaatt Goes. 

Op den  September  j . l . overleed te Baarn, op bijn a 

-jarigen leeftijd, na eene langdurige ;iekte, de heer  Pieter 

Johannes , in leven architekt te Amsterdam. 

Van af  tot  was de heer r  lid van het Bestuur 

der j  tot bevordering der  Bouwkunst, en van  tot 

 komt zijn naam voor  als verbonden aan de e van de 

Bouwkundige Bijdragtn , uitgegeven door genoemde . 

Onlangs werd door  den Gemeenteraad van Nijmegen besloten 

tot het plaatsen van een monumentaal aanplakbord, waartoe het 

niet onbelangrijke crediet van f  werd verleend. t fraai 

bewerkte bord is thans aangebracht ter  plaatse waar  eertijds de 

zoogenaamde Burgpoort heeft gestaan. 

e stad Nijmegen, die geen kosten ontziet om verfraaiingen 

aan te brengen — onlangs kocht zij  o. a. den berucht geworden 

molen Sans Souci aan —, levert met dit bord een verblijdende 

uitzondering op den regel. n andere steden ten minste zien de 

aanplakborden er  gewoonlijk nog al vri j  nuchter  uit. 

Tot ingenieur  der  te n aan te leggen waterleiding is 

benoemd de heer . G. , oud-ingenieur  der  burgerlijk e 

openbare werken in Ned. . 

r  den r  van Waterstaat enz. is met intrekkin g van 

het . besluit van  Sept.  bepaald, dat, te rekenen van 

 November  a. s., de hoofd-ingenieur  van den waterstaat J. van 

der  Toorn weder  in dienst bij  den waterstaat zal optreden; — 

zijn met  Nov. a. s. bevorderd tot hoofd-ingenieurs van den 

waterstaat ie kl. , J. van der  Toorn en . A . , thans hoofd-

ingenieurs  kl. : — is benoemd tot hoofd-ingenieur  van den 

waterstaat  kl . W. F. , thans ing. ie kl. , en zijn be-

vorderd tot ing. van den waterstaat ie kl . J. W. Welcker, thans 

ing.  kl. ; tot ing.  kl . Jhr. C. J. de Jong van Beek en , 

thans ing.  kl . en tot ing.  kl . . Wortman thans adsp.-

ingenieur. 

t ingang van  November  a. s. zijn belast: de hoofd-ingenieur 

A . J. Brevet, thans belast met den dienst in het  district , 

met den dienst in het  district ter  standplaats ; — 

de hoofd-ingenieur  J. van der  Toorn, niet den dienst in het

B, en W. van m hadden een besluit genomen waarbij 

de heeren Figée zouden genoodzaakt worden om in hunne fabriek 

eene bepaalde soort steenkolen te gebruiken onder  de ketels hunner 

stoommachines. Waarschijnlij k hebben B. en W. daarmede willen 

trachten het rooken van fabrieksschoorsteenen eenigszins te voor-

komen en alzoo een bijdrage te leveren tot het oplossen van het 

rookvraagstuk. 

r  dergelijke middelen is de oplossing echter  niet te verkrijgen . 

e d van State, bij  wie de zaak aanhangig is gemaakt, 

heeft beter  ingezien welke bepalingen in dergelijke gevallen te 

maken zijn. j  heeft voorgeschreven, dat de fabriekanten bij 

hunne stookplaatsen gebruik zullen moeten maken van rookver-

brandings-inrichtingen. 

Zoo 't schijnt bestaan ook in andere steden dergelijke bepalin-

gen. r  het blijf t de vraag, of genoegzaam de hand wordt ge-

houden aan de gegeven voorschriften en of het gebruik der  rook-

verbrandings-inrichtingen wel op voldoende wijze en met kennis 

van zaken, door  hen die daaromtrent bepalingen maakten, wordt 

gecontroleerd. 

Te Amsterdam kan men ten minste dagelijks in het fraaiste 

der  nieuwere stadskwartieren zien, dat men de ramen van de 

woningen gesloten moet houden, om het nijdige onzichtbare gift, 

zwart gekleurd door her- en derwaarts vliegende deeltjes onver-

brande koolstof, buiten het huis te houden. 

e r  van Schoone kunsten in Frankrij k heeft een bedrag 

van  frs. toegestaan voor  dc restauratie van de kerk 

St. Pierre te Caen. e stad Caen zal een zelfde som geven, maar 

met het geheele bedrag zal de abside al léén, nog niet volledig 

hersteld kunnen worden. 

Een der  rijkst e en  smaakvolste voorbeelden van de vermenging 

van den renaissance stijl met gothische motieven, is het koor 

van deze kerk, afkomstig uit het begin der  eeuw. 



r  het bouw-comité van den m te n werd een 

engeren wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerpen van modellen 

en teekeningen voor de bronzen deuren. e volgende kunstenaars 

werden uitgenoodigd mede te werken: Essenwein te Nürnberg, 

n te Frankfort , g te Utrecht, Otzen te Berlij n 

en Schneider te Cassel, die hunne ontwerpen thans hebben inge-

zonden. e zullen in het stedelijke m worden tentoon-

gesteld van  Sept. tol  Oct. a. s. 

Op de algemeene begraafplaats te 's Gravenhage werd verleden 

, in tegenwoordigheid van vele kunstenaars, letterkundigen 

en kunstbeminnaren het monument onthuld, geplaatst op het graf 

van w  G. Bosboom Toussaint, onze beroemde schrijfster. 

t werd opgericht op initiatie f van de Nederlandsche vrouwen, 

die ook de laatste rustplaats der  edele romancière aan de verge-

telheid wilden ontrukken. 

Onder een breed getakten populier, verheft zich het gedenk-

teeken, eenvoudig maar  schoon van verhoudingen en ontwerp, 

waarin de meesterhand van den kunstenaar  Bart van e is te 

herkennen. 

n het  van  Sept. j. l . werd gemeld, 
dat een prijsvraa g was uitgeschreven voor  een nieuwen schouwburg 
te Stockholm, waartoe vóór  November a. s. de plannen worden 
ingewacht. 

Aan het . öfver-intendenls Embetet te Stockholm kunnen 
programma's (in hetZweedsch gesteld) worden opgevraagd. j 
behoort een teekening met plattegronden en gevels van het be-
staande gebouw 

Volgens nader  ingewonnen berichten, is de wedstrijd als inter-
nationaal te beschouwen, daar  geen bemalingen in het programma 
zijn gemaakt omtrent nationaliteit der  medewerkers. 

n het volgende Weekblad zal eene vertaling worden gegeven 
van het programma. 

e teekeningen, daarbij  behoorende, liggen van af g a. s. 
ter  beschikking op het bureau der j  tot bevordering 
der  Bouwkunst, en kunnen daar  worden overgenomen. 

 Sept. t minist. van bin-
nenl. zaken: het bouwen eener  rijk s hoogere 
burgerschool benevens gymnastieklokaal en 
aanhoorigheden te Venlo, begrooting
W . van der  Putten te . . ƒ

G. Jansen te Utrecht »

W . van n te s »

. y c. s. te Venlo »

G. . m te t . .

. J. z te Zalt-Bommel >>
P. A. Grubben te Blerick »
Chr Ekhar t te Almelo »

J. Bosman te Venlo > J

 Sept. t bouwen van

woonhuizen voor de coöperatieve vereeni-

ging »Selfhelp"  aldaar, onder  beheer van 

den architect J. Ph. ; ingekomen 

 bil j  , als: 

Friesche Waal-

steen, steen, 

 Schaner, n

. J. , n . . »

W . Brouwer. m . 

T . J. v. d. Steele, Sneek 

. Biesma, Bozum . . . 

. Feenstra, Bolsward . 

J. de Graaf. Sneek »

P. Westra, Aru m »

 Schiere, Boornbergum . »

. de Vries, Oldeholtpade

J. J. de Jong, m . . »

J. Bosnia, Joure »

. v. d. Schaaf, Terhorne . »

Gegund aan . v. d. Schaaf. 

. J. B. van e

. C. s »

W . Greve te Buiksloot »

W Voskuijl . . . .  »

. k te n »

B. Cruijf f

de overigen allen aldaar. 

 Sept. e firma  J. . van 

, het bouwen eener  sigarenfabriek bij 

de . 

. J. Schuppert te Zwolle ƒ

J. t , idem »

G. J. Brugging te n

 v. d. Wetering, idem »

J. n te l

. v. k n te n . . . . »

G. , idem »

. r te Zwolle »

. . van k n te n . »

Gegund. 

 Sept. t gemeentebe-
stuur het bouwen van twee openbare lagere 
scholen ie klasse, op een terrein aan de 
da Costastraat hoek Potgieterstraat. 

J. J. Boekholst

. . s te Osch »
 van n te s »

 Boon »

s te Nieuwer-Amstel »

. r  en Zn »

Ph. A. Warners »
J. r «

E. . e
A . Paans

 Sept. e j  tot 
Exploitati e van Staatsspoorwegen, bestek 
n. .- het afbreken van wachtershuisjes 
en het maken van wachterswoningen met 
eenige daarmede in verband staande werken 
ten behoeve van den spoorweg Breda-Boxtel. 
P. . Versteijnen te Oisterwijk . .

. Bakkeren te Prinsenhage .
J. ƒ. s te t . . . »
J. van t en J. F. v. d. Struij k 

te Oosterwijk »

P. J. e te Tilbur g »

J. W. . Brandt te Oosterhout. . »

J. Blok te 's Gravendeel »
J. J. . van Gils en  C. van Gils 

te Breda »
F. . Bruglemont te . »

Chr . s te Steenbergen »

Ph. van der n te Boxtel . . »

 Willaer t idem »
W . F. Weijers te Tilbur g »

T . s te Breda »
 Botermans te Gilze »
 van k te l . . . . »

Bestek n. t afbreken der in regel-
werk uitgevoerde buitenwanden, benevens 
de scheidingswanden tusschen middengebouw 

en vleugels van af de verdieping van het 
hoofdgebouw en het vervangen daarvan door 
gemetselde ringmuren en buitenmuren met 
daarmede in verband staande werken op 
het station Oldenzaal. 

F. W. Geurden te Apeldoorn
G.  Boezewinkel te Brummen . 

. Enklaar te n 
A . . Schonman idem 

 van Straaten te Utrecht. . . . 
 Schut te Brummen 

 Eckhardt te Almelo »

. W. n te Brummen. »
 ter r te Winterswijk . . . . »
 ter  Ellen te Oldenzaal »

G. J. n te Zutphen . . . »

 Sept. t bouwen van 
 heerenhuizen met bovenwoningen op de 

e kade, voor  rekening van den heer 
 A . Steinigeweg. 

J. .  Zuiderhoek, -Amstel. . /

 Sept. e architekt
n te : het bouwen van 

eenen ijskelder met leg- en gistkelder  voor 
de firma  Schaepman en

 Blocks /
. Bruin s 
 G. Schiere te Boornbergum . 

 van Straten 
G. van Unen 

 Gerrit s 

G. s 

gegund. 

de overigen allen aldaar. 

 Sept. e architekt W . 
t Gz., het bouwen van een woon-

huis aan den Parkweg te Nieuwer-Amstel. 
Van der  Eik en de Waal aid. . . ƒ

. e werken voor  de water-
leiding aldaar; voor de gebouwen te Grouw, 
laagste inschrijver s Bekhuis en , te 

, voor ƒ

voorden watertoren te , dezelf-
den, voor / '

(Systeem E ) Amsterdam. 

Deze warmwaterverwarmin g (met nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 

beveel t zic h aan i n de volgend e geplaatst e en besteld e toestellen , sind s 1876. 

Amsterdam.  de 
. , )

; , ,
 — , Vossius 

straat. — e . , (huis). , (huis). — r 
, (huis).

 de . , (huis).
, (huis.)

 de .

(kantoren). 

.
. e . P. , (huis). — . , (huis). — 

. (kantoren). 
Baarn. . , (villa). 

Zaandam. e . C , (vill a ) 

Arnhem . , , (villa). 
. e . ƒ. . W. , (huis, n Copes van Cattenburg.) . 

.

Amsterdam. , Weteringschans. , Plantage. — 

, Prins ,  kamers). — de .

 & , (kantoren). - P. , t (huis). — 

. . e Bingerden). 

. e . , (huize de Cloeze). 

. e . .  J. d ,

Weesp. e . J. . (villa). 

Amsterdam. Nieuw te bouwe n Kl in isc h Ziekenhuis , groo t + 15000

e .  WüSTE, , (huis). 

. e . P. , (villa). 

Th, A. E , d t 32 , 

/Copieen van teekeningen. geteekend opk 
'calqueerpapier of id. linnen, in lichtdruk. / 

Werkende met 5 Toestellen, verschil-
lende grootte. 

ie 35% goedkooper  dan Photolithographic 
 Bewerking zeer  snel. 
 Fouten of abuizen onmogelijk. 
 Aantal naar  willekeur . 

n en conditie bij  den Boekhan-
delaar . G.  Cz.

Voorhanden: , ld. toe-
stellen (in verschillende afmeting) en

e sorteering Teeken-, 
r  en n

Q. J. Vincent &
, 

N ,
 Amsterdam

N , Antwerpen
Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden N 
 V E N .

Bij de uitgevers P.
te  is verschenen: 

voor  schoolgebruik en eigen oefening 
door C. . TA . 

Eerste reeks , DE LIJNPERSPECTIEF. 
 platen met figuren en tekst. Prij s
Exemplaren zijn alom verkrijgbaar ; het 

prospectus wordt op aanvrage franco toege-
zonden

J. S A COSTA & L , 
s in alle valslien van 

G N S T E EN E N . 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 
Agent vooi

 te

Verder  alle mogelijke bouwartikelen en ijzer-
waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

De Portland-Cement-Fabrie k van 
te AmOneburg bij  Blcbrich  d n levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 

der  werkzaamheden, langzaam of snei bindend, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

C ouden Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  j.iar . 
. s in de voornaamste steden. 

l 

1880 

 a t 

j! »E LINT & O. J 
N en

N S  Cle.
0 n en Cementtegels. £ 
_ Groote voorraden.

Fabriek van Lattenweef sel 
voor Plafond- en Wand-

bepleistering . 
Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 

L T  A , A S  A L T W E !  E N. 
, circulaires en attesten op aanvrage franco. 



Zilvere n Medaill e Amsterda m 1888. 
T 1

G , 
N 

E N 

, T & C\ 
AM8TERDAM. NIEUWE TEERTUINEN 16. 

lOxploitsiti e «lor i  -van rte Val Travers. 

E . T 

A M S T E R D A M 
Beltweg No. 3. 

The St. Pancras n Work 
Company, . 

^ 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 
International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

U u i i i i u i i u i 

36. Dml e Weteringdwarsstraat , 

 Sta l  Bo x

Geïllustreerd e Catalogusse n o p 
aanvrag e 

Z W I T S E R L A M ) . 
Gecomprimeerd e Aspbaltwege n endit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -

Mastie k voo r Trottoirs , Skating-ltinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen . Winkel - en Magazijiivloereu . Gangen Veranda' s Hm» - en IMikbe-
dekkiiijreii , lleto n Fuiideeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

 8,

O O S T - M N T D T E i 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

een handgeld n E . 
N . 

J A N VAN DER POT 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen  en

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concui reerende prijzen. 

e T merk f &  Sonne, E 
- en E 7 Billijk e prijzen en vrachten. T 

T systeem P é t i t j e a n. 

Gelieve op Voornaam en Adres te letten 

: 

p 1880. 

Weenen 1880. i 18§:l. Amsterdam 1882 

N , Frankfor t . 
 V A N 

 A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , B o s t o n , 

T

t h/d. Oude Spiegelstraat 335. j 

Zelfreguleerende stoomverwarming onder  lage d r u k k i n g met venti lat ie, 
zonder  eenig gevaar. V r i j  van 's s bepal ingen op het stoomwezen. 

 Omtren t de beschr i jv ing, de werk in g en de doelmat igheid gelieve 

men het „ B o u w k u n d i g Weekb lad ,"  N ° . 21, Jaargang 1884, te raadplegen. 

1 >it reeds zoo gunstig bekende Systeem van V e r w a r m i n g en Vent i la t i e is o. a. toegepast 
in het l Cont inental te Berlijn. — l du Nordt e  - Stadhuis te Dussel-
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Leeuwarden, enz enz.
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d < :"

. aan den r mede te deelen, dat de , kennis ge-

nomen hebbende van de geheele briefwisseling te dezer  zake door 

Z. E . en B. en W. gevoerd, bereid is in deze beide opzichten

aan 's s verlangen te voldoen: i ° . contractueele regeling 

dier  verhouding vóór de vaststelling van het bouwplan, en

vaststelling van een program van eischen. 

. B. en W. te machtigen, na vaststelling van een program

van eischen, door den r en den d goedgekeurd, met 

Z. E. te sluiten de overeenkomst, waarvan het ontwerp wordt 

overgelegd. 

Art .  der  Ontwerp-overeenkomst. Contractant ter  eenre (de 

Staat) verbindt zich het gebouw in bruikleening aan te nemen, 

mits het gebouw zij  overeenkomstig de door  contractanten in ge-

meen overleg vastgestelde opgave van eischen, waarvan een 

afschritt aan deze overeenkomst is vastgehecht, en de door  con-

tractante (dc Gemeente) ter  andere opgemaakte en door  contrac-

tante ter  eenre goedgekeurde plannen en bestek. 

's Gravenhage, z-j

t belangstelling heb ik hierbij  teruggaande stukken, voor 

welke Uwe Excellentie mij  advies vraagt, nagegaan. 

t nieuwe schets-ontwerp van de heeren Gugel en Vermeijs 

is een gevolg van de conferentie, welke den <lo r  des 

vorigen jaars plaats had, en waartoe ik mij , overeenkomstig Uwer 

Excellence's lastgeving van den  Februari te voren, gereed 

had gehouden. 

Uit de stukken blijk t dat heeren curatoren tegen dit schets-

ontwerp verschillende bedenkingen hebben. k deel die bedenkin-

gen en meen mijne opmerkingen het best te doen kennen door 

het toelichtend schrijven der  heeren bouwmeesters, dat het plan 

vergezelt, op den voet te volgen. 

e mededeeiing in den aanvang diens briefs voorkomend, dat 

het door  mij  ontworpen programma van eischen aanmerkelijke 

wijzigin g gebracht zou hebben in het oorspronkelijk  programma, 

is minder  juist. Er  bestond geen oorspronkelijk  programma van 

eischen, het eerste thans ingetrokken avant-projet was opgemaakt 

naar  onvolledige gegevens, en het was, uitsluitend om verdere 

moeielijkhcden en oponthoud te coupeeren, dat ik het programma 

opstelde, in de eerste plaats gebaseerd op de kritie k door  den 

Senaat op bedoeld avant-projet gemaakt. 

k merk overigens op dat, voor  zoover  ik weet, thans nog geen 

programma van eischen door  Uwe Excellentie is vastgesteld, ter-

wijl , naar  ik hoorde, Uwe Excellentie zich tegenover  de gemeente 

Utrecht deze goedkeuring heeft voorbehouden. 

Wat verder  aangaande de afmetingen der  lokalen gezegd wordt, 

is evenmin geheel juist. Op het eerste avant-projet waren geene 

schoorsteenen aangegeven en de plaats die deze innemen, de 

ruimt e die er  voor  kachels, stookgereedschappen en de circulati e 

moet vrijgehouden worden, deden mij  nader  onderzoeken welke 

afmetingen voor  de lokalen wenschelijk zouden zijn; daardoor 

kwam ik tot de overtuiging dat zij  in 't algemeen grooter  be-

hoorden te wezen dan ze waren ontworpen, en op dc conferentie heb 

ik gezegd, dat men, wat de in het programma vermelde afmetin-

gen betrof, niet aan een paar  centimeters gebonden was. 

Nog opmerkend dat heeren curatoren er  geen bezwaar  in zien 

een Collegekamer minder  te maken dan het programma opgeeft, 

kan ik de beschouwingen over  dit stuk verder  laten rusten, om 

over  te gaan tot de mededeelingen betreffende het nieuwe schets-

plan zelve. t genoegen constateerde ik het streven naar  samen-

werking, waarvan blij k gegeven wordt. Uit bladzijde  des briefs 

zien wij  dat de heeren bouwmeesters het nieuwe schetsontwerp 

inzenden om daardoor  de objectieve beoordeeling van het vraag-

stuk en de van alle zijden gewenschte vaststelling van een defi-

nitief bouwplan te bevorderen. Ook hebben zij  mijnen wenk, om 

het voorgevelvlak niet te zeer  door sprongen te versnipperen, 

opgevolgd en verwachten daarvan thans zelve de beste resultaten. 

Over  Je onderdeden van het plan wordt verder  niet in alle 

bijzonderheden gesproken: slechts wordt melding gemaakt van de 

pedelskamer, de gewijzigde inrichtin g der  privaten en pissoirs, en 

van de redenen waarom de Bouwmeesters vasthouden aan de 

plaatsing van het gebouw haaks op den zijgevel der k en 

aan het behouden der  groote vestibale. 

e afmetingen der  pedelskamer  zijn te klein. e ontwerpers 

beseffen dit ook en stellen daarom voor  er  de naast gelegen 

ruimt e bij  te trekken. t zou ook wenschelijk zijn om de licht-

verzorging, want als de kruisgang met glas wordt gedicht, zooals 

het voornemen is, zal de intensiteit des lichts door  het tweede 

glasoppervlak vri j  wat verminderen. 

e ligging van de pedelskamer acht ik overigens ongunstig; 

zij  is circa . van de trap verwijderd : voor  den inwendigen 

dienst is het echter  uit den aard der  zaak een gemak als dit 

vertrek dicht bij  de trap gelegen is. 

Tegen de gewijzigde dispositie van privaten en pissoirs is geen 

bedenking; er  is thans goed voor  dc aeratie gezorgd. 

Voor de ontworpen plaatsing van het gebouw haaks op den 

zijgevel der k worden geene eigenlijke argumenten aan-

gevoerd; alleen wordt verzekerd dat die plaatsing even natuurlij k 

als rationeel is en elke andere oplossing onder  de gegeven omstan-

digheden als vreemd en gezocht is te beschouwen. Voorts dat het 

niet de bedoeling is de kerk en de Universiteit met elkander  in 

verband te brengen en dat alle bouwmeesters gebouwen van het 

meest uiteenloopend karakter  immer haaks tegen elkander  plaat-

sen als iets dat van zelf sprak. 

n dit laatste zoo is, dan is het jammer dat de ontwerpers 

dien weg juist hier  niet ingeslagen hebben en in plaats van het 

gebouw met zijn dwarsmuren haaks tegen de kruisgang te zeten, 

als zijnde het gebouw, waartegen gebouwd wordt en waarmede 

het in onmiddellij k doorloopende verbinding zal zijn, de as van 

het op . afstand daar  achter  en geheel ter  zijde gelegen 

auditoriu m als uitgangspunt voor  de rooiing hebben gekozen. 

t kon niet missen of het vreemde en de gezochtheid dezer 

schikking moesten zich aan het plan wreken en dit is geschied 

op eene wijze die niet slechts de schoonheid, maar  vooral de 

 van het ontwerp heeft benadeeld. 

e deur  uitkomende in de kruisgang en gelegen in de 

hoofdas der  vestibule verraadt onverbiddelijk den scheeven stand, 

juist op de plaats die het meest de aandacht zal trekken. Naast 

die deur  heeft men een muur moeten metselen om verder  de 

geering te verbergen en op de bovenverdieping is men zelfs ge-

noodzaakt geweest dien muur over  eene lengte van . te ver-

volgen. Evenals iemand die  een

 te maken, 

geraakte men hier  van het een in het ander. n de niet onaan-

zienlijk e ruimte, welke door dien muur te loor  ging, is een trap 

gemaakt, die geheel overbodig is en, gelijk ook door  heeren 

curatoren is opgemerkt, een beletsel voor  de lichttoetreding op 

dat gedeelte van de gang, terwij l in de kap eene verhooging ge-

maakt zou moeten worden om met die trap behoorlijk op den 

zolder  te geraken, daar  de zolderborstwering slechts circa . 

hoog is. 

Tegenover  al deze technische nadeelen staat geen enkel voor-

deel. s de zeer  geringe afwijkin g van de assen der  kerk en 

van de universiteit zal voor  den beschouwer der  gevels geheel 

onmerkbaar  zijn. 

Voor  de noodzakelijkheid van het behoud eener  groote vestibule 

wordt aangevoerd dat alle Universiteitsgebouwen eene groote vesti-

bule hebben en dit wordt met een aantal voorbeelden gestaafd. 

e voorbeelden kunnen gemakkelijk vertienvoudigd worden, 

maar  zullen nimmer kunnen bewijzen dat het maken eener  groote 

vestibule bij  het onderwerpelijke plan op den voorgrond moet staan. 

n de ontwerpers het mandaat op een ruim terrein een 

geheel nieuw en zeer  groot Universiteitsgebouw te ontwerpen, dan 

zou eene ruime vestibule,  iets zijn 

dat van zelf sprak, maar  dat is hier  geenszins het geval. Burge-

meester  en Wethouders zeiven hebben heeren curatoren schriftelij k 

medegedeeld, dat het te stichten Academiegebonw slechts aanvul-

ling van al het bestaande beoogt en dat men bovenal bedoeld 

heeft het erlangen van eenige geschikte faculteitskamers en col-

legevertrekken. 

Burgemeester  en Wethouders staan hier  op het juiste standpunt, 

en indien de ontwerpers zich daaraan gehouden hadden, zou dit 

het plan ten goede gekomen zijn, terwij l thans de hoede ligging 

der pedelskamer en de doelmatigheid van den n doorgang zijn 

opgeofferd aan de vestibule, die nagenoeg l/ j  van het geheele 

grondvlak beslaat; eene verhouding welke zeker  overdreven te 

achten is. 

Voor een openbaren doorgang, op welks behoud zoozeer  prij s 

gesteld wordt, is de ontworpene te smal: het is een bepaalde

dat het nieuwe gebouw niet behoorlijk in verband met

 ontworpen is, zoodat deze publieke 

doorgang buiten de as van het gewelfvak staat, waartegen hij 

zich moet aansluiten. t geeft niet slechts een misstand, dien de 

ontwerpers hebben getracht te doen verdwijnen door aan een 

gedeelte van de gang een cirkelvormi g grondplan te geven, maar 

door  die dispositie loopt dit steegje gevaar  een anti-hygiènisch 

buen retir e te worden. 

e verdere beschouwing van het ontwerp geeft mij  de volgende 

opmerkingen in de pen: 

Van de hoofdtrap heeft slechts de eerste trapar m voldoende 

breedte, de beide andere traparmen en het bordes zijn bekrompen. 

n vergisse zich hier  niet. Eene dispositie als de hier  ontwor-

pene is goed als men over  ruime afmetingen kan beschikken, 

welke veroorlooft trappen en bordessen breed aan te leggen ; 

hier  echter  heeft men een beperkte ruimt e en het daarin persen 

van eene schikking, die om ruimen aanleg vraagt, zal geenszins 

het effect maken dat men er  van verwacht en met de naar  ver-

houding reusachtige vestibule een in 't oog loopend contrast vor-

men. n mij n ontwerp is de hoofdtrap . breed en heeft 

het bordes eene breedte van . bij  eene diepte van . 

e uitgang naar  den tuin wordt door  de wijze waarop de trap 

aangelegd is daarbij  veel minder  gunstig, ja zelfs lastig in het 

gebruik. 

t maken van een vallicht ter  verlichtin g van den zijgang is 

iels, waartoe men in ons klimaat slechts noode moet overgaan als 

er geen staand licht verkregen kan worden. Zulk een vallicht, 

ingesloten door  hooge muren, is, met het oog op sneeuw, dooi, 

condensatie, enz. immer in ongunstige conditie; ook zal deze licht-

verzorging voor  de zijgang ter  nauwernood voldoende blijken . 

Op de bovenverdieping zal de lichttoetreding op de gang zeer 

gebrekkig zijn en evenzoo in de wachtkamer. Van deze verlichting, 

die door  dakvensters, geplant op het dak van de kruisgang, moet 

verkregen worden, heeft men zich blijkbaa r  niet wel rekenschap 

gegeven. e overbodige zoldertrap, waarvan ik hierboven melding 

maakte, zal slechts vergunnen  dakvensters te openen om de 

gang te verlichten; daarbij  zal het niet mogelijk zijn de jassen-

en de pedelskamer op dezelfde wijze licht te verschaffen, omdat 

het plaatsen van een dakvenster  in dien hoek onmogelijk is, als 

men de beide eerste dakvensters voor  de gang wil behouden. 

r  de laatstgenoemde vertrekken licht te geven, zou het noodig 

zijn een der  twee dakvensters, die het licht in de gang werpen, 

op te offeren en dat doende, zal de lichttoetreding op de gang 

nagenoeg nul zijn. 

e wachtkamer der  examinandi, het zoogenaamde zweetkamertje, 

het lokaal dat waarlij k wel het aangenaamste gelegen en ingericht 

mocht zijn, is juist in deze opzichten het meest misdeeld. Zonder 

eenig uitzicht te gunnen, zal het alleen licht ontvangen van twee 

dakvensters boven de kruisgang. 

t kabinetje dankt zijn ontstaan niet aan een daaraan uit-

gedrukte behoefte, maar  is een overbodig lokaal, dat ontstaan is 

uit de. dispositie van het plan dat anders op die plaats geen 

bebouwing zou hebben. 

e collegekamer boven de zijgang zal niet tot de aangename 

en evenmin lot de goed verlichte vertrekken behooren, gelegen 

als zij  is op korten afstand van de twee hooge muren van het 

groot auditorium en de kruisgang, die de vrij e toetreding van 

lucht en licht belemmeren. 

e pedel-concierge woont in den . k had daarom 

langs den muur van het groot auditorium een trap ontworpen, 

wat van veel gemak was voor  den inwendigen dienst. r  het 

supprimeeren van die trap wordt de afstand, die de concierge 

heeft af te leggen om de bovenverdieping van het gebouw te 

bereiken, met circa . vermeerderd. 

e ruimt e boven den uitgang naar  den tuin dient voor  niets 

en kan ook niet worden bereikt, noch gebruikt ; die ruimt e is 

daar  alleen, omdat men zich genoodzaakt achtte den buitenmuur 

door  te trekken. 

e ontwerpers merken op dat het ook door  het supprimeeren 



van de vestibule zeer  moeilijk zal zijn op het beschikbaar  terrein 

eene behoorlijk verlichte groote collegezaal van den omvang van 

het klein auditoriu m te ontwerpen, en voegen er  aan toe dat het 

ontwerpen van zalen dieper dan . geen redelijken zin heeft. 

t zalen dieper dan . volkomen recht van bestaan hebben, als 

grondvlak en hoogte er  aan geèvenredigd zijn, zal wel geen 

nader  betoog behoeven, want talrijk  zijn de goede zalen die nog 

dieper  zijn ; en daar Uwe Excellentie van mij  een ontwerp wenscht 

te ontvangen van de wijze waarop mijne denkbeelden met behoud 

van een openbaren doorgang zouden te verwezenlijken zijn, heb ik 

onderzocht hoe dit ware te bereiken en bevonden dat juist het 

supprimeeren der  onnoodige vestibule de gelegenheid zal geven 

niet slechts om eene nog ruimere en uitstekend verlichte college-

zaal te maken, maar  ook om de openbare doorgang de eenvoudigste 

en doelmatigste dispositie te geven. 

Al s bewijs daarvan heb ik de eer  Uwe Excellentie hierbij  het 

ontwerp aan te bieden dat van mij  verwacht wordt. 

Na al het hierboven vermelde, zal het overbodig kunnen heeten 

omtrent dit ontwerp in nadere bijzonderheden te treden. n 

behoeft de beide plannen slechts met elkander te vergelijken om 

reeds bij  den eersten oogopslag te zien dat het gewrongene en 

gezochte en daardoor  ondoelmatige dat het schetsontwerp der  beide 

bouwmeesters aankleeft, in mij n ontwerp wordt vermeden, doch 

alles zich uit de bestaande toestanden natuurlijk  ontwikkelt . 

in mijn advies aan heeren curatoren heb ik mij  uitsluitend be-

paald tot de questie der  doelmatigheid. Trouwens een gebouw 

wordt niet in de eerste plaats gesticht om mooi gevonden, maar 

om gebruikt te worden. 

n curatoren hebben evenwel in hun schrijven aan Uwe 

Excellentie ook de quaestie van den stijl aangeroerd en ofschoon 

zij  pertiment verklaren zich niet door aesthetische gronden te 

zullen laten weerhouden om het aannemen der  feestgave in den 

aangeboden vorm aan te bevelen, zoo de stijl slechts niet tekort 

doet aan de bruikbaarheid , hebben zij  echter  met volkomen juist-

heid

t te stichten gebouw. Burgemeester  en Wethouders hebben 

het uitdrukkelij k verklaard, beoogt slechts aanvulling van al het 

reeds bestaande, en daarmede is var, zelve de weg aangewezen, 

die men omtrent de behandeling der  vormen te bewandelen heeft. 

Aanvullin g van al het reeds bestaande immers heeft het best 

plaats in den stijl van het bestaande, zoodat, gelijk heeren cura-

toren spreken, door  aansluiting van het nieuwe aan het oude een 

harmonisch geheel verkregen wordt. e inniger die aansluiting, 

hoe beter  het doel zal worden bereikt en hoe gelukkiger de ge-

zonde zin, in de verklarin g van Burgemeester  en Wethouders ge-

legen, tot zijn recht zal komen. En daarom is het te betreuren 

dat de ontwerpers de gelukkige gedachte van Burgemeester  en 

Wethouders niet als natuurlij k punt van uitgang hebben gebezigd 

en, in plaats van aanvulling van het bestaande te beoogen, een 

gebouw hebben ontworpen dat volstrekt geen rekenschap houdt 

met de bestaande monumenteele gebouwen, doch zich in zijne 

vormbehandeling juist geheel en al daarvan afscheidt. 

r  wordt het een gebouw geheel in disharmonie met de 

geheele omgeving, waarvan het feitelij k toch slechts een deel uit-

maakt en waaraan het trots al de aangewende pogingen, pogingen 

waardoor, gelijk ik hierboven heb aangetoond, de doelmatigheid 

niet weinig geleden heeft, nolens volens gebonden is. 

Er is geen goede reden aan te toonen voor het stichten van een 

gebouw in renaissance stijl , waar dit — zooals hier  — moet ge-

plaatst worden te midden van gothische bouwwerken, welke onder 

de fraaiste van ons land te rekenen zijn, en te minder  waar het 

nieuwe gebouw met een dier  gothische gebouwen in intieme ver-

binding moet komen. , zooals de ontwerpers deden, willekeuri g 

een anderen stijl te kiezen, hebben zij  niet alleen de doelmatigheid 

op vele punten opgeofferd, ik merk ook op dat de door den 

gekozen stijl geboden plaatsing der  vensters aan den voorgevel 

voor de lichttoetreding ongunstig is, maar ook zal inwendig ter 

plaatse waar het nieuwe gebouw tegen het oude aansluit, in de 

profileeringen en in alle vormen en decoratieve motieven eene 

ware disharmonie ontstaan. 

Wanneer Uwe Excellentie het verlangt, zal ik nader  aantoonen 

op welke wijze het uit- en inwendige qua architectuur het best 

zou kunnen worden behandeld. 

n ontwerp beslaat ongeveer . minder  oppervlakte dan 

dat der  heeren Gugel en Vermeijs, en de bouwkosten behoeven 
niet hooger te zijn. 

J. V A N . 

Wi j  erkennen de ontvangst van Uw schrijven van i

waarin, onder  mededeeling van een rapport van den rijksbouw-

kundige voor het onderwijs aan Z. Excellentie den r van 

Staat, r  van Binnenlandsche Zaken, betreffende het door 

ons dd.  Januari  ingediende ontwerp, door  UwelEdelacht-

baren de vraag tot ons gericht wordt, of wij , naar  aanleiding van 

dat stuk of uit eigen overwegingen wijzigingen in ons ontwerp 

alsnog wenschelijk achten. 

Bij  het rapport van den rijksbouwkundig e is tevens gevoegd 

een uitgewerkt project met eenigszins gewijzigde planverdeeling, 

waarin de heer t zijn eigen denkbeelden over het door de 

gemeente Utrecht te stichten Universiteitsgebouw, zelfs wat den 

opstand betreft, ontwikkelt . 

l wij , nu de r voor het onderwijs ons als 

 tegenover  staat, een objectieve en onpartijdig e kritie k 

op ons ontwerp moeilijk konden verwachten, gaat de inhoud van 

dat stuk, wat eenzijdigheid van redeneering en wat den jtoon 

betreft, zoodanig alle perken te buiten, dat bij  cns in de aller-

eerste plaats de vraag rees, of wij  — ook andere omstandigheden 

in aanmerking genomen — in een twistgeschrijf tot eene weder-

legging van dat rapport zouden moeten treden. j  komt, 

dat de inhoud van verschillende stukken, die in het rapport zijn 

aangehaald, ons vreemd is gebleven. 

 en toch is het bijn a onmogelijk, bij  de verdediging 

van ons ontwerp en bij  de bestrijdi g van het advies, het project 

van den heer t buiten bespreking te laten. 

Alleen de overweging, dat wij  onzerzijds zelfs  van 

berusting in- of instemming met- de in dit rapport verkondigde 

stellingen behoorden te vermijden, en dat eene eenigszins

 beantwoording der  ons gestelde vragen van zelve tot eene 

bespreking en wederlegging van het rapport aanleiding moest 

geven, kon ons doen besluiten ons aanvankelijk voorgenomen 

stilzwijgen te breken. Wi j  zullen dus trachten, met de meest 

mogelijke kalmte, de beweringen van het rapport aan de feiten 

te toetsen. Zonder ons in eene eigenlijke contra-critiek van het 

project van den heer e te begeven, zullen wij  dit 

ontwerp slechts voor  zooverre bij  onze besprekingen betrekken, 

als ons noodzakelijk blijkt , om de juistheid en objectiviteit van 

diens advies ook voor  niet deskundigen in het rechte daglicht 

te plaatsen, 

Tegenover de bewering van het rapport , dat er  geen oorspron-

kelij k programma van eischen bestond, staat het feit, dat, zooals 

U bekend is, onze opdracht was gebaseerd op het schrijven van 

heeren curatoren, dd.  Januari  dat als bijlage bevatte 

een brief van den Senaat der , dd.  Januari, in 

welke laatste o. a. de wenschen van enkele faculteiteiten nopens 

de inrichtin g van het nieuwe academiegebouw waren geformu-

leerd. Tevens was in het laatste schrijven mededeeling gedaan 

van de benoeming eener  vaste bouw-commissie uit den senaat, 

 Of de in-

houd van beide brieven, die de gegevens voor het avant-projet 

bevatten, al of .niet in overleg met de raadslieden der  regeering 

was opgemaakt, is ons onbekend. 

Tot de belangrijkste onder de wijzigingen, die in het oorspron-

kelijke programma van eischen naderhand werden gebracht, be-

hoorde zonder  twijfe l die, dat het aantal der  gevraagde college-

kamers van dri e tot vij f werd opgevoerd, terwij l het nu wederom 

tot een viertal is teruggebracht. 

Tot de bijzonderheden van het advies van den rijksbouwkundig e 

over ons plan overgaande, ontmoeten wij  in dc eerste plaats de 

verschillende aanmerkingen op de grootte, verlichtin g en ligging 

der pedelskamer. 

t vertick, waarvan gezegd wordt, dat het te klein zij, beslaat 

in ons plan eene oppervlakte van + , in het ontwerp van 

den heer  rijksbouwkundig e daarentegen + . Waarom nu 

eene pedelskamer juist .  X  «n<*t beslaan, kun-

nen wij  niet vatten. l wij  in onze toelichting opmerkten, dat 

het vertrek desvereischt kon worden uitgebreid, achten wij  de 

afmetingen, ook bij  die van het plan van den heer  rijksbouwkun -

dige vergeleken, niettemin voldoende. Wi j  kunnen niet nalaten 

hierbi j  op te merken, dat in het advies van den secretaris van 

den senaat, tevens lid der  bouw-commissie, den heer  J. d'Aulni s 

de lioiirouill , hetwelk tot de ons verstrekte stukken behoort, omtrent 

het pedelsbureau was verlangd, dat dit vertrek zoo

zij,

e opmerking is zeer  juist en kan door  elders op-

gedane ondervindingen worden bevestigd. 

Nog veel meer  bevreemdend en inderdaad onbegrijpelij k is het 

verwijt , dat dit vertrek in ons plan zonder  uitbreidin g slechts ge-

brekki g zoude verlicht zijn! — «want, als de kruisgang met glas 

wordt gedicht, zooals het voornemen is, zal de intensiteit des 

lichts door het tweede glasoppervlak vri j  wat verminderen.'' 

e grief wederlcgt zichzelf eenvoudig dooi de opmerking, dal 

de oppervlakte van het glasraam ongeveer  is als de 

vlakke inhoud van de kamer, namelijk + . Volgens een 

algemeen erkenden stelregel is het voor de goede verlichtin g van 

gewone vertrekken voldoende, wanneer dc oppervlakte der  licht-

ramen  van het grondvlak van het vertrek beslaat. c 

intensiteit des lichts kan dus nog heel wat vei minderen,

e heer  rijksbouwkundig e heeft bij  het nederschrijven van zijn 

verwij t stellig niet er  op gelet, dat zijn . lange cn . breede 

hoofdgang (oppervlakte 2.) alleen direct licht ontvangt door 

een deur cn één venster  van gelijke afmetingen als het raam van 

het pedelsbureau,

e andere bronnen van lichtverzorging, die bovendien geen 

rechte voortplantin g van het licht gedoogen, kunnen, meer be-

paald voor het voorste gedeelte van die gang, nauwelijks in aan-

merking komen. Wanneer nu de aanmerking op de onvoldoende 

verlichtin g van het kleine pedelskamertje inderdaad waarheid be-

vatte, dan zoude de hoofdgang van het zoozeer  geprezen ontwerp 

van den rijksbouwkundig e in een droevig halfdonker  gehuld zijn. 

Eindelij k wordt in het rapport ook de  der  pedelskamer 

ondoelmatig geacht. Wi j  nemen de vrijheid , tegenover  deze onjuiste 

bewering onze meening te plaatsen, die ook met de algemeen 

erkende en gangbare begrippen en opvattingen beter  strookt. Zij 

komt daarop neder, dat de ligging eener  pedelskamer vlak bij 

den ingang en vlak tegenover de hoofdtrap met het gezicht op 

deze en den hoofdgang, als de  is le beschouwen. 

All e deze vercischten worden bij  de pedelskamer in het project 

van den heer  rijksbouwkundig e  die op een hok uitkomt , 

dat een soort van  van de hoofdgang vormt

e 

grootere afstand van ons pedelsbureau tot de hoofdtrap kan te 

minder in aanmerking komen, als voor den dienst op de boven-

verdieping eene afzonderlijke pedelskamer is ingericht. 

Wat  betreft, zoo moeten wij  het 

standpunt blijven handhaven, dat wij  van het begin af hebben 

ingenomen en in ons schrijven van  Januari nader  hebben toe-

gelicht: daarop nederkomende

t verwijt , dat wij  tegen onze eigen stelling zouden hebben 

gehandeld, terwij l wij  de dwarsmuren van het nieuwe gebouw niet 

haaks op de kruisgang hebben ontworpen, is eene van de vele 

ficties, die het rapport bevat. e dwarsmuren zijn

t eene heeft met het 

andere niets te doen. Onze dwarsmuren staan hunnerzijds, zooals 

het behoort, haaks op den buitenmuur. 

Nog verrassender en meer dan zonderling klink t het daarop 

volgende verwijt : t kon niet missen of het vreemde en de 

gezochtheid dezer  schikking moesten zich aan het plan wreken cn 

dit is geschied op eene wijze, die niet slechts de schoonheid, maar 

vooral de  van het ontwerp heeft benadeeld."  . . . . 

e deur, uitkomende in de kruisgang en gelegen in de hoofdas 

der vestibule verraadt onverbiddelijk den schecven stand juist op 

dc plaats, die het meest de aandacht trekt." . 

Welk een kostelijke bijdrage tot illustrati e van het spreekwoord 

van den splinter  en den balk, heeft dc adviseur in deze beide 

zinsneden geleverd. Zooals zoo vele malen, komt hier  wederom 

duidelij k uit, hoe voor de beoordeeling van beide plannen telkens 

een andere maatstaf wordt aangewend.  van 

den heer  rijksbouwkundig e de schceve (niet rechthoekige) stand 

van zijn frontgebouw tegen de muren van de zuidelijke kruisgang 

en tegen de hoofdas van het groote auditorium niet nog

 cn  — en, wat schoonheid betrefl 

 — uit in de

 Wat beteekent, daarbij  vergeleken, hel velschil 

van eenige decimeters in de diepte der  beide dagzijden eenen deur? 

Juist om een dergelijken, onmiddelijk in het oog loopenden, 

 misstand, die het plan van den heer  rijksbouwkundige 

aankleeft, te vermijden, hebben wij  aan de beide gangmuren, zooals 

het behoort, een evenwijdig beloop gegeven. e handelwijze is 

te meer  gerechtvaardigd, omdat het oude metselwerk van de 

kruisgang immers toch eene nieuwe beklee ling vereischt. Een op 

zich zelf staande muur verdient zelfs in velerlei opzichten de voor-

keur  boven eene bekleeding, die tegen het oude metselwerk zonder 

spouw is.aangemetseld. Wanneer men vervolgens leest: «Naast 

de deur  heeft men een muur moeten metselen om verder  de geering 

te verbergen"  en men slaat een blik op het

van den heer  adviseur,

 dan heeft men ook hier  wederom eene treffende illustrati e 

van de waarde en van het karakter  der  op ons plan uitgeoefende 

kritie k ! 

e hierbij  te pas gebrachte fraaie gelijkenis laten wij  dan OO

voor wat zij  is; zij  komt ons voor  veeleer  op velschillende rede-

neeringen van den adviseur dan te dier  plaatse toepasselijk le zijn. 

Tegen het vervallen der  zoldertrap, wanneer  deze overbodig 

wordt geacht, bestaat natuurlij k onzerzijds geen bezwaar. e nu 

reeds voldoende verlichtin g van de bovengang zal dan volgens 

den wensch van heeren curatoren nog aanmerkelijk kunnen wor-

den verstrekt. 

n zijne beoordeeling van ons eerste schetsontwerp werd dooi-

den heer  rijksbouwkundig e de volgens onze meening onjuiste 

stelling verkondigd: dat  bij  universiteitsgebouwen over 

het algemeen niet op haar  plaats zijn, maar dat eene

 alleen bij  schouwburgen en concertzalen thuis behoorde. 

Nadat wij  in ons antwoord de onjuistheid zijner  stelling door 

eene reeks van voorbeelden hebben aangewezen, vei klaart hij  zich 

heden in staat de door ons vermelde voorbeelden gemakkelijk te 

kunnen vertienvoudigen

Ook tegenover  zijne nieuwe bewijsvoering — waartegen wij  ter 

loops opmerken, dat de vestibule niet alleen een onderdeel van 

het nieuwe gebouw, maar van het toekomstige geheel uitmaakt, 

waartoe voornamelijk ook het groote auditoriu m en de Senaats-

kamer behooren — meenen wij  onze oorspronkelijke zienswijze te 

moeten behouden.

 en 

was op den aanleg eener  ruime vestibule gesteld. 

Wat den  betreft, kunnen wij  niet toegeven, 

dat hij  te smal ontworpen is. e doorgang heeft . breedte, 

de deuren zijn - . wijd ,

 genaamd «achter den "  Voorts merken wij  op, 

dat ile deur van den doorgang, in de kruisgang uitkomende, 

 in dc as der  betreffende travee komt te liggen, terwij l 

de kleine afwijkin g in het plan alleen aan eene onnauwkeurigheid 

van den teekenaar is toe te schrijven. e aanmerkingen op de 

gebroken richtin g van den geprojecteerden doorgang en den 

cirkelvoimigen omgang klinken meer dan bevreemdend uit den 

mond van den vervaardiger  van een plan, w a a r t »



e oplossing is zoo beneden alle kritiek , dat reeds daardoor 

het onvolprezen plan in de oogen van den onpartijdiger ! deskundige 

veroordeeld is. Natuurlij k bestaat bij  ons geen bezwaar, de dwars-

muren in onzen publieken doorgang des vereischt te doen vervallen. 

Wi j  zullen de verdere beschouwingen van den heer  rijksbouw-

kundige niet tot in de nietigste kleinigheden volgen, te minder 

omdat de aanmerkingen ongeveer  van hetzelfde gehalte zijn. Wi j 

zullen ons dus alleen tot de wederlegging der  voornaamste van de 

ingebrachte bezwaren beperken. r  rangschikken wij  in de 

eerste plaats de aanmerkingen op de hoofdtrap, vwaarvanslechts 

de eerste traparm voldoende breedte  heeft, de beide andere 

traparmen en het bordes zijn bekrompen." ? Eene dubbele 

trap met twee armen van + '-5 - breedte, die alzoo bij  het 

beklimmen der  verdieping en bij  het afdalen eene splitsing van 

het verkeer  toelaat, zal voor  de communicatie niet gemakkelijker 

en geriefelijker  zijn clan een enkele trapar m van . breedte? 

Eene gezamenlijke lengte der  treden van -f . meer  bekrompen 

dan eene lengte van ! n deze stelling heeft de moed van 

den onpartijdigen beoordeelaar  zonder  twijfe l zijn toppunt bereikt. 

Uit een aesthetische oogpunt nemen wij  de vrijhei d op te 

merken, dat ook voor  dezulken, die nooit in dc gelegenheid waren 

soortgelijke trappen te zien, slechts weinig verbeeldingskracht 

vereischt is, om te beseffen, dat de indru k ook voor  de geprojec-

teerde afmetingen nog grootsch en indrukwekkend moet zijn. Na 

de opgedane ondervinding zullen wij  ons onthouden, voorbeelden 

te noemen. r  het . breede en . lange bovenlicht zal 

niet alleen de trap zelf, maar  zullen ook de hoofdgangen in beide 

verdiepingen overvloedig licht ontvangen. c verlichtin g in het 

verbeterde plan door  een zijdelings op het bordes uitkomend raam 

is, hierbij  vergeleken, niet alleen uiterst armoedig, maar  ook uit 

een aesthetisch oogpunt meer  dan gebrekkig. 

Evenals bij  zooveel andere aan- en opmerkingen van den heer 

rijksbouwkundige, zijn ook zijne beschouwingen over  de verlich-

ting soms lijnrecht in strijd met de feitelijk e toestanden. Zoo 

o. a. bij  de bewering, dat verlichtin g van de zijgang der  beneden-

verdieping in ons ontwerp ter  nauwernood voldoende zal blijken . 

Wanneer  men er  nu op let, dat deze zijgang door eene . 

breede en - j - . hooge boogopening met het daghelder ver-

lichte portaal vóór hel groote auditoriu m en de Senaatskamer 

gemeenschap heeft, dan kar. de gemaakte aanmerking eiken des-

kundige slechts een glimlach ontlokken. e lichtverzorging van

genoemd portaal geschiedt toch door een vallicht, dat bij 8 . 

oppervlakte meer  dan ], van den vlakken inhoud der  grondvlakte 

van het lokaal beslaat en op eene hoogte van slechts . is 

geplaatst! 

e verlichtin g mag dus met alle recht schitterend en daghelder 

worden genoemd. 

n het ontwei]) van den heer  adviseur  geschiedt de lichtver-

zorging der  genoemde lokalen door middel van indirect bovenlicht

met behulp van een binnenplaats van a oppervlakte, die 

van . hooge muren is omgeven! . . . Ook de lichttoe-

treding in de gang, in de jassenkamer en in de wachtkamer van 

de bovenverdieping zal geenszins gebrekkig kunnen worden ge-

noemd, wanneer men voor de dakliehten van liggende, weinig 

boven het dakvlak verheven, glasramen gebruik maakt zooals ze 

aan het  en aan het nieuwe Centraalstation zoo 

ruimschoots zijn toegepast. e in het ontwerp van den rijks -

bouwkundige voorkomende, op het dak van den kruisgang ge-

plaatste, dakvensters zijn hier  natuurlij k als ondoelmatig te ver-

werpen, omdat zij het licht onderscheppen, in plaats van het 

onbelemmerden toegang te verschaffen. Ook het plaatsen van de 

door  ons bedoelde glasramen in den inspringenden hoek van de

kruisgang kan geen bezwaren opleveren. 

t de Collegekamer der  bovenverdieping, ondanks den opeen 

afstand van + . gelegen topgevel van het groote auditoriu m 

goed verlicht zul zijn, kan aan vele analoge gevallen worden nage- | 

gaan. e eerstondergclcckcndc neemt de vrijhei d de middenzaal 

der bibliotheek van de Polytechnische School als voorbeeld aan 

te halen, die op een steeg van slechts . uitkomt , terwij l juist 

tegenover  de zaal een . breede huisgevel verrijst , die twee 

verdiepingen hooger  is opgetrokken. e zaal is zeer  goed ver-

licht en heeft vele jaren door  tot collegekamer gediend. 

Niets staat overigens in den weg, om zoowel de gang als de 

collegekamer en de wachtkamer voor  examinandi op de meest 

schitterende wijze met vallicht te verzorgen, waaraan voor  college-

kamers en lokalen van soortgelijke bestemming door  velen zelfs 

de voorkeur  wordt gegeven. 

t de afkeer  van de toepassing van vallicht, waartoe men 

volgens het gevoelen van den heer  rijksbouwkundig e in ons kli -

maat slechts noode moet overgaan, niet door alle deskundigen en 

het minst door de eerste raadslieden der  wordt gedeeld, 

blijk t uit de overvloedige tocpassieg dezer  constructie aan dc twee 

belangrijkste monumentale gebouwen, die in onze dagen van staats-

wege zijn uitgevoerd. Wi j  bedoelen het m en het Cen-

traalstation, beide te Amsterdam. j  het eerste gebouw is van 

dakramen en glazen plafonds op zoo ruime schaal parti j  getrokken 

als in geen enkel schilderijen-museum zelfs in veel gunstiger  lucht-

streken lot nog toe ook in de verste verte is geschied. En toch 

heeft men nog in den nieuwsten tij d schilderijen-galerijen alleen 

met zijlich t ingericht, zooals o. a. in dc door n gebouwde 

e te Weenen. 

Bij  den bouw van het geheel vri j  liggende Centraalstation te 

Amsterdam zag men zelfs geen bezwaar, sommige in de beneden-

verdieping gelegen vertrekken — het koninklijk e salon — dooi-

de bovenverdieping heen uil eene hoogte van - |- . van boven-

licht te voorzien! 

in onze conferentie opperde de heer  rijksbouwkundig e zelfs 

ernstige bezwaren tegen het bovenlicht van de hoofdtrap in ons 

ontwerp, dat te dier  plaatse toch in aile opzichten gerechtvaardigd 

is. En toch heeft de voornaamste raadsman der g bij  den 

bouw van de geheel vrijstaande dienstwoning van den directeur 

van het m de hoofdtrap zonder  dwingende omstandig-

heden met bovenlicht ontworpen en uitgevoerd. Ook het Bestuur 

der j  tot bevordering der  Bouwkunst zag er  niet het 

minste bezwaar  in, het maatschappelijk gebouw door eene hoofd-

trap met bovenlicht op te luisteren, evenmin als de voor  dien 

dien bouw benoemde afzonderlijke jur y van deskundigen. 

t ook een vallicht, gedeeltelijk besloten tusschen hooger  op-

gaande muren, zoo kan worden samengesteld, dat het tegen sneeuw, 

dooi en condensatiewater  bestand is, zal wel geen deskundige 

willen ontkennen. Bovendien verkeert zulk een bovenlicht zelfs 

in zooverre in eene gunstige positie, als de nadeeligste invloed, 

namelijk de storm, geweerd is. 

Tot de meest kenschetsende onderdeden van het geheele advies 

van den heer  rijksbouwkundig e behoort zonder  twijfe l het betoog 

over  beweerde misdeeling van het zoogenaamde vzwcetkamertje" 

wat ligging en inrichtin g belieft. Wi j  kunnen volstaan met de 

opmerking, dat het aan deze zeer  ruim e wachtkamer grenzende 

kabinet evenzeer een uitzicht gunt op straat als de bekrompen 

wachtkamer in des heeren adviseurs ontwerp — daargelaten of 

dergelijke gelegenheid tot verstrooiing voor  vei trekken van deze 

bestemming vereischt of zelfs gewenscht is. Aan beide opvat-

tingen is in ons ontwerp voldaan. Of nu het kabinet, zooals de 

heer  rijksbouwkundig e doet voorkomen, als het ware bij  toeval 

of bij  ongeluk is ontworpen of niet, doet stellig niets ter  zake. 

n eisch, om ter  wille van den concierge op een afstand van 

-f- . van de hoofdtrap nog eene derde trap aan te leggen, 

achten wij  te ongerijmd en buitensporig, om tot inwilligin g daar-

van te adviseeren. Tot juiste beoordeeling van »het gemak voor 

den inwendigen dienst", dat men van deze diensttrap in werke-

lijkhei d znh kon beloven, is hel voldoende te constaleeren, dat 

alleen de dienst in twee van de zeven bovenzalen daardoor  eenige 

verlichtin g zou ondervinden, terwijl voor den dienst in alle andere 

lokalen geenerlei gemak zonde worden verkregen. Ook in de zoo 

grootsch en weelderig ingerichte hotels van onzen tij d veroorlooft 

men zich, zells ter  will e van vele honderden logeergasten, zulk 

een weelde niet, als hier  wordt voorgesteld. Voor  ons ontwerp 

ware de inrichtin g van een derde trap bovendien daarom volko-

men doellos, omdat juist dc beide, bij  deze «verbetering"  betrok-

ken vertrekken onmiddellij k bij  de hoofdtrap hunne toegangen 

hebben en de distributi e van onze bovenverdieping zoo uiterst 

beknopt en eenvoudig is. t labyrint h van gangen en portalen, 

waardoor  vooral de bovenverdieping van het plan van den heer 

rijksbouwkundig e zich kenmerkt, is in onze planverdeeling geluk-

kig vermeden. 

l onze vroeger  uitgesproken ineening, dat het ontwerpen 

van collegezalen van meer  dan 9 . diepte, die slechts van eene 

zij,ie licht ontvangen, geen redelijken zin heeft, door den steller 

van het rapport wordt ontkend, is onze opvatting niettemin de 

juiste en wordt zij  door  de theorie en praktij k van ons vak vol-

komen bevestigd. 

Ziehier  eenige gegevens, geschikt om onze zienswijze toe te 

lichten en te bevestigen. 

n ; e der  collegekamers: 

, . 

Straatsburg, . (er  zijn afmetingen van  en

doch dan zijn die lokalen van

of  zijden verlicht). 

, . 

, . 

Athene, . 

Weenen,  en . (er  zijn groote auditorien van 

. diepte, doch deze 

zijn van  zijden verlicht). 

 (Polyt. School), . (er  zijn lokalen van

en , doch deze zijn van

of  zijden verlicht). 
Zurich,

. . komt v. bij  licht v.  zijden) 

Aken » » 

n » » 

Berlij n » » 

g » » 

Weenen (Academie») 

.

. (n » » » » 

. (

. 

t het . diepe kleine auditoriu m in het ontwerp van 

den rijksbouwkundige, dat slechts van eene zijde licht ontvangt, 

uitstekend zoude verlicht zijn, moeten wij  dan ook ten sterkste 

betwijfelen. 

Of er  aan een zoo groot tweede auditorium , waarvoor  vol-

gens het plan van den heer  rijksbouwkundig e dan een zesde deel 

van het te bebouwen terrein wordt ingenomen, werkelij k behoefte 

bestaat, blijkt ons noch uit het aangehaalde schrijven van heeren 

curatoren, noch uit den brief van den senaat der rijksuniversiteit_ 

e eenige aanduiding, op dit lokaal betrekking hebbende, vinden 

wij  in het reeds vermelde schrijven van den secretaris van den senaat, 

aldus luidende: » Wat zekerlijk wenschelijk zoude zijn, is, dat er 

minstens één lokaal zij, waarin  toehoorders goed plaats kunnen 

vinden, een lokaal geschikt voor  voordrachten van populairen aard, 

zooals allicht bij  de litterarische of theologische, mogelijk ook bij 

de juridisch e faculteit voorkomen; een soort van

waar  zoowel voor  een groot getal toehoorders ruimt e is, als gele-

genheid voor  hen tot het maken van schriftelijk e aanteekeningen 

nopens het gehoorde."... . 

t rapport van den heer  rijksbouwkundig e eindigt met de 

minder  juiste opmerking, dat zijn ontwerp ongeveer . minder 

beslaat dan het onze, waaruit gevolgtrekkingen omtrent de bouw-

kosten worden afgeleid. 

Volgens onze berekening beslaat de bebouwde oppervlakte van 

ons ontwerp -+-  en die van het ontwerp van den heer 

rijksbouwkundig e - j - t verschil is dus 8 . 

 de geheele opmerking en vergelijking bet eekent wederom 

niets, terwijl men voorbijgaat of verzwijgt, dat in ons ontwerp 

een gedeelte van het gebouw, beslaande +  slechts ééne 

verdieping hoog is opgetrokken, zoodat de vlakke inhoud der boven-

verdieping slechts  bedraagt. 

En hiermede eindigen wij  onze beschouwingen over  de tegen 

ons ontwerp ingebrachte bezwaren, waarin wij  tevens Uwe vraag, of 

en in hoeverre de inhoud der  ons medegedeelde stukken wijziging 

van ons ontwerp alsnog wenschelijk doet voorkomen, meenen te 

hebben beantwoord. 

Wi j  vertrouwen in deze onze beschouwingen te hebben aange-

toond, dat niet over  ons ontwerp, maar  wel over  het advies van 

den heer  rijksbouwkundig e het verwij t van gezochtheid en ge-

wrongenheid en — om geen minder  parlementaire uitdrukkin g te 

gebruiken — van verregaande eenzijdigheid met volle recht kan 

worden uitgesproken. 

E . . 

C. . 

betreffende den sti j l van het nieuwe Universi tei tsgebouw. 

Wat den stijl van het gebouw betreft, gingen wij  bij  het ont-

werpen van ons plan van de overweging uit , dat de herleving 

der klassieke oudheid op taalkundig en wetenschappelijk gebied, 

en daarmede de ontwikkelin g en de bloei der  Universiteiten, met 

de gelijktijdig e hervorming op het gebied der  beeldende kunsten 

zoo nauw in verband staan, dat de keuze van den l 

voor  het nieuw te stichten monument als van zelve is aangewezen. 

e stichting van een Universiteitsgebouw der d < ; eeuw in 

gothischen stij l achten wij  nauwlijk s eene mindere anomalie dan 

de oprichtin g van een gothischen schouwburg, waaraan wel nog 

niemand gedacht heeft. 

Ook de omstandigheid, dat het gebouw in de onmiddelijk e 

nabijheid van den m is gelegen, kan, naar  onze opvatting, de 

keuze van stijl niet influenceeren, want nog nooit hoorden wij  de 

stelling verdedigen, dat in de omgeving van een gothisch kerk-

gebouw, hoe verheven ook als kunstwerk en eerbiedwaardig als 

monument, alle andere gebouwen, onafhankelijk van hunne 

bestemming, en van den tij d hunner  stichting, ook in gothischen 

stij l behoorden te worden opgetrokken. , klooster-

gebouwen, kapittelhuizen en pastorieën verkeeren natuurlij k ten 

dien opzichte in eene geheel andere verhouding. 

Bij  alle gebouwen van andere strekking dient men zelfs den 

schijn eener  soortgelijke verhouding tot het kerkgebouw te 

vermijden. 

Verder  van de veronderstelling uitgaande, dat het nieuwe 

Universiteitsgebouw zoo veel eenigszins mogelijk een eigenaardig 

geheel, en op zich zelve staand monument diende te vormen, 

beschouwden wij  het ondoenlijk, de kruisgang, hetzij  in haar 

geheel, hetzij  in een harer  onderdeelen, als een organisch bestand-

deel aan het nieuwe gebouw te verbinden. t het oog hierop 

kwam het ons zelfs wenschelijk voor, den hoofdingang tot het 

groote auditoriu m uit de kruisgang, waar  hij  zich nu bevindt, 

naar  het nieuwe gebouw te verplaatsen en wel in de lengte-as 

van deze zaal, tegenover  het spreekgestoelte, gelijk in ons plan 

door eene nis is aangeduid. 

t is daarom; dat de lengte-as van het groote auditoriu m 

tevens als as van onze hoofdgang is aangehouden, welke gang 

zoowel met de groote vestibule als met de hoofdtrap — en door 

deze met de faculteitskamers — eene even fraaie als doeltreffende 

gemeenschap heeft. Wi j  maken ons geen illusies, dat aan de 

verwezenlijking van ons denkbeeld voorshands niet nog groote 

hinderpalen in den weg staan. Want, hoewel in het gewijzigde 

plan van den heer , onze distributie , ondanks 

de vele voorgewende gebreken, in hoofdtrekken geheel is over-

genomen, heeft men door  de verregaande verminkin g van deze 

hoofdgang, de afkeer  tegen ons denkbeeld op zeer  duidelijk e 

wijze te kennen gegeven. 

Wi j  voegen er  ter  loops bij , dat wij  ook in de overige wijzigingen 

onzer  planverdeeling — met name in de veranderde ligging der 

pedelskamer, in de verandering van den vorm en van de verlichtin g 

der hoofdtrap, in het inlasschen eener  binnenplaats en in de 

bijvoeging van een derde trap — veeleer  eene vermindering der 

waarde van ons plan, dan eene verbetering, vermeenen te zien. 

Ook uit een algemeen assthetisch oogpunt komt het ons ondoen-

lij k voor  een middeneeuwsche kruigangs tot een harmonisch onder-

deel van een negentieneeuwsch Universiteitsgebouw te verheffen. 

En omgekeerd schijnt het ons toe, dat het kostbare monument 

van middeneeuwsche kerkelijk e kunst van zijn karakter  en van 

zijne eigenaardige bekoorlijkhei d veel zoude verliezen, door  geheel 

of gedeeltelijk, aan een modern gebouw van niet kerkelijk e be-

stemming geannexeerd te worden. 

Wi j  zouden dus veeleer  tot eene nog scherpere afscheiding van 

kloostergang en Universiteit, dan tot eene ineensmelting van 

beiden adviseeren. 

t ook de beide voornaamste lokalen van het bestaande ge-

bouw op den stijl van het te stichten monument geen toon neven-

den invloed kunnen uitoefenen, komt ons voor, voor  de hand te 

liggen. t groote auditoriu m is gothisch, de Senaatskamer 

daarentegen niet. Beide zalen danken hare beteekenis veeleer  aan 

de geschiedkundige, dan aan eene werkelijk e en hooge kunst-

waarde en kunnen dus te meer  in een nieuw gebouw worden 

opgenomen zonder  in stijl daarmede overeen te komen, wat 

trouwens, met het oog op beiden te gelijk, onmogelijk is. 

Delft,  Juni
Utrecht,  Juni

E . . 

C. . 



n het volgende nummer van het  zal het 

programma un de Nederlandsche taal) worden opgenomen, van 

de prijsvraag, uitgeschreven voor een nieuwen schouwburg te 

Stockholm. 

Van af g a. s. is dit programma voor  belangstellenden 

kosteloos verkrijgbaa r  aan het bureau van de j tot 

bevordering der  Bouwkunst. Wat betreft de daarbij  behoorende 

teekeningen, verwijzen wij  naar  hetgeen over  deze en het programma 

is medegedeeld in het vorige nummer van het

Wat de  is der  voorstellers van het gewijzigde art.

begrijp ik wel, en dat er  eene mouw aan te passen zoude zijn, 

spreekt van zelf. 

n het  van  Sept. draagt de heer 

Cramer de afdeelingen op, te zorgen dat de zaak in het reine 

komt. Zulk 'n overdracht acht ik verkeerd, omdat zij  later  aan-

leiding kan geven tot verschillende uitleggingen. 

Naar  mijne meening moet de e wet duidelij k en 

bijgevolg logisch zijn ; derhalve zou ik voorstellen het gewijzigde 

art .  te lezen: 

e afdeelingen kunnen tot leden aannemen, de gewone-, 

buitengewone- en kunstlievende leden der , zoomede 

hen, die bij  de j kennis hebben gegeven van hun 

voornemen, lid van eene der  afdeelingen te worden." 

Aangezien de Algemeene Vergadering plaats heeft vóór het 

verschijnen van het volgend nummer van het

geef ik de e de vrijhei d op de Algem. Vergad. zoodanig 

gebruik te maken van dit schrijven, als haar  het meest geschikt 

zal voorkomen. 

d 

Uw dw. dr. 

 Sept.

. 

Onder  het verslag van de vergadering der  Afdeeling n 

in uw nummer van  September, vinden wij  het rapport omtrent 

de proeven, door  den heer S. Baron, lid van de j 

tot bevordering der  Bouwkunst (aid. , met kallkolit h 

genomen. 

Ofschoon wij  met genoegen daaruit ontwaren, dat, terwij l de 

 ui'komst der  proeven met kallkolit h door  den heer 

B., zooals wij  steeds hebben beweerd, uitsluitend te wijten was 

aan verkeerde behandeling van of onvoldoende bekendheid met 

het preparaat, de  proeven het oordeel van dien 

heer  reeds ten gunste hebben gewijzigd, mogen wij  ons de op-

merking niet onthouden, dat de heer  B. meer goede eigenschappen 

van kallkolit h verlangt te ontdekken dan die wij  opsommen. 

t schijnt dat de heei B. ons ondanks in den prospectus ziet, 

de aanbeveling van kallkolit h als middel tegen vochtige muren, 

niettegenstaande daarvan door ons geen woord is gezegd. 

e heer  B. acht voorts, behoudens in sommige gevallen waarin 

kallkolit h en kallkolithplamuu r  met succes kan worden toegepast, 

het gebruik wenschelijk, omdat deze stoffen in water  oplosbaar 

zijn, iets wat onze prospectus ook meldt. r  deskundige zal be-

seffen, dat deze oplosbaarheid geen bezwaar  genoemd kan worden 

en verdwijnt , zoodra de verf of vernis is aangebracht. 

Uit de vele attesten betreffende ons artikel mecnen wij  geen 

betere keuze te kunnen doen dan 't volgende. 

«Ter voldoening aan uw verzoek kan ik u mededeelen, dat ik 

sedert  jaar h gebruikt heb, steeds met goed gevolg op 

muren, plafonds en zinkwerk. 

Amsterdam,  Sept.  G. . , 

. Binnen-Amstel." 

r  vriendelijk e opneming van het bovenstaande in uw eerst-
volgend nummer, zult u ons zeer  verplichten. 

. 

Uw dw. dienaren 
,  Sept.  &

e commissie tot het examineeren van hen, die het diploma 

van geëxamineerd en beeedigd landmeter  verlangen, is voor  het 

jaar  samengesteld uit de volgende heeren: 

Voorzitter , . C. . . Sehols, hoogleeraar  aan de Polytech-

nische school te , en leden de hh. . van Goudoever, insp. 

der  reg. en domeinen te 's Gravenhage; A . W . E. , inge-

nieur-verificateur  van het kadaster te ; . C. A. Schel-

tema, hoogl. aan de Polyt. school te , en A. e Comte, leeraar 

aan genoemde school. 

Ter aanvulling van een bericht in het vorige nummer van dit 

Weekblad voorkomende, kunnen wij  thans mededeelen, dat uit de 

ontwerpen welke inkwamen op de prijsvraag, voor  de deuren van 

den n , door de commissie van beoordeeling dat van 

onzen landgenoot, den heer  W . , te Utrecht, gekozen 

is voor  de deuren in het portaal aan de noordzüde. 

Voor  het westelijke en het zuidelijke portaal is aan het ontwerp 

van den architekt Schneider, te Cassel, den prij s toegekend. 

e werkzaamheden voor  de nieuwe penanten van de overkapping 

van het Centraal-Station te Amsterdam, zijn voor  de som van 

 aangenomen, dat is /  minder  dan de geraamde som. 

 Sept. e architekt W. t Gzn.: het 

bouwen van een woonhuis aan den Parkweg te Nieuwer-Amstel 

e inschrijver . G. s voor/ e inschrijver 

v. d. Eik en de Waal voor ƒ

 Sept. e ingenieur . P. N. a te 

, namens de heeren Th A . van den Broek en G. W . 

van Barneveld j  Jr. : het maken van de bezinkbakken, de 

filters, het machine- en ketelgebouw met toebehooren, den voetweg, 

de kolenloods en eenige verdere werken, ten behoeve van de 

waterleiding te n o;> en nabij  het terrein der  pomp- en 

filte  werken, gelegen in de gemeente Grouw, bestek n. e 

inschrijver  T. s Wzn. te n voor/ e 

inschr. T . G. Bekhuis en . a te n voor

t maken van den watertoren te n met de bijleve-

rin g van de benoodigde materialen met uitzondering van eenige 

ijzerwerken, waaronder  het reservoir, bestek n. e inschr. 

A . Smits en T . a te Schrans bij m voor ƒ

e inschrijver  T . G. Bekhuis en ü . a voor /

Gunning aangehouden. 

 Sept.: het bouwen van eene vill a te St. Anna 

onder  beheer  van den architekt . Semmelink. e inschr. 

E . J. Wijer s te Nijmegen voor / e inschr. G. J. 

Groot te St. Anna voor ƒ  Niet gegund. 

 Sept. t bouwen van een Woonhuis voor  den 

heer . , onder  beheer  van den architekt . de Graaf aldaar. 

e inschrijver . Bruggink voorplan a f  plan b f

e » Gebr. ,  a»

g voor  p!an a, f  voor  plan  f

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

een handgeld van E , 
Aanbrengpremie N . 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 

Eigendo m van TH. SIMON, L SOHET & A. CAHN, 

te s (Frankrijk. ) 
Gelege n i n den omtre k van

 enz., en te  tussche n St . Joir e en Keffroy . 

Franco toezending van monsters en prijzen op aanvraag 
4146 —

 en

N S  Cie.
n  Cementtegels.

Groote voorraden. 

Oloernkirchner  of Bremer- Udelfanger-
e . 

S i l e z i s ch en Z w e e d s ch . 
Fransen en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

exploitatie r n van de Val Travers. 

E . T 

e ondergeteekenden bevelen z ich 
bi j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con-

d i t i ë n . 

n 138 

. Z E  V A S S ö t m e. 

k A e 9. 

E
VA N 

Beltwe g N o. 8.

Gecomprimeerd e Asphaltwege n endit o Borschvloeren . Werken in Asphalt -
Nastie k voo r Trottoirs , Skating-ltinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en Jlagazijnvloereii , Gangen . Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fundeeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphal t speciaa l tot werin g van vochtig e muren. 

 8, » 
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2 J

J A N H A M E R , 
Amsterdam .  286. 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

S , Patent 1882,
S Schoorsteen-Ventilators, 

vereischen geen toezicht, hebben geen beweegbare deelen, geven geen 
terugslag in den koker; zijn van soliede constructie bij  billijke n prijs . 

n alle voorname plaatsen zijn modellen te bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis en franco. 
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HORRIX i t VOGELS, 

'S . 
- en N 

voor n en . 

,
te T 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkamer-Benoodigdheden , 
, 

Gouden en Zi lveren . . 
Tentoonstel l ing Amsterdam. 

e inrichtingen waarvan reeds vele 
in  geplaatst zijn, munten uit door 

 en

. 

. 

n 

K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 

BOUWARriKELG N en WB6BIRCBAPPB1 , 

(Systeem E ) Amsterdam. 

Deze warmwaterverwarniin g (met nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 

beveel t zic h aan i n de volgend e geplaatst e en besteld e toestellen , sind s 1876. 

Amsterdam.  de 
, )

; , ,
w , Vossius-
straat. — e  W. F. . (huis). , (huis). — . 

, (huis).
 de , (huis).  J. 

, (huis.)
 de .

(kantoren). 

.

Bot terdam. e  P. S. , (huis). — r , (huis). — 

. (kantoren). 
Baarn. . , (villa). 

Zaandam. e . , (villa ) 

Arnhem . , , (villa). 

'8 . e . J. . VV. , (huis, n Copes van Cattenburg.) 
.

Amsterdam. , Weteringschans. , Plantage. — 
, Prins , (6o kamers). — de

. (kantoren). - P. , t (huis). — 
. e Bingerden). 

e . , (huize de Cloeze). 

e . . . , d ,

e .  W. . (villa). 

Amsterdam. Nieuw te bouwe n Kl in isc h Ziekenhuis , groo t 1 5 0 00 . 

e . . WüSTE, , (huis). 

e . P. , (villa). 

n te bezichtigen in het Tentoon-

« ;Th. E , d t 32 . 
 en St. Anthonie lireestraat C

. 
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 lagere n prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

t voor  Nederland, , 19 Pr in s , Amsterdam. 
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 Zandsteenaohtige verf voor  gevels. — Steenkit. — Steensausen. 

— C. WÜST. fabriekant van Verwen te . — 

: . . J. . . Prof. E. . . E , 
C. , F. J. n C. T.J . S . 

Bu reau: t
Ui tgevers: E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Oflioe: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p.p.  vooi e 

(bij  vooruitbetaling) . p, p ./  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. ƒ — Afzondert. Nummers voor  zoo lang <le voorraad strekt  Cts 

: n betreffende de . — Tentoon-
stelling van décoratief schilderwerk. — e tentoonstelling van Gas-
toestellen. — Een . — Prijsvragen. — . — 
Binnenlandsche berichten. — Ailoop van Aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

G . - Bauer  &  Zoon,

 Beschilderd weefsel voor  kamerbehang, voorstellende een gedeelte van 
een jacht op wilde zwijnen. 

 Penteekeningen naar  sgraffito decoratiün, te t uitgevoerd, bij 
een tuinmanswoning, een koetsierswoning en een stal en koetshuis, 
van w v. d. Sandheuvel. 

W . C. Bauer,

 Teekening naar  een mosaiek, uitgevoerd door  Guilbert , volgens 
een teekening van Ch. . e des Art s s te Parijs). 

. P. Berlage N zn 
 Vier  ontwerpen voor  tegenbeschildering, uitgevoerd voor  het winkel-

gebouw der  firma Focke en r te Amsterdam. 
P. . Boomgaard,

 Gedeelte van een plafond-beschildering. 
6. f paneel. 

f paneel. 

J . G i d d i n g &  Zoon,
8. Gedeelte van een uitgevoerde plafond-beschildering. 

A . F . Gips,
 Ontwerp voor  een wanddecoratie in een balzaal. 

 Fragment van een schets-ontwerp voor  een plafond in een schouwburg. 
 Eenige dessus de porte voor  een vestibule decoratie; photograliün 

naar  uitgevoerde doeken. 
e paneelen voor  een vestibule decoratie; photograliün naar 

uitgevoerde doeken. 
 J . Jesse,

 Studil'n voor  decoratief schilderwerk. 
W i l l y ,

 Schets van een plafond, gevat in donker  eikenhout, uitgevoerd in de eet-
zaal van den heer  v. Gijn te . Onderwerp: een liachante-

s School voor ,
f paneel, door  J. Bokhorst. 
f paneel, door  G. . 

e studie, door  W. Zwier. 
 Fragment van een omlijsting. 

J . . SchmitZ J r . ,

 Tableaux, imitati e blauwe tegels. 
 Ontwerpen van uitgevoerde werken. 

. Slui j terman ,

 Schets-ontwerp voor  een plafond-beschildering, uitgevoerd bij  den heer 

Scholten te Amsterdam, en 
 Photograliün naar  fragmenten van de uitgevoerde doeken daarvoor. 

 Schetsontwerp voor  een paneelversiering voor  een vestibule. 
 Schetsontwerp voor  een plafondbeschildering voor  een salon. 
 Schetsontwerp (fragment) voor  een plafondbeschildering voor  een eetzaal. 

 Photograliün naar  gevelbeschilderingen op polychroom cement, 
uitgevoerd voor  den heer  Scheffer te Weesp. 

Jacob Smits,

 Schetsontwerp voor  een decoratief paneel. 
G . Sturm ,

 Friesversiering, uitgevoerd in het Centraal-Station te Amsterdam. 

 Photograliün naar de cartons, vervaardigd voor  de tegeltableau* in 
den Noordelijken gevel van het m te Amsterdam. 

 Ontwerp voor  een tegelbeschildering. 
 Pleisterwerk, beschilderd met verf van C. Wttst te . 

 Ontwerp voor  een decoratief paneel. 

Teekenschool voor ,
e studiën. 

N . van der  W a a y,
 Een rabijn ; fragment naar t . van . Florence, 

Palazzo Pitti . 
e clavierspeler; fragment naar  Giorgio Barbarelli , gezegd il Giorgione. 
Florence, Palazzo Pitti . 

 Fragment uit ,,het laatste oordeel", naar l Angelo. 
N . van der  W a ay en E . W i t k a m p ,

 Ontwerp voor  decoratieve paneelen. Onderwerp: Nijverheid en . 
 Schets voor  een uitgevoerde plafondbeschildering. Onderwerp: Psyche 

naar  den tuin van Eros gevoerd. 
QllOllinu S School,

 Twee stillevens, uitgevoerd door  leerlingen der  school. 

Op de galerij, van uit de zaal toegankelijk, zijn een aantal teekeningen 
tentoongesteld, vervaardigd door de leerlingen der  Teekenschool voor 

d te . 
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Volgens een door Z. . den g bepaald programma voor 

een prijsvraag voor  ontwerpteekeningen ten behoeve van een 

nieuwen schouwburg te Stockholm, — waarvoor  dri e prijzen worden 

uitgeloofd: één van tweeduizend, één van vijftienhonderd en één 

van duizend , voor de met eene

vergezeld inkomende teekeningen, die in overeenstemming met het 

bovengenoemd prospectus werden uitgevoerd, en voor die ont-

werpen, die het best geschikt worden geacht als leiding bij  het 

bouwen van dien nieuwen schouwburg'te worden gebruikt, behalve 

eene som van vijftienhonderd n om, indien daartoe aanlei-

ding bestaat, de verdienstelijke bouwplannen, die niet met een prij s 

werden bekroond, in te koopen, —heeft het . s 

Embetet het genoegen om op hoog bevel, hierdoor de heeren 

bouwkundigen, die aan den wedstrijd wenschen deel te nemen, 

uit te noodigen, hunne .ontwerpen en teekeningen, ten laatste op 

den  November van het loopende jaar  in te leveren, waarbij 

eene berekening der  kosten moet worden gevoegd. e inzending 

zal geschieden aan dit adres: . Ófver-lntendents Embetet, 

dat, volgens besluit Zijner , in vereeniging met den direc-

teur der e schouwburgen, de ontwerpen en teekeningen 

zal beoordeelen. t vastgesteld prospectus i) benevens de ophelde-

ringen die daarbij  mochten worden verlangd, zijn aan het Ofver-

s Embetet te bekomen. 

. S

e nieuwe e Schouwburg te Stockholm. 

j  behoort een teekening. 

. 
n wenscht den nieuwen schouwburg bij  voorkeur  op de plaats 

van den tegenwoordigen te bouwen en daarbij  grootere of kleinere 

gedeelten van den ouden te gebruiken, voor  zoover dit kan ge-

schieden zonder het doel — de aanwinst van een schouwburg, 

die alleszins aan de eischen des tijd s beantwoordt — uit het oog 

te verliezen. e mededingers hebben intusschen ook vrijhei d 

plannen in te zenden, waarbij  de verplaatsing van het gebouw 

naar een ander  terrein wordt verondersteld, een bouwterrein dat 

ter  beschikking der  regeering is, of kan worden gesteld, en dat 

voor het beoogde plan doelmatiger  mocht blijken . 

j  het plan voor den nieuwen schouwburg op het terrein van 

den tegenwoordigen, zal men rekening hebben te houden met 

het volgende : 

 de facade van het oude gebouw op het Gustaf Adolfsplein 

ongeschonden blijv e ; 

 de naar het oosten gelegene zijde van het gebouw eene 

monumentale en waardige facade bekome, die even als de facaden 

aan Strömgatan en Arsenalsgatan, uit een bouwkundig oogpunt 

beschouwd, met de hoofdfacade op het Gustaf Adolfsplein zal 

moeten overeenstemmen; 

 het tooneel in het oostelijk gedeelte van het gebouw moet 

worden aangebracht en de hoofdingang voor de schouwburgbe-

zoekers zich op het Gustaf Adolfsplein moet bevinden, met bij  -

ingangen van Strömgatan en van Arsenalsgatan; 

 de muren in het noordelijk gedeelte van het gebouw, die 

nog in bruikbare n staat zijn, voor  den nieuwen schouwburg moeten 

behouden blijven, voor  zoover dit niet hinderlij k zal zijn aan eene 

nieuwe inrichting , terwij l men de binnenmuren van het zuidelijk 

gedeelte volstrekt niet zal behoeven te ontzien, daar dit om zijn 

bouwvalligen staat eene algeheele herbouwing vordert ; en 

 in die mate als dit kan geschieden zonder  beperking der 

doelmatige inrichtin g van de, voor de werkzaamheden aan den 

schouwburg noodige vertrekken, gelegenheid wordt gewenscht tot 

het aanbrengen van winkels of verkooplokalen, waarvan de huur 

eene aanmerkelijke bijdrage tot versterking der  schouwburgskas 

zoude kunnen opleveren. 

e nieuwe schouwburg zal de volgende, voor de daaraan ver-

bondene werkzaamheden benoodigde lokalen moeten bevatten 

e  met van daar  opgaande breede trappen naar 

het parket en de loges; namelijk twee afzonderlijke trappen naar 

eiker, rang; 

een afzonderlijke  en trap naar de e loge ; 

twee  ieder met eene afmeting van circa

vierk . voet; 

de  voor, met het parket en de loges tezamen 

geteld, ongeveer  personen, met ruime zitplaatsen en ge-

makkelijk e ingangen; 

de  tegenover  het tooneel: één voor  de -

lijk e famili e en één voor het gevolg; 

 voor de e familie, afmeting circa  vierk. 

voet en daaraan grenzende 

een  met

een  met  naast de loge voor het gevolg; 

 voor het publiek, bij  voorkeur  één groote zaal van circa 

 vierk. voet afmeting of anders twee, op verschillende ver-

diepingen gelegen zalen, ieder  ten naastenbij  vierk. voet groot; 

een  bij  iederen rang; 

 voor  iederen rang, voor  heeren en dames afzonderlijk ; 

 van minstens  voet breedte; 

 mei een ingang van beide kanten; 

 voor de leden van het orchest, tevens tot bewaarplaats van 

instrumenten, muziekboeken en lessenaars ingericht, circa

vierk . voet groot. 

 bestaande 

uit de  circa  vierk voet. afmeting, 

r  voor

» t

een of meer  die aan elkander  grenzende, te 

zamen eene afmeting van  a  vierk. voet beslaan, 

een afzonderlijk portaal en trap-opgang naar de administratie-

en bibliotheek-kamers leidende. 

 van de volgende afmetingen: 

breedte circa  voet en diepte  voet, met een uitbreidin g 

naar den achtergrond van circa  voet breedte en  voet diepte; 

hoogte van den vloer tot aan den zolder  voet, en naar  beneden 

gerekend van den tooneelvloer tot op den grond der  kelder

voet; de breedte bij  de opening, van het scherm,  voet. 

 groot genoeg om 

alle decoraties te bergen, die uit verschillende gemakkelijk te 

vereenigen verdiepingen moeten bestaan, zoodat men desnoods 

over  hoogten van  voet kan beschikken; 

een  circa  vierk. v. groot; 

o  » toestellen tot chemische 

verlichtin g »  » » o 

» » » electrische verlichtin g »

bovengenoemde magazijnen zullen alle naast of in de nabijheid 

van het tooneel moeten liggen. 

t volgend aantal

 voor  acteurs, iedere kamer  circa  vierk. v. groot. 

 » » actrices »

 »  als gasten »

 dito dito »

 dito dito 

» coinpareerenden 
» mannelijke leerlingen aan het tooneel »

)> vrouwelijk e > « » » »

» mannelijke leerlingen aan het ballet

» vrouwelijk e  » » » »

» muziekanten op het tooneel enz. »

 voor de artisten ongeveer »

» » het koor »

 etc. »

met daarbij  behoorend  t

een

 i> » » 

 i)  i j o > »

 too

 in den vorm van een keuken of kamer aan de 

eene zijde van het tooneel; 

 van minder  omvang aan den daartegenoverge-

stelden kant; 

 ten gebruike der  machinisten, op 

verschillende plaatsen aangebracht en ook op de verschillende 

verdiepingen van het tooneel, ieder van ten naastenbij

vierk . voet; 

 van steen of ijzer; 

 voor de onderscheidene afdeelingen, verscheidene op elke 

verdieping. 

e volgende  die op de zolders kunnen worden aan-

gebracht : 

 circa  vierk. v. groot. 

 met 

daarbij  behoorende gelegenheid tot ber-

ging van materiaal »

 circa  vierk. v. groot. 

 ieder  circa

 tezamen

 circa

 zoo rui m als de gelegenheid dit 

zal toelaten, maar zoo groot mogelijk. 

 voor : 

 van  kamers en keuken, 

 van  kamers, 

v>

 n 

eenige  voor  vuurwerkers, stookers, schoon-

maaksters enz. met de voor de bewoners bijzonder  ingerichte 

kelders, closets etc.: de toegang tot die woningen moet zooveel 

mogelijk bestaan uit trappen, geheel onafhankelijk van de naar 

het tooneel of naar de zalen leidende trappen; 

en eindelijk, naarmate de ruimt e van het gebouw dit mogelijk 

maakt, verschillende  tot later  gebruik. 

Voorts moet er  worden gerekend op de noodige ruimt e voor 

de electrische verlichtin g van het tooneel, nl. voor de toestellen 

daarvoor; voor  warmteleiding met waarborgen tegen brandgevaar; 

voor de ventilatie; voor een kleine werkplaats waar  mechaniesche 

toestellen kunnen staan enz. enz. 

e teekeningen der  mededingers moeten bestaan uit : 

 van kelders, sousterrein, parket en loges, benevens van 

de op gelijke hoogte met deze liggende lokalen; 

 die de verschillende hoogten der  zalen, van het tooneel 

en van de woningen duidelij k te kennen geven; en 

uit de  aan de verschillende zijden van den schouwburg; 

al deze teekeningen en ontwerpen moeten worden uitgevoerd vol-

gens de schaal van  dec. duim, per  voet.

Bovendien zal nog eene korte beschrijving worden ingewacht, 

behelzende rechtvaardiging van belangrijke inrichtingen en wijzi -

gingen, in het nieuwe gebouw aan te brengen, terwij l eene kleine 

perspectiefteekening daaraan moet worden toegevoegd. e 

laatste zal, indien de plek waar het tegenwoordige schouwburg-

gebouw staat tot bouwterrein wordt voorgesteld, van de Norrbr o 

moeten worden genomen. 

e teekeningen moeten uiterlij k den  November van het 

loopende jaar  worden ingezonden, aan het adres: 

Elk e zending moet verzegeld en met een opschrift, den inhoud 

vermeldende, voorzien zijn. 

e door  mededingers ingezonden ontwerpen of beschrijvingen 

mogen niet met den naam van den inzender  worden geteekend; 

zij  moeten van een toepasselijk motto of merkteeken zijn voorzien, 

dat ook op den omslag moet staan van een tweede, verzegeld stuk, 

waarop naam en ivoo.iplaats van den inzender  worden vermeld. 

Voor  prijzen is eene som van zes duizend n beschikbaar 

gesteld, namelijk : 

Een eerste prij s van n 

» tweede » u

» derde » »

benevens  » om, ingeval daartoe 

aanleiding bestaat, te worden gebruikt tot het aankoopen van 

verdienstelijke inzendingen, die geen prij s verwierven. 

e met een prij s bekroonde inzendingen en teekeningen blijven 

het eigendom der  Zweedsche g en kunnen door deze naar 

goedvinden worden aangewend. 

Niet bekroonde en door de regeering niet aangekochte ont-

werpen kunnen na atloop der  beoordeeling tegen eene quitanti e 

worden afgehaald op het . Ófver-lntendents Embetet". 

) e oorspronkelijke tekst luidt : i skala  dec. turn lika med  fot. 
Woordelij k vertaald is dit : schaal van  dee. duim gelijkstaande met 
io voet. 

 Zweedsche fot (voet) =  turn (duim) 
 voet = . 



) E N. 

e heer Jan var. t stelde voor, om art.  aldus te 

lezen: e afdeelingen kunnen tot leden aannemen, de gewone, 

buitengewone, en kunstlievende leden der , zoomede 

hen, die bij  de j  kennis hebben gegeven van hun 

voornemen, lid van eene der  afdeelingen te worden." 

t voorstel toont ten duidelijkste aan, dat de heer  van t 

het niet bij  het rechte einde heeft. 

e bedoeling van de  is: niemand kan lid eener  afdeeling 

worden zonder lid der j  te zijn ; de bedoeling alzoo 

der Wet van  die niet is terug te vinden in het voorstel van 

den heer v. . 

Wi l men lid eener  afdeeling worden, dan moet men lid der 

j  zijn; en voor hen die door  omstandigheden geen 

gewoon, buitengewoon of kunstlievend lid der j  kunnen 

worden, is een nieuwe categorie van leden der j  in 

het leven geroepen. e vormen de «Afdeelingsleden" 

e heer v. . verwart blijkbaa r  met 

Bekijk t hij  de zaak nog eens goed, dan zal zij  hem wel duidelij k 

worden. 

, Uw . , 

e e heeft aan dit schrijven niets toe te voegen, daar 

het ook hare bedoeling weergeeft. r  zij  van oordeel was, dat 

het voorstel van den heer v. . op een misvatting berustte, kon 

zij  daarvan geen gebruik maken op de laatste Algemeene Ver-

gadering. 

fabriek (in strij d me; het verdelgend fabriekaat, zeer  vreedzaam als 

een klein dorp in het groen verscholen en door  grachten omringd), 

is die stilzwijgendheid eenvoudig een gevolg van een verzoek van 

de directie der  fabriek, om geen openbaarheid te geven aan de 

aldaar  uitgevoerde werken. 

e traditi e van een buskruitfabrie k is namelijk — « W e r i n g van 

ieder die op het terrein of met de zaken niet te maken heeft"  — 

welke bepaling begrijpelij k is bij  een zoo gevaarlijke industrie, en 

dan ook van 't jaar  al reeds in praktij k gebracht is. 

n is ook steeds gevolg gegeven. Ook zelfs toen voor  eenige 

weken geleden een kleine ontploffing plaats had, die de stad 

n deed opschrikken en in een onzer  meest gelezen bladen 

in zeer  onnoodige onheilspellende woorden vermeld werd. 

Gedeeltelijk naar  aanleiding van dat bericht, al is dit ook reeds 

eenigen tij d geleden, maar  vooral omdat mij  gebleken is dat 

deze stilzwijgendheid soms verkeerd wordt uitgelegd, is het ter 

geruststelling niet ondienstig te vermelden, dat juist die ontploffing 

het bewijs geleverd heeft dat alles werkte, zooals het moest doen. 

t slechts zestig gulden was de zaak weder in orde, waar 

anders misschien een ongeluk gebeurd was. 

d voor de verleende plaatsruimte, noemt de onder-

geteekende zich met alle hoogachting, 

Uw dw. 

 Sept.

. 

r  opneming van volgende regelen zult u den ondergeteekende 

zeer  verplichten. 

Van verschillende zijden is aan den ondergeteekende bevreem-

ding betuigd, dat in het orgaan van de j  hoegenaamd 

geen mededeeling gedaan, of beschrijving gegeven is, van de vol-

gens de beste gegevens geheel nieuw gebouwde en onlangs vol-

tooide  Beschrijving 

en afbeelding van dit omvangrijk en uit den aard der  zaak zeer 

zeldzaam werk, zou in een vakblad ook volstrekt niet misplaatst 

geweest zijn. 

Zooals ik echter  reeds aan een der  redactieleden mocht op-

merken, toen Z.Ed. mij  aanspoorde iets te publiceeren over  deze 

t programma der  Burger-avondschool te Utrecht is belangrijk 

ten goede gewijzigd geworden. Zooals ook in dit blad reeds werd 

opgemerkt, werd aan die school te veel tij d besteed voor  vele 

goede, doch niet meest noodige vakken van hen, die gebruik 

maken van het onderwijs, zijnde allen uit de arbeidende klasse. 

Ten vooroeele van het teekenen werden verscheidene uren 

ingenomen door  natuurkunde en scheikunde, geschrapt. Ook werd 

beloofd het teekenonderwijs aan hen die een ambacht beoefenen, 

meer  praktisch te doen zijn, het meer in verband te brengen met 

het vak. 

Zeer  terecht wordt ook gezegd dat het onderwijs en de theorie 

van 't ornament en zijne geschiedenis, met 't oog op de verschei-

denheid der  beroepen, niet wel te geven is. 

Verscheidene meer  doeltreffende gipsafgietsels op zuiver  orna-

menteel terrein, zijn voor de school aangekocht. t de neus-, 

oor-, mond- enz. methode heeft men er  reeds gebroken. 

d. 

N  Sept. e architekt A. v. d. 

Boogaard:het bouwen van eene bierbrouweri j 

met mouterij , woonhuis, stal enz. 

A. Th . Opsomer  f

J. S. Grand Jean en Theunissen . »

J. s »

J. van Ginkel »

E. J. Weijers »

W . Verbeeten te Groesbeek. . . . »

e overigen allen aldaar. Gegund. 

 Sept. t sloopen en op-
stellen van een windwatermolen in den 
Nieuwlandschen polder, gein. Schiedam en 

l c. a., onder  beheer  van den architekt 
 A . de Jongh; ingek.  blij. , als: 

 Blok te Vlaardingen f

A v. d. o te l »

A. v. d. i te Schiedam ƒ

J. P. v. n te Overschie. . . »
A . Groenewegen te Nootdorp . . . »
C. W . g te Gouda «
F. Zijdho f te r »

G. Schermers te n »

. Visser te Papendrecht ,>

A. d te l »

J. v. d. Vlucht te t . . . »

A . d te Vlaardingen. . . . »

 Sept. t maken van 
vier  heerenhuizen aan de Ceintuurbaan over 
het Sarphatipark aldaar, onder  beheer van 
de architekten W. Wilkens en G. van Arkel ; 
ingek.  bilj. , als: 

. s te Amsterdam. . . . 
A. Aalders idem 

. W. A Paans idem 
W. . Struij s idem 

C. Eijsvogel idem 
Oosterink en Schut idem 

W. v. n te s . 
W . G. v. Berkum te Nietiweramstel 
A. J v. t te Amsterdam . . . 

. J. B. v. e idem 

J. r  idem 

P. A. Warners idem 
. k &  Zn. idem 

G. Boon idem 

W. Greve te Buiksloot 

Groenhof en k te Amsterdam 

 :t t  d e r  d e

. T 

Bel tweg No. 3. 

 N 

Gecomprimeerd e tsplialtwegri i endit o Dorschvloeren . Werken in Asphak -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-ltinks , Moutvloeren , Kelders , kolf - en Kegel -
banen , Winkel - eu Magazijnvloeren . Gangen Veranda' s Itrug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fuudeeringeii , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt  van

W. F WEIJNTJES. 
Singel 514 b./h. n Amsterdam 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 
 Stokt upon Trent. 

a te Parijs , G-ouden e te Brussel, e , Anger enz. 
Voor het oppersen, nltreeren cn verdeelen van water in gebouwen, ter  vervanging 

van de i reservoirs. 

— Vraag prijze n en inlichtiwre n 

(Systeem E ) Amsterdam. 

Deze warinwaterverwarniin g (nie t nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 

beveel t zic h aan i n de volgend e geplaatst e en besteld e toestellen , sind s 1876. 

Amsterdam.  de 
, )

) , — .
, Vossius-

straat. — e , (huis). — G. , (huis). — . 
G. , (huisi.

 de , (huis).

 (huis.)

 de

(kantoren). 

.

Botterdam. e  P. , (huis). — . . , (huis). — 

. (kantoren). 

Baarn. . , (villa). 

Zaandam. e . C , (villa.) 

Arnhem . , , (villa). 

. e .  (huis, n Copes van Cattenburg.) 

.

Amsterdam. , Weteringschans. , Plantage. — | 

, Prins ,  kamers). — de

, (kantoren). — P. , t (huis). — 

. . e Bingerden). 

. e . , (huize de Cloeze). 

. e . . , d ,

Weesp. e .  W. . (villa). 

Amsterdam. Nieuw te bouwe n Kl inisc h Ziekenhuis , groo t + 15000 3T. 

c . , (huis). 
. e . P. , (villa). 

Th. A, E , d t 32 . 

. J. Vincent & C°. 
, 

N ,

 Amsterdam

N , Antwerpen

Specialiteit in gesmeed IJzeren , 
F i jn e smeedwerken, , 

, Ornamenten enz. 
Steeds voorhanden N 

. 

, T & C°. 
 16. 

O 
O 

3 
PQ 

SS 

2 o» ' C 
sö  _g 

5 0 "O' S 

co 

3 pq 

SZ5 

P 3 

1 
c 
ca 

1 

J 
Sb  1 

 o 
— d 

 V l 

ft 
O 

- o 

-3 CU 

^ I 



The St. Pancras n Work 
Company, . 

Eerst e Prijs :  \ MEDAILLE , 
international e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

J 

 Sta l  Bo x

Geïllustreerd e Catalogusse n op 
aanvrage . 

Op g den =n October  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Ex; loitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van: 

Bestek A X . 

g van stalen spoorstaven, 
stalen lasch- en eindplaten, sta-
len schroefbouten en ijzeren 
haakbouten, ten behoeve van 
het tweede spoor  tusschen -

N en . 
Bestek AY . 

g van eikenhouten dwars-
l iggers en van eikenhout voor 
wissels en kru is ingen, ten be-
hoeve van het tweede spoor  tus-
schen N en -

. 

e besteding geschiedt volgens art.
resp. art.  van het bestek. 

e bestekken liggen van den 5<l<=n October 
 ter  lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r . E. E 
te  en zijn op  aanvraag aan 
genoemd Centraal bureau (Afd. Weg en Wer-
ken) te bekomen, tegen betaling v a n / i .— 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

, den  October
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 PARKETVLOEREN en WAivDTEGELS :

N N 1 NS  < i r  B 

0 Tro t  oi r-  Jzerst oe  en Coinont togols. « 
p Groote voorraden.

 a

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

een handgeld van E . 
T . 

j 
Zilvere n Medaill e Amsterda m 1883. 

T E

G . 
N 

E N EN. 

J A N V A N DER POT, 
Scheepinakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk WaUsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen 

e T merk f &  S ö h n e, E 
n E  Billijk e prijzen en vrachten. -

T systeem Pét i l j jean . 

« l levo op Voornaam <n Adres te letten. 

T E N ) 
Zelfreguleerende stoomverwarming onder  lage d r u k k i n g met venti lat ie, 

zonder  eenig gevaar. V r i j  van 's s bepal ingen op het stoomwezen. 

n gebruik in de

Synagoge , Badinrichtingen , Schoollokale n en Vergaderzale n en bureau x 
der Nederl . Israëlitisch e Gemeent e

Sigarenfabriek van C. Ott o . Slot Bi l joen te  bij  Woning 
van den r  G. . Stejjn te r  en Woonhuis van de n G-ebrs. Gra tam a 
te l Continental te l du N o r d te  Stadhuis te 

e Bouw-Bureaux van het e te  vill a B u d . B a um 
firma  Schl ieper  &  B a um te  Woning van den r  E . Oosterrioth te
Jockey-C lub te  Un ion B au Gesellschaft te  (6 . t nieuwe 
Ziekenhaus te  enz. enz. 

V n a a n l e g b i J d e n J- N ienhuys en J . . Neervoort van de P o ll te

Vertegenwoordige r . S. , Amsterdam . 

Telegram-Adres: . Te lephon N ° . 352. 

: . P. J. . . Prof. E. . . E , 

C. , F. J. S en C. T. S . 

Bu reau: t

Ui tgevers: E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr . p.p.  voor  Ned.lmlie 

(bij  vooruitbetaling) . p .p ./  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts. 

: t Universiteitsgebouw te Utrecht. Verslag van de ver-
gadering der  afdeeiing , van  October  - Prijsvragen. 

. — Binnenlamlsche berichten. 
t nummer bestaat uit  bladzijden. 
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»Toen ik door  uw schrijven van  Febr.  n°.  voor  het 

eerst kennis bekwam van het vrijgevige aanbod van de gemeente 

Utrecht, achtte ik mij  verplicht reeds op  Febr. d. v. Curatoren 

uit te noodigen het gemeentebestuur  van Utrecht

 te berichten, dal het zich met de regeering 

zal hebben te verstaan over de voorwaarden, waarop de Staat 

bereid zal zijn de

t gebouw moet zich onmiddellij k aansluiten bij  de westelijke en 

zuidelijk e kruisgangen van de , door  welke men het 

Groot-Auditoriu m bereikt en voorts in verbinding gebracht worden 

met de groep gebouwen, welke het Auditorium , de Senaatskamer 

en de lokalen in het voormalige Politiegebouw omvatten. Van 

de kruisgangen, welke met eene beglazing zullen worden gesloten, 

is gebruik te maken ten behoeve van de nieuwe gebouwen. 

r  bovenbedoelde verandering zullen er  twee collegekamers 

vervallen, voor  welke in het nieuwe Universiteitsgebouw twee 

andere moeten worden aai.getroffen. 

n behoeft in het nieuwe gebouw niet op eene con-

ciërgewoning gerekend te worden, omdat den pedel-concierge 

eene woning in de lokalen van het voormalige Politiegebouw 

wordt aangewezen. 

t gebouw moet van deugdzame materialen worden opge-

7de Jaargang N ° 42. 
C l 



trokken, met vermijdin g van alle surrogaten en van alle bepleis-

tering van buitenmuren of nabootsing van steen, in hout, in ijzer 

of in zink. 

e in het gezicht komende dakschilden moeten met leien 

gedekt worden. 

e stijl van het gebouw moet in overeenstemming zijn met 

dien van de kruisgang en het Groot-Auditorium , waarmede het 

een geheel zal vormen. 

e laatste zinsnede e stijl "  enz.) wenschten wij  te doen 

vervallen. 

r  de keus van den stijl van het te stichten gebouw beslaat 

verschil van gevoelen tusschen den , den heer 

, die den gothischen stijl wenschelijk acht, en de Bouw-

meesters van het Universiteitsgebouw, die het in l 

ontwierpen. 

Tegenover  de daartoe betrekkelijk e beschouwingen van den 

heer t hebben deze laatsten, zooals aan Uwe Excellentie 

bekend is, hunne keus uitvoerig en met klem verdedigd. 

e verdediging is tot nog toe onbeantwoord gebleven. 

Nu gaat het o. i. niet aan, het gemotiveerde gevoelen der 

Bouwmeesters, met name dat van den r  in de Schoone 

Bouwkunde aan 's s Polytechnische school, eenvoudig ter  zijde 

te schuiven, zonder  dat een grondige behandeling van dit vraag-

punt de onhoudbaarheid zijner  meening heeft in het licht gesteld. 

Wi j  achten daarenboven, dat aan de keus van den stijl hoofd-

zakelijk een Gemeentebelang, niet een g of dat der 

Universiteit verbonden is, en wenschen daarom dat bij  dit program 

niet worde vooruitgeloopen op die keus, welke onze Bouwmeesters 

hebben te verdedigen en, naar  onze meening, aan de eindbeslissing 

van den Gemeenteraad mag worden overgelaten. 

Evenals een eerste concept-programma van eischen, door  den 

heer e per  brief van  October  aan het 

college van Curatoren aangeboden, uit eene omschrijving bestond 

van het  ontwerp van dien ambtenaar, zoo is het onder-

havige ontwerp-programma in hoofdzaak eene omschrijving van 

zijn  ontwerp, dat destijds door  Zijn e Excellentie den heer 

r  met ons gewijzigd plan aan het college van heeren 

Curatoren ter  beoordeeling en  was overgelegd. 

Buitendien bevat dit programma nog eene reeks van bepalingen, 

die tegen de planverdeeling en den stij l van ons ontwerp zijn 

gericht, en, bij  goedkeuring door  den Gemeenteraad, de uitvoering 

daarvan onmogelijk zouden maken. 

Tot deze bepalingen behooren o. a. de voorgeschreven scheve 

stand van het gebouw tegen de , het verbod van val-

lichten, het prijsgeven van de vestibule, de aangewezen plaatsing 

en grootte der  pedelskamer en de eisch, dat het gebouw in gothi-

schen stijl worde opgetrokken. t prijsgeven van de vestibule 

zal namelijk het natuurlijk e en noodzakelijke gevolg zijn van de 

gewenschte afmetingen van het , die nu tot een 

vlakken inhoud van 2 . zijn opgevoerd. 

Wi j  merken ter  loops op, dat eene, volgens onze bescheiden 

meening, onmisbare wachtkamer voor  de examinandi in het ont-

werpprogramma niet is gevraagd. 

Aangezien wij  in onze beide brieven van  Januari en van 

 Juni  onze zienswijze over  al de aangehaalde punten 

uitvoerig hebben blootgelegd en gemotiveerd, en voornamelijk in 

het laatste schrijven in eene breedvoerige verdediging van ons 

plan en tevens in eene daardoor  uitgelokte critiek van het ontwerp 

van den heer e zijn getreden, meenen wij  hier 

naar  den inhoud dezer  beide brieven en adviezen te mogen 

verwijzen. 

Alleen wat den stijl van het te stichten gebouw betreft, wenschen 

wij  onze vroeger  reeds gegeven beschouwingen met de volgende 

opmerkingen en toelichtingen aan te vullen. 

e ordonnantie van ons project is in den stijl der e 

ontworpen en ontleent hare motieven voornamelijk aan de -

landsche e der e en e eeuw. e 

hebben wij  rekening gehouden met den algemeenen geest en de 

heerschende kunstrichtin g van onzen tijd , voor  welke de bijzon-

dere voorkeur  voor  de vormen der , met na-

drukkelijk e handhaving der  nationale typen en kunsttraditién , 

bovenal kenmerkend is. 

Niet alleen de bouwkunst, maar  ook alle takken van kunstnij -

verheid, dc geheele kunstsmaak van onzen tij d staat onder  den 

invloed dezer  richtin g en wordt door  denzelfden geest beheerscht. 

l nu de ordonnantie van ons eerste ontwerp ten gevolge 

van de verschillende veranderingen, die naderhand in de plan-

verdeeling werden aangebracht, eene omwerking zouden moeten 

ondergaan en dit ontwerp zeker  in verschillende richtingen voor 

wijzigin g en verbetering vatbaar  is, meenen wij  toch onze opvat-

ting, wat den stijl in 't algemeen betreft, te moeten handhaven. 

Volgens onze zienswijze behoort iedere architectonische schep-

ping, en voornamelijk iedere monumentale schepping, den stempel 

te dragen van den tij d harer  stichting. t volgens dezen stel-

regel door  de eerste en toongevende meesters ten allen tijd e is 

gehandeld, wijst de geschiedenis aan en de meest sprekende voor-

beelden liggen voor  de hand. 

Bij  den herbouw van het stadhuis te t kon noch de onmid-

middellijk e nabijheid der  Nieuwe kerk, noch zelfs het behoud van 

den ouden beffroi en de zeer  «intieme verhouding"  van het te 

stichten gebouw met dit gothische monument, k de r 

wederhouden, het nieuwe stadhuis in den heerschenden -

sancestijl le doen verrijzen. Evenzoo heeft zich Jacob van Campen 

bij  den bouw van zijn stadhuis door  den gothischen stijl van de 

naast gelegen Nieuwe kerk in het minst niet laten beheerschen. 

Wi a zal aan den eerste verwijten, dat hij  zijn vermaard praal-

graf in de Nieuwe kerk te t niet in den gothischen stijl heeft 

ontworpen, of aan J. Terwen den l zijner  overheer-

lijk e koorgestoelten in de gothische hoofdkerk te t tot 

een verwij t willen maken ? 

Tal van andere voorbeelden staven geenszins het beweren van 

den , dat voor  de vereischte «harmonie'' met 

de omgeving het nieuwe gebouw in gothischen stijl behoort te 

worden opgetrokken. 

Welke kunstrechter  zal bij  den verrukkelijke n aanblik van het 

marktplei n te Brussel met zijn ongeëvenaard stadhuis, betreuren, 

dat de gildehuizen en overige gebouwen, die het plein omgeven, 

met de gothische ordonnantie van dit fraaie en typische monu-

ment in stijl zoo aanmerkelijk verschillen? En wie zal er  wel naar 

verlangen, dat ter  will e van de «harmonie"  van Campen's stad-

huis op den m alleen door  gebouwen van denzelfden stijl der 

e e ware omringd? Zou daar  eene ge-

heel gothische omgeving en hier  eene uitsluitende navolging of 

herhaling van het sobere classicisme van het tegenwoordige paleis, 

den ontwikkelden kunstsmaak meer  bevrediging schenken, of 

eene nu beslaande disharmonie wegnemen ? 

e geheele redeneering, dat door de stichting van een Uni-

versiteitsgebouw in , naast den gothischen m en 

de kruisgang — die echter  volgens ons project geen onderdeel 

van het nieuwe gebouw uitmaakt — de «harmonie" ' zoude worden 

verstoord, berust eenvoudig op eene verkeerde opvatting van 

dit woord. 

e vereeniging of groepeering van verschillende gebouwen tot 

een harmonisch geheel eischt geenszins eentonigheid van karakter 

of gelijkheid van stijl . e ware harmonie onderstelt veeleer 

tegenstelling en verscheidenheid van vormen. 

Ook zoude volgens onze meening de keuze van den gothischen 

stij l voor  het Universiteitsgebouw in geenen deele een waarborg 

opleveren voor  den goeden uitslag der  poging om eene midden-

eeuwsche domkerk, een kloostergang en eene e 

Universiteit tot eene harmonische eenheid te verbinden. Zelfs bij 

herstellingen van oude monumenten in hun oorspronkelijken trant 

laat immers de «harmonie"  van het oude en nieuwe soms zeer 

veel te wenschen over. 

t de vereeniging van de kruisgang met het Universiteits-

gebouw geheel overbodig en doelloos is, blijk t ten duidelijkste 

uit ons bouwplan. e tegenwoordige toegang tot het Groot-

Auditoriu m onder  de kruisgang was een noodzakelijk kwaad en 

niet te vermijden, zoo lang dit lokaal langs die zijde, welke voor 

de plaatsing van den hoofdingang voor  iederen onbevooroordeelde 

als van zelve is aangewezen, door  een vreemd erf was begrensd. 

Nu dit erf door  het Universiteitsgebouw wordt vervangen, schrijf t 

de eenvoudigste logica voor, den hoofdingang tot het Auditoriu m 

naar  de  — in de hoofdas der  zaal tegenover  het 

spreekgestoelte — over  te brengen en met het Universiteitsgebouw 

 in verbinding te brengen. 

h niet alzoo oordeelt de heer , die aan 

de «intieme vereeniging"  van de kruisgang met het te stichten 

gebouw een der  voornaamste gronden voor  de keuze van den 

gothischen stijl ontleent. 

Behalve de bepaling aan het slot van artikel  die op de 

kruisgang en den stijl van het gebouw betrekking heeft, is het 

voornamelijk de in artikel  gestelde eisch. waarmede wij  ons 

onmogelijk zouden kunnen vereenigen. r  is de overlegging 

voorgeschreven van  die alzoo aan de goedkeuring van den 

heer e zouden onderworpen moeten worden. t 

wij  eene dergelijke verplichting, waardoor  wij  als het ware de rol 

van uitvoerende opzichters zouden aanvaarden, verre van ons 

afwijzen, behoef; wel nauwelijks te worden uitgesproken. 

 ziedaar  de geheele strekking 

van het ontwerp-programma van eischen in weinige woorden 

samengevat! 

Wi j  sluiten ons advies met de opmerking, dat wij  onder  zulke 

voorwaarden, als dit ontwerp-programma bevat, eene lastgeving 

als Bouwmeesters nooit zouden hebber, aanvaard, en dat wij  dus 

bij  eventueele goedkeuring van dit programma door  den Gemeente-

raad, onze opdracht, die wij  onder  geheel andere voorwaarden 

hebben aangenomen, als beëindigd zouden moeten beschouwen. 



. 

e eeiste opkomende wolken vinden wij  in het antwoord van 

den , van  Februari  aan 13. en W. en wel in de 

onmiddellijk e vraag naar het  talsof er 

bij  een geschenk te eischen valt) en in de medededeeling dat de 

e voor  de gebouwen van onderwijs is uitgenoodigd 

de bouwmeesters van  te dienen bij  de  der 

bouwplannen. (Voor hen, die met de toestanden in den g 

bekend zijn, een vingerwijzing voor wat te wachten was.) 

t oningewijden he*  hierin dreigende gevaar  niet gewaar  wer-

den, blijk t mede ook wel daaruit, dat B. en W . hierin alleen heb-

ben gezien eene aanwijzing voor den e om te 

zijner  tij d (dat wil dus zeggen, als men tot de uitvoering overging) 

in overleg te treden omtrent de aansluiting, zooals door  B. en W. 

was gevraagd. Zijn  raad bij  het  der  bouwplannen 

 aan den r  daar men in de namen van 

de beide bouwmeesters waarborgen genoeg had om van eene be-

hoorlijk e behartiging van de  belangen zeker te zijn, 

terwij l men in een brief van  Januari  van den Senaat der 

t aan Curatoren en begeleidend schi ij  ven van Cura-

toren aan B. en W . van  Januari  en het nader  schrijven 

van den Secretaris van den Senaat aan den Wethouder  van Open-

bare Werken, van  Januari  zoomede in het benoemen 

van eene commissie uit den Senaat, waarborgen te over  aanwezig 

achtte, dat aan hetgeen der  Universiteit dienstig kon zijn, niet te 

kor t zou worden gedaan in het geschenk dat men wenschte aan 

te bieden. t B. en W. dit slechts als een aanbod van de zijde 

van den r beschouwden, niet als eene verplichtin g opvat-

ten, bewijst de zinsnede in hun schrijven van  November aan 

de architekten,

 B. en W. zagen 

hiermede zeer  terecht in, dat het niet te pas kwam om mannen 

als een , door den Ned. Staat zeiven belast met de 

opleiding der  architekten aan de Pol. School te t en daartoe 

expiesselijk uit een eervolle loopbaan buitenslands geroepen, en 

den Utrechtschen r der  Gemeentewerken, man-

nen, die beiden reeds vele dienstjaren achter  zich hebben, van 

raad bij  het samenstellen van bouwplannen te laten dienen door 

een jong bouwkundige, al draagt die ook den titel van

Waarom het niet raadzaam zoude zijn, zegt de heer  Nieuwenhuis, 

dit eerst te doen bij  de overgave van het voltooide gebouw, wordt 

door  Z. E . niet gezegd. t zal echter  uit de latere stukken blijken , 

dat de reden eenvoudig deze is: omdat dan de r het niet 

in zijne macht heeft, om het plan door te drijve n naar

inzichten. 

Persoonlijke conferentien van den bouwmeesters met de bouw-

commissie uit den Senaat gaven dan ook aanleiding, dat het ge-

maakte plan door den Akademischen Senaat aan den r 

werd aanbevolen. Zouden zij  dit doen als niet aan hunne eischen 

was voldaan? Waarom moest toch de regeering een programma 

van eischen hebben ? Wi j  zullen straks zien alleen om in de moge-

lijkhei d te zijn, zonder de vingers te branden, ielf een tegenplan te 

kunnen doen vervaardigen. 

Wanneer wij  verder  lezen, zegt de heer N., dat de -

kundige heeft nagegaan, op welke wijze het nieuwe Universiteits-

gebouw zou kunnen worden ingedeeld, daarbij  tot basis nemende 

zijn concept-programma van eisschen, dan zijn wij  veeleer  genegen 

aan te nemen, dat omgekeerd het concept-programma is gemaakt 

na een vooraf gemaakt plan, geen gemakkelijker  middel toch om 

een ander  plan schaakmat te zetten en het eigene alleen mogelijk 

ie maken. e bouwmeesters laten dit niet onduidelijk doorsche-

meren. 

e weinig piëteit overigens echter  de r  voor 

den kruisgang zelf aan den dag legt, toont, behalve het voorstel 

om dezen te verlagen tot den gang van een modern universiteits-

gebouw, dat hij  voorstelt, het dak met ruim e dakvensters te voor-

zien, om den boven-corridor  te verlichten. 

Een door hem in dien geest geleverd plan doet iedereen duidelij k 

het ongerijmde daarvan zien. 

Was er  6 maanden noodig om dit antwoord samen te stellen? 

Of heeft het niet allen schijn, dat men expresselijk met dit ant-

woord heeft getalmd om af te wachten of de zijdelingsche 

manoeuvre van den e ook tot het begeerde doel 

zou leiden, namelijk vrijwilli g aftreden van de bouwmeesters? n 

dat geval toch viel men van zelf in handen der  regeering en had 

de overeenkomst weinig of geen beteekenis meer. 

h de architekten traden niet terug; de overrompeling was 

mislukt , ergo moesten er  meer  troepen en zwaar  geschut in het 

veld gebracht worden, om tot een regelrechte belegering te kun-

nen overgaan. 

War e dit antwoord gegeven, den  Feb.  in plaats van 

i  men had zich dan kunnen ergeren over  de veeleischend-

heid van de regeering, maar men had dan onmiddellij k geweten 

waar men aan toe was, en dat  van die zijde niet 

anders te wachten ware dan door volledige onderwerping. 

e eischen van den ,  Augustus  zijn, wat de lo-
kalen betreft, weder  geheel anders. 

Wat kan nu wel de aanleidende oorzaak zijn van de opvallende 

houding van den minister  in deze zaak. Vrees voor een onbruik -

baar en rlecht ingedeeld gebouw kan niet bestaan, daar  toch de 

wenschen van Curatoren en Senaat werden bevredigd. Vrees om 

met het onderhoud van een slecht samengesteld bouwwerk te 

worden bezwaard, of dat dit bouwwerk een weinig monumentaal ka-

rakter  zal dragen, kan er  evenmin bestaan, waar  zulk eene geluk-

kige samenwerking van theorie en praktijk , als door de persoon-

lijkheden van de bouwmeesters, wordt aangeboden. Er  is dus iets 

anders: wat dan? t plan is in w ontworpen; 

van de betreffende bouwmeesters in een gothisch plan niet te 

verwachten; de bouw wordt echter  gothisch verlangd en wij  zien 

den minister  alles op haren en snaren zetten om dit, desnoodig 

ook tegen den zin der  gevers, door te zetten. 

Zou hier  het veel misbruikt e gevleugelde woord van Thorbecke: 

 niet eenigszins op zijn plaats zijn ? 

t dit, zegt de heer N., geen standpunt is om zich op te 

stellen bij  het aanvaarden van een geschenk, is toch duidelijk . 

e r  weet, dat hij  eene zoodanige beoordeeling der  bouw-

kundige stukken, hem allen bekend, wenscht te geven, dat de 

heele feestgave daarop wel eens kon afspringen. t moet belet 

worden, daarom eerst een contract, dat de gemeente verplicht te 

schenken; dan kan Z. Exc. voor den dag komen met wat hij 

wenscht, en de gemeente kan niet terug. 

l Z. E . nog altij d schuwt, openlijk vóór deze contract-

sluiting uit te spreken dat het gebouw gothisch zal moeten zijn, 

zoo worden toch zinspelingen daarop voortdurend aangetroflen. 

e schrijven tracht in te'  lasschen in het contract, dat wordt 

overeengekomen,

e hoofdzaak komt echter  voor den dag in het programma 

van eischen, door den r aan zijn schrijven toegevoegd 

 Aug.

n staat, dat  ten 

behoeve van de nieuwe gebouwen, en in verband hiermede:

 dus gotisch. 

n is gewend in deze dagen van wetenschap veel naar  bewijzen 

en weinig naar  autoriteit te vragen. Op kunstgebied is echter  geen 

bewijs mogelijk; daar  heerscht alleen de autoriteit van de kundig-

sten, en bij  iedere stelling die verkondigd wordt, vraagt men

zegt het, omdat de meerdere of mindere autoriteit van den zegs-

man meer of minder  bewijsgrond oplevert. 

Tegenover een niet deskundig publiek is het dus goed er  op te 

wijzen, welke zijde de autoriteit toekomt. Zal dit zijn aan de zijde 

van den rijksbouwkundige, een betrekkelij k jongmensch, die van 

opzichter  en teekenaar  plotseling tot zijne tegenwoordige betrek-

king promoveerde, en van wiens bekwaamheden wij  hier  ter  stede 

alleen kunnen wijzen op het archiefgebouw op den , een bouw 

waartegen zelfs indertij d de j  tot bevordering der 

bouwkunst bij  den r protesteerde ? of aan de zijde van den 

man, die, door de regeering zelve midden uit een eervolle loop-

baan uit het buitenland geroepen gedurende bijn a een kwart eeuw 

door diezelfde regeering belast is geweest met de vorming en op-

leiding van de door den Staat gediplomeerde bouwmeesters, van 

wiens leerlingen bij  de internationale beursprijsvraag in Amsterdam 

 plannen van de  het tot de tweede besloten prijsvraag, waartoe 

slechts  plannen werden toegelaten, brachten en een bijn a den 

hoogsten prij s behaalde, die den bouwmeester  van de -

damsche opera en zoovele anderen, die reeds hun sporen ver-

dienden, onder  zijne leerlingen telt? 

Alzoo de bouwmeesters stonden hun man, gingen niet heen, 

integendeel zetten hem (den rijksbouwkundige) zoodanig mat, dat 

de gemengde commissie uit Curatoren en dagelijksch bestuur en 

het college van Curatoren zelve aan den minister  aanbevalen 

het

h deze triom f wordt niet gegund. e afdeeling . en W. 

geeft den strij d niet op. Eerst het contract; dan hebben zij  te 

kiezen of te deelen. Sluiten zij  het contract, dan zijn zij  altij d 

gevangen; sluiten zij  het niet, welnu dan komt er  van de heele 

zaak niets en men heeft kostelijk gelegenheid B. en W. in het 

ongelijk te stellen. t is altij d toch nog beter, dan zich ge-

wonnen te moeten geven. 

Omtrent de aansluiting aan de kruisgangen en het gebruik 

daarvan verlangen zij  (B. en W.) vrijhei d voor den ontwerper. 

Zi j  kaatsen den minister  den bal terug en toonen aan, dat deze 

door  vasthouden aan een  program de oorzaak van alle 

oponthoud is. e eisch omtrent  wen-

schen zij  te doen vervallen. Terecht zeggen zij, dat over de 

keus van den stijl verschil van gevoelen tusschen den -

kundige en de bouwmeesters van het Universiteitsgebouw bestaat, 

dat deze laatsten hunne keus uitvoerig en met klem hebben ver-

dedigd, dat die verdediging tot nog toe  is gebleven 

en wijzen zij  er  den minister  zeer  terecht op, dat het

n zeggen zij, dat de keus van den stijl hoofdzake-

lij k een  niet een rijksbelang of universiteitsbe-

belang is. 

t laatste schrijven werpt een treuri g licht over  het standpunt, 

dat de regeering heden ten dage op bouwkundig gebied inneemt̂  

Zelfs bij  het ten gebruike aanbieden van een bouwwerk, wordt 

niet gevraagd naar , naar  Universiteitsbelang, in 

tegendeel, de  van den r (in deze hoogst een-

zijdi g door een groep n voorgelicht) zijn toonaan-

gevend en ook daar, waar  deze wenschen in lijnrechten strij d zijn 

met de wenschen van de aanbieders, (die toch Nota Bene eige-

naars blijven) hebben deze te zwichten voor die wenschen, alleen 

omdat de Afdeeling n en Wetenschappen nu eenmaal door 

dik en dun hare officieele inzichten op bouwknndig gebied, ten 

koste van wat ook, wil doen zegepralen. 

O, Thorbecke, te lang heb ik uwe wijze woorden:

 miskend. Oneindig veel beter  is het, dat de regee-

rin g zich niet niet de kunst bemoeit, dan dat zij  hare geheele 

macht en invloed tot werktuig van eene eenzijdige richtin g (al 

mag die op zich zelve groote verdiensten hebben) doe dienen. 

Wanneer in  strij d de regeering de zegepraal mocht be-

halen, wat is dan de toekomst van den privaat-architekt . Wan-

neer zoo gehandeld wordt tegenover den s r  in de 

Schoone Bouwkunst, wat staat dan minderen in kennis en aan-

zien te wachten! Vrijhei d zijne denkbeelden te uiten in woord of 

schrift waarborgt ons de grondwet; zulks te doen op bouwkundig 

gebied wordt aan de wenschen (of willekeur) van den minister 

overgelaten. 



Pri jsvraa g Afdeel ing n en omstreken. 

e prijsvraag bestaat uit het leveren van

e breedte den van gevel is bepaald op . e vloer  van de ver-

dieping gelijkstraats ligt . boven de straat; vervolgens is de 

bovenkant der  eerste verdieping . en voor de tweede ver-

dieping . 

n verlangd een opstandteekening en eene doorsnede beide 

op de schaal van  a

e slij l is vrijgelaten. e teekeningen in zwarte lijnen uit te 

voeren, geschikt voor  pbotolithographische reproductie. 

Al s prij s wordt uitgeloofd aan het ter  bekroning waardig ge-

keurde ontwerp: het getuigschrift der  Afdeeling en  gulden en 

aan het daarop volgende: het getuigschrift en  gulden. 

E . 

Art . e medewerking aan deze prijsvraag is alleen voor de 

leden der  afdeeling opengesteld. 

Art .  All e ontwerpen moeten vóór of op r

worden ingezonden aan den Secretaris. 

Art .  All e stukken moeten met een motto geteekend zijn en 

vergezeld gaan van een brief, bevattende den naam van den 

ontwerpei. 

Art . e ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld van 

de jury , bestaande uit het bestuur der  afdeeling, bijgestaan door 

de heeren . E. C. l en J. . 

Namens de afdeeling voorn.: 

W . ,

P. G.

Noch de terechtwijzing van «een der  noch de opmerking 

der , hebben mij  tot eene andere zienswijze gebracht. 

Wanneer wij  met onze gedachten een paar  jaren terug gaan, 

dan herinneren wij  ons, dat toen, hoofdzakelijk in het belang der 

afdeelingen, voorgesteld werd eene nieuwe categorie maatschap-

pelijk e leden in het leven te roepen, die aan de moeder-vereeni-

ging eene bijdrage van slechts ééne gulden hadden te voldoen, 

om hun tehuis te kunnen vinden in de afdeelingen. t denkbeeld 

werd toen van de hand gewezen als niet strookende met de waar-

digheid van de . 

Alles wisselt de tijd ; zoo ook hier. Ongeveer hetzelfde voorstel, 

dezer  dagen op nieuw ter  tafel gebracht, werd door het Bestuur 

genadig ontvangen, terwij l de Algemeene Vergadering hare goed-

keuring daaraan hechtte. 

t is opmerkelijk , dat bij  de bespreking van het onderwerpe-

lij k voorstel in de laatste nummers van het B. W., voortdurend 

gewezen wordt op »de bedoeling."  Aangezien wij , bouwmeesters, 

niet tot het advocatendom behooren, vermeen ik, dat in de maat-

schappelijke wet alles eenvoudig en duidelij k moet wezen, waar-

door wij  ontslagen zijn van den last en het gevaar  telkens naar 

»de bedoeling"  te zoeken. 

t ik het niet bij  het rechte einde heb, dat mijne zienswijze 

op eene dwaling berust, is mij  nog niet aangetoond geworden. 

Ten betooge dat ik niet dwaal, herhaal ik , dat  is, 

om: «vasthoudende aan den letter  der  wet van  de afdeelin-

gen de gelegenheid te verschaffen hun ledental te vermeerderen, 

door het in het leven roepen van eene nieuwe categorie maat-

schappelijke leden, welke slechts ƒ — in de kas der j 

bijdragen." 

k geloof dat ik mijne les goed ken. 

Op grond van het wel goed kennen van de les, en veronder-

stellende, dat ik iets van de Nederl taal begrijp, handhaaf ik het 

vroeger  door mij  aangevoerde. 

 der , zijn, en dit kan niet anders, 

de  van de . t is het ge 

voelen van de  het Bestuur der j  denkt er  ook 

zóó over. immers de gewijzigde e Wet, luidt : »de 

afdeelingsleden (dus die der  hebben alleen toegang 

tot de Algemeene Vergadering welke gehouden wordt in de plaats 

waar  gevestigd is. 

Om het onlogische weg te nemen dat »de  slechts 

tot leden kunnen  tie gewone, buitengewone, kunstlie-

vende en  leden, stelde ik na de opmerking van den 

r  Cramer voor, bij  oud art.  achter  kunstl. leden te voegen: 

«zoomede hen die bij  de j kennis hebben gegeven 

van hun voornemen, lid van eene der  afdeelingen te willen worden." 

Was dit voorstel gevolgd, dan zou de gang van zaken dus 

worden: men deelt der j  mede, dat men lid eener 

afdeeling wil worden, en laat zich tevens volgens het reglement 

der afdeeling als lid voorstellen. Wordt men als lid der  afdeeling 

aangenomen, dan geeft de afdeeling hiervan kennis aan de -

schappij, en deze schrijf t den persoon in kwestie als afdeelingslid op. 

n het laatste nummer van het Bouwkundig Weekblad lees ik , 

dat ik het fijn e van de zaak niet vat. Er  zullen voortaan bestaan: 

 der  en  der

Nu moet ik gulweg bekennen, voor  zoo'n diepgrondige onder-

scheiding sta  stil. 

Vroeger heette het ongerijmd: lid eener  afdeeling te zijn, zonder 
deel uit te maken van de . Thans kan men zich als 
afd. lid dei j  doen inschrijven zonder  verder  iets te 
doen; men is  lid der j  en behoort tot
der afdeelingen. s  nu de hand die men tusschen de -
schappij  en de aid. verlangde ? 

Op eene vergadering hoorde ik verkondigen: «Op mijn leeftijd. 
. ! gaat men met alle stelsels mede."  Zóóver heb ik het 

nog niet gebracht- doch wel zeg ik : oals het de n goed is 
is het mij  best." 

Ten slotte, verschooning voor  mijne langdradigheid, die voort-

spruit uit de vrees, dat »de bedoeling"  niet gevat wordt. 

d Uw dw. dr. 

 Wijnmaand

n de vergadering van den Utrechtschen Gemeenteraad van 
 Oct. j. l. , is een voorstel van B. en W. betreffende het nieuwe 

Universiteitsgebouw, met algemeene stemmen aangenomen. 
t besluit van den d luidt als volgt: 

e d der  ( lemeente Utrecht, kennis genomen hebbende, enz. 
overwegende, dat het gemeentebestuur  zich niet kan verbinden tot 
het stichten van een gebouw, dat aan alle, nader  door  den r 
vast te stellen, eischen voldoet; 

wenschende evenwel aan het tweeledig verlangen van den r 
te voldoen, om allereerst zoowel eene overeenkomst tot regeling 
van de verhouding tusschen den Staat en de Gemeente Utrecht in 
zake het nieuwe Universiteitsgebouw als een program van eischen 
voor  dien bouw, en eerst daarna het bouwplan zelf vast te stellen; 

overtuigd van de hooge belangstelling van Z. Exc. in het tot 
stand komen dezer  door de gemeente en bet gewest als feestgave 
ten behoeve der  rijk s universiteit te Utrecht aan den Staat aan-
geboden stichting; 

wenschende de voortzetting van het gemeen overleg met den 
r  omtrent den voorgenomen aanbouw; 

Besluit aan B. en W. op te dragen: 
A. Aan den r mede te deelen, dat de Gemeenteraad 

overwegende bezwaren heeft tegen het sluiten der  overeenkomst, 
door Z. Exc. voorgesteld bij  schrijven van  Juli

B. n r in het belang van het tot stand komen der 
voorgenomen stichting te verzoeken, zich te willen vereenigen met 
het hiernevensgaande ontwerp der  tusschen den Staat en de ge-
meente Utrecht te sluiten overeenkomst. 

p volgt de  die geheel in den geest is van 
de discussie, gevoerd over de zaak in de vergadering. Uit die 
discussie bleek, dat B. en W. den onverdeelden steun verlangden 
van den d bij  de volgende punten, die B. en W. zouden 
handhaven, het kostte wat het wilde, zoowel met het oog op de 
waardigheid der  Gemeente, als op de eer  der  door  den d gekozen 
bouwmeesters, die zulk een eervol verleden achter  zich hebben. 

B. en W. eischen: dat de groote vestibule, door de heeren 
Gugel en Vermeys ontworpen, intact moet blijven, zoo ook de 
haaksche richtin g van den gevel op de , en dat de
van het ontwerp der  heeren G. en V . geen verandering mag 
ondergaan. Vervolgens zullen kleingeestige bepalingen over  mate-
rialen, détai l teekeningeu, met allen nadruk geweigerd worden in 
het «program van eischen", daar zij  een beleediging zouden zijn 
voor de stad er. hare bouwkundigen. 

t standpunt van B. en W . werd door den d unaniem 
toegejuicht. Trouwens, in deze moeielijke zaak, verdient aan B. 
en W. in de eerste plaats en tevens aan den , hulde ge-
bracht te worden voor den tact waarmede zij  de onderhande-
lingen hebben geleid, en het waardige standpunt dat zij  daarbij 
steeds hebben ingenomen. 

Tot leeraar in het bouwk teekenen aan de burgeravondschool 
te Alkmaar , is benoemd de heer . Bakker . aldaar. 

B  T. 
t Verslag van de vergadering der  afdeeling , van  Oct. j . l . 

enz., worden wegens plaatsgebrek in een volgend blad opgenomen. 

,t 

te s (Frankrijk. ) 
Gelege n i n den omtre k van

 enz., en te  tussche n St . Joir e en Reffroy . 

Franco toezending van monsters en prijzen op aanvraag. 
4168 —

e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k v a n 

e Amöncbi ir g bij  Blebrieh n <l ,
levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 
der werkzaamheden, langzaam of snei bindend, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
 ouden Productievermogen der  fabriek:  vaten per  j.iar . 

S . s in de voornaamste steden. 

e 
Bres lau 

1869 

a A . 
Eerste prij s 

voor  uit -
muntend 

fabrikaat , 
i 1870 

e 
van ver-
dienste, 
Weenen 

1873. 

, 
1880 

Gouden 

, 

Offenbach 

. 1879 

Gouden 
e 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio -

nalen wed 

snijd. 

A r n h e m 

1879. 

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1S83. 
T E
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E . 

f * j  " e" *"
 PARKETVLOERE N en WANDTEGELS:

A

 MINTON IK»  NS <t Cie.
^ n en Cementtegels. o 
U Groote voorraden.

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i u n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 
Agent vooi n ton s &  Co.

.. A. Jandges te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

een handgeld van E . 
N . 

, T & C°. 
 16. 

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Pnnt.) . 

. 
t i is het eenige afdoende middel tegen  en -

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concui roerende prijzen. 

e T merk e S ö h n e, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. T 

T systeem P é t i t j e a n. 

Grelte-ve op Voornaam » A<li-es te letten. 

Exploitati e der n e Val;Traver* . 

F O K I E K E  . T 

Bel tweg No. 3. 

V A N 

Gecomprimeerd e Asphaltwege n endit o Dorsclivloeren . Werken in Asphalt -
Hastie k voo r Trottoirs , Skating-ltinks , Nontvloeren , Kelders , kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en Magazijnvloeren . Gangen Veranda' s Bruir - en Bakbe -
dekkinjren , Beto n Fundeeriiijreii , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Vuor  iiilichtiiifrei i omtrent het leugen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men lioh te adresseereu 
 het kantoor  der  fabriek, Beltweg 8.

van Z . . N . 
T N 

P i e r r e - O r n é e . 

Bekroond niet Eere-d ip loma, (hoogste 
onderscheiding) op de e ten-
toonstel l ing van bouwmater ia len en 
aanverwante artikelen te Groningen in
Onovertrefbar e vervanging van Sgraf-
fito, biedt volkomen weerstand aan den in-
vloed van ons klimaat, kan met het grootste 
succes worden gebezigd voor het versieren 
van Pilasters, Fr iezen, Schi lden, T y m -
pans, Eorstweer ingen,Wandbekleeding 
enz. Wordt geleverd in alle afmetingen, voor 
verzending geschikt, en desgewenscht over-
eenkomstig de teekening van den architect. 

n worden op franco aanvrage 
gaarne ter  bezichtiging toegezonden, door 
den vervaardiger e

t en door de agenten: 
Firm a , k  te 

. Gierstraat te
A . E . ' , Goudsche Singel
A. . op de Vest, te

, te  en
A . , Achter  Twijnstraa t te

, Smitstraat te
A . J. A.  te

S. J. , Terborgstraat, te
S. A . . Tuinen, te

Verklaringen van  Bouwkundigen ter 
inzage, waaruit de deugdzaamheidreeds gedu-
rende twee jaren blijkt .

zoowei met als zonder  bijbehoorende 

. 



Bij  P.  te , ziet 
heden het licht : 

A. E Y , 
A

S V A N E N N 
E N , 

d o o r E U G E N , Hoon leeraar voor 
dc Bouwkunst aan de  School 
te Delft. t 83 l i n d e n tekst gedrukte 
figuren en 6 staalgravuren. Tweede, 
veelvermeerderde en bijgewerkt e d r u k 
Prij s van het A lphabet isch /

 » Compleete werk . met 
het , ingenaaid in  deelen »
gebonden in half marokko pracht-
band, bovensnede verguld, in koker  »

t met groote zorg bewerkte -
T E  geeft in alphabethische orde een over-
zicht van de tallooze namen van personen, 
gebouwen, monumenten, enz., welke in het 
werk voorkomen, en is even onontbeerlijk 
als de Lijst van technische termen, die het 
reeds bevat. t doet niet alleen den grooten 
rijkdo m van onderwerpen, die in het werk 
behandeld worden, in volle mate uitkomen, 
vooral omdat alle gelijksoortige gebouwen 
en monumenten onder  t :én hoofd vereenigd 
zijn, maar  verhoogt er  ook de waarde van 
voor  den gebruiker, daar  het hem het opzoe-
ken gemakkelijk, in vele gevallen eerst daar-
door mogelijk maakt. e uitgever  vertrouwt 
door  de uitgave van het r  alle bezit-
ters van dit belangrijke werk te hebben 
verplicht , en te meer  daar hij  het voor 
een hoogst ger ingen prij s verkrijgbaa r 
heeft gesteld.

E en bouwkund ige zag z ich gaarne 
als  ge-
plaatst. B r ieven lett. B , aan 't Bu reau 
van di t b lad.

M U S G R A V E & C X ,
te T 

 V A N 

engelsche Paarden- en Vee-Stalinrichtingen. 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkamer-Benoodigdheden , 
, 

Gouden en Z i l vere n . . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 
e inrichtingen waarvan reeds vele 

in  geplaatst zijn, munten uit door 
soliditeit en zeer nette bewerking. 

G A G E N T 

K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 

 St. Anth. Breestraat,

Telephoon
n te bezichtigen in het Tentoon-

stell ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,
nixstraat en St. Anthonie Breestraat C

JA N . — . 

C H .  Co.

S 15 Gulden. 
Gemaakt van Notenhout met nickel montuur  zeer  sierlijk ; 

om aan den muur  of de schrijftafel te bevestigen. Twee toe-
stellen op voet, waaraan zij  verbonden zijn door  middel van 
een zacht zijden koord, schelinrich ting,  meter  kabel met 
electrische batterij . Compleet f45.— 

n werking te zien te Amsterdam, in het Gebouw der 
 tot bevordering der Houwkunst, t 

 bij  De  H.van  &  Zoon, t
en bij  den r  />. H. van de  Galerij  Paleis voor 
Volksvlijt .

T E O T O R I U M . 

a voor- alle -vakken van 

Uitvoering in Steen, t en Natuurafgietsels. 
A T E L I E R : N. P R I N S E N G R A C H T 73 A M S T E R D A M . 

 wemen, schetsen, en afgietsels, zij n i n het gebouw der j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst te bezicht igen. 

FIXEEKB44 K KLVSTSCHILDERWER K EN GOBELI N IMITATIE. 

Groote duurzaamheid. Gepatenteerd. Aanbevolen door  de
 te . 

 ut eu srebruiksaanwijzini; gratis.  met monsters tegen rembours d  2.50 

 Zandsteenaohtige ve rf voor  gevels. — Steenkit. — Steensausen. 

— C. WÜST. fabriekant van Verwen te . — 

Obernkirchner  of Bremer- Udelfanger-
e Z AN  TEEN 

Silezisch en Zweedsch . 
Fransen en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

 Vi* ..-i  / / . 7
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: . P. J. . . Prof. E . . . E , 

C. , F. J. S en C. T .J . S . 

B u r e a u: t

Ui tgevers: E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p.p.  voor e 

(bij  vooruitbetaling) . p. p. /  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. — Afzondert. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts 

: Bij  de Plaat. — e Fransche bouwkunst tijdens de derde 
republiek, slot. — Van het h Congres te Weenen. — e bouw-
meester  van het stadhuis te Neurenberg. — Verslagen van de vergade-
ringen der  afdeelingen n 's Gravenhage n  en Am-
sterdam  October  — Binnenlandsche berichten. — Afloop van 
aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: huisjes op het marktplein 
der  Voedings-Tentoonstelling. 

7de Jaargang N ° . 43. 





*) Onze Wethouders van openbare werken. 

,  October  Xadat de leden met veel belangstelling 

het plaatwerk «Architektonische Studien-Blatter"  hadden bezich-

tigd, en eenige huishoudelijke werkzaamheden waren verricht , 

bracht de secretaris verslag uit van het zomer-uitstapje naar 

Utrecht, door  eenige leden in de maand Augustus ondernomen. 

n werd onder  meer  in herinnering gebracht het bezoek aan 

de Nederlandsche Zink-pletterij , enz. van den heer . 

t de grootste welwillendheid werden de leden door  den eigenaar 

rondgeleid en kon het fabriceeren van het een en ander  tot in 

de kleinste bijzonderheden worden nagegaan, om hoogst voldaan 

deze interessante fabriek te verlaten. Onder  leiding van den heer 

J. T . k r  der  Gemeentewerken en bestuurslid 

van de Utrechtsche Afdeeling, werden vervolgens nog enkele 

bouwwerken, waaronder e oorsprongbouw", bezichtigd, om ver-

volgens een bezoek te brengen aan de e Fabriek van 

Zink - en Bronswerken en Verwarmingstoestellen van de heeren 

. Schütz &  Zn. te Zeist. Na het uitstapje vervolgd te hebben 

tot , werd op de terugreis het middagmaal te n 

gebruikt , waarbij  met een hartelij k woord werd herinnerd aan de 

, aan de leden der  afdeeling en den mentor  die de 

leden vergezeld had. t een woord van dankzegging aan den 

heer  J. T . , voor  de goede zorgen en beste regeling, werd het 

verslag besloten. 

Vervolgens werden de verslagen door  de afgevaardigden uit-

gebracht van de Algemeene Vergaderingen der j  te 

Amsterdam en Arnhem gehouden, waarvoor  de heeren v. Achterberg 

en v. i iel een woord van dank ontvingen. a volgden 

eenige mededeelingen over  mossteenen, waarvan monsters waren 

toegezonden door  de firma r  uit . e steenen 

welke, volgens de fabriekanten, zeer  aan te bevelen zijn voor  de 

bekleeding van koude en natte wanden, tot opvulling van zooge-

naamde Brabantsche muren, voor  de afsluiting van geluid en het 

weren van warmte, koude en vocht, konden niet de algemeene 

goedkeuring wegdragen, en de zoo hoog opgegeven uitstekende 

eigenschappen werden nog al in twijfe l getrokken, terwij l de 

heer n nog mededeelde, dat die steenen ook hier  te lande 

vervaardigd worden, en voor  minder  prijs , terwij l de kwaliteit de-

zelfde is, zoodat men dus in dit opzicht het buitenland kan 

voorbij  gaan. 

Vervolgens kwam in behandeling eene vraag, luidende: 

e beantwoording dezer  vraag lokte een levendige discussie uit 

en werd van verschillende standpunten beschouwd. Ten slotte 

werd op voorstel van den secretaris, het antwoord aldus gefor-

muleerd en met algemeene stemmen aangenomen: Wanneer  het 

blijkt , dat het overschrijden van de begrootingsom haar  oorzaak 

vindt in onnoodige opvoeringen van den architekt, dan is het 

zeker  niet billijk , indien hij  van die meerdere som betaling erlangt. 

e mededeeling dat de Afdeeling voortaan leden konde aan-

nemen als Afdeelingslid der j  ad f — werd met 

algemeene sympathie begroet. A l dadelijk werden een -tal nieuwe 

leden voorgesteld en wenschten enkele plaatselijke leden ook tot 

de nieuwe rubrie k over  te gaan. 

Nadat verschillende heeren zich bereid verklaard hadden tot 

het vervullen van een spreekbeurt, werd besloten de vragen uit 

de bus :

 en

 zoo mogelijk in de volgende vergadering te 

behandelen. 

Na eene opwekking aan de jongere leden tot medewerking aan 

de prijsvraa g  stelde de heer 

van n nog eene motie voor, luidende: dat de vergadering 

het bestuur  uitnoodige den heer  van der p te verzoeken, 

zijn geheim gehouden plan, tot het opruimen van den nu v erdwe-

nen duiker, ouden Singel, te onthullen, welke motie met applaus 

werd aangenomen. 

'S  October e Voorzitter , de heer  F. . van 

, opende met een welkomstgroet aan de leden deze eerste 

vergadering, en deelt o. a. mede, dat de overdracht van het ge-

denkteeken, opgericht op het graf van wijlen den heer  Vogel, aan 

de kinderen, heeft plaats gehad op  Juni j. l . op de begraaf-

plaats «Eik en "  en door  de Commissie aan de Afdeeling 

is toegezonden eene photographie van bedoeld monument. 

Na het bedanken van den heer . . Boersma, als bestuurslid 

gekozen, werden de meeste stemmen uitgebracht op den heer 

W . . v. , die verklaarde deze keuze aan te nemen. 

Namens de Commissie tot het opmeten en in teekening brengen 

van oude Nederlandsche gebouwen, wees de heer  W. 13. van d 

op een -tal aanwezige teekeningen van het huis Torenzicht bij 

Poeldijk in het Westland, opgemeten en geteekend door  de heeren 

J. F. e en . , beiden jeugdige bouwkundigen. r 

eerstgenoemde werd met een enkel woord melding gemaakt van 

den oorsprong van dit gebouw, en de teekeningen, voor  zooveel 

noodig, toegelicht. Niet alleen de uitvoering werd zeer  te recht 

geroemd, maar  door den Voorzitter  daarbij  ook gewezen op het 

goede en zoo zeer  gewenschte voorbeeld door de heeren gegeven, 

met krachtige aanbeveling zulks meer  en meer  navolging vinde. 

 was het onderwerp van de 

lezing van der. heer  J. . 

t spreker  mededeelingen doen, die voor  velen bekend 

zullen zijn, hij  hoopte toch, na vele onderzoekingen op dit gebied, 

nog eenige verbeteringen te behandelen, die, naar  hij  vertrouwde, 

de belangstelling der  leden zullen opwekken. 

t woord  is ontstaan uit de woorden  of 

 een afzonderlijk vertrek dat in klooster  of ridderburch t 

voor  den vreemdeling tot verblij f werd ingericht. 

Naast deze gastvrije verblijven op het land, ontstonden in de 

middeneeuwen plaatsen onder  den naam van  alwaar  na 

afloop van het dagwerk zich de gezellen van een ot meerdere der 

gilden vereenigden. t recht daartoe was gewoonlijk aan het 

eigendom van het perceel verbonden; zulk een herberg werd 

dan meestal van een uithangbord voorzien, dat beschilderd was, 

liefst met het beeld van een der  voornaamste dieren, doch waarop 

ook niet zelden een kroon, of iets anders prijkte . 

Ofschoon die herbergen over  het algemeen hoogst eenvoudig 

waren, ja niet zelden slechts gewone huizen, daartoe eenigszins 

gewijzigd, zoo wisten enkelen zich naam te verwerven als b.v.b. 

 in Augsburg, alwaar eens i V door  Graaf 

Anton Fiigger  als gast werd ontvangen;  in ' 

, waar n Juan van Oostenrijk het levenslicht zag, enz. 

Bij  het meer algemeene verkeer  ontstond er  allengs groote 

behoefte aan beter  ingerichte verblijven voor  reizigers en zijn 

alzoo de s ontstaan. 

n onderscheidt daarin verschillende soorten: 

ie. die welke reizigers rust, ontspanning en herstel moeten be-

zorgen, namelijk de  en

 die in hoofdzaak bestemd zijn tot het bezoek van kooplieden, 

handelsreizigers, enz. de zoogenaamde  en 

 die welke voor  onmiddelijk verkeer  moeten dienen, de meer 

en meer toenemende

Bij  die sub  dient vooral gelet te worden op eene schoone 

omgeving; die sub  vinden in de omgeving van het handels-

kwartier  en in de nabijheid der  verkeermiddelen de meest aan-

gewezen plaats; terwij l die sub  uit den aard der  zaak gelegen 

zijn in de onmiddelijke nabijheid der  stations. 

Onder  de ruimten van een l wijst spreker  op: 

ie. s met toebehooren; 

 Zalen voor  algemeen verkeer; 

, en 

e vertrekken; 

hij  behandelt elk dezer  ruimten- in bijzonderheden en wijst er  b.v.b. 

op, dat in de Noord-Amerikaansche , veelal de kamers in 

verbinding zijn met een badkamer en kabinet, alsook met eene 

alcove voor  het plaatsen der  bedden. Wegens gebrek aan be-

hoorlijk e ventilatie heett men in , Engeland en d 

dergelijke inrichtin g evenwel niet toegepast. 

Op de plaats en de samenstelling der  trappen dient bijzonder 

te worden gelet; hoofdvereischte is, dat de  van af den 

ingang direct te vinden, gemakkelijk begaanbaar  is, en onmiddelijk 

aansluit aan de hoofdvestibule; de breedte moet minstens  a 

. zijn en de verhouding der  op- en aantrede van  tot . 

Een vereischte is de trappen, wanden en zoldering brandvri j 

te maken, en die goed te verlichten. t aantal

regelt zich naar  de inrichting ; doelmatig is, deze in den omtrek 

van de hoofdtrap en van de aanrechtkamer aan te leggen. 

t aanbrengen van  is onmisbaar, afzonderlijke voor  het 

transport van spijzen en van het gebruikte linnengoed, enz. 

Onder  verwijzing naar  plans en opstanden van eenige der  groote 

s in Europa met name het l  in 

Frankfur t ,  te Parijs, l  en 

l  in Weenen, l  in Berlin, enz. 

werden de prijzen opgegeven aan bouw en inrichtin g besteed. 

Wi j  halen daaromtrent aan, dat b.v.b. het Grand l te Parij s 

met 2 oppervlakte een bedrag vorderde van  millioen 

francs, waarvan  francs aan de stoffeering enz. van de 

eetzaal werd besteed; het l f in Berlin met
s bebouwde oppervlakte vorderde te zamen /  enz. 

 October e inededeelingvandenvoorz.dat 

voortaan ook afdeelingsieden tegen eene jaarlijksch e contributi e 

van / i . — door  de j  zouden worden aangenomen, werd 

met genoegen vernomen. e contributi e van zoodanige leden voor 

de afdeeling werd vastgesteld op /

Ter tafel werd gebracht het rapport der  commissie belast met 

het onderzoek naar  de bekende brochure van den ingenieur  Tutein 

Nolthenius. e commissie was samengesteld uit de . , 

r  en Noordendorp, rapporteur  de heer  Noordendorp. Uit 

dit rapport blijkt , dat de commissie met belangstelling heeft kennis 

genomen van genoemde brochure, en nadat enkele punten daarvan 

nader  zijn uiteengezet en toegelicht, besluit de commissie met den 

wensch uit te spieken, dat door  deze afdeeling niet alleen worde 

gewezen op de grieven der  in de brochure aangehaalde aannemers-

vereenigingen tegen eenige bepalingen der  A . V. , maar  ook door 

haar  de aandacht worde gevestigd op het gemis van Algemeene 

Voorschriften, speciaal voor  burgerlij k bouwkundige werken. 

Zi j  stelt voor, dat van wege de afdeeling bij  het bestuur  der 

j  pogingen worden aangewend, om het daarheen te 

leiden, dat door  genoemd lichaam, als daarvoor  bij  uitstek aan-

gewezen, het initiatie f worde genomen om speciaal voor  burgerlij k 

bouwkundige werken, Algemeene Voorschriften samen te stellen, 

die naar  de meening der  commissie zouden kunnen worden gefor-

muleerd door eene commissie uit de leden der , 

waarin belanghebbenden van alle partijen zijn vertegenwoordigd. 

Nadat de commissie dank werd gezegd voor  haar  uitgebracht 

rapport , werd besloten dit te laten drukken en aan de leden toe 

te zenden om het in de volgende vergadering verder  te behandelen. 

e heer  Noordendorp hield vervolgens een voordracht over 

«het spoelstelsel en de noleering van Brussel." 

n de eerste plaats gaf spreker  eenige beschouwingen over  het 

spoelstelsel in het algemeen en stond daarna stil bij  de geschiedenis 

der rioleering van de stad Brussel en de tegenwoordige inrichtin g 

daarvan. n korte en heldere trekken deelde hij  de resultaten 

in groote steden als , Parijs, , Frankfor t , 

Carlsruhe enz. mede, en de middelen welke beproefd zijn om op 

groote schaal het rioolvocht te reinigen, alvorens het in de openbare 

wateren te loozen, om daarna de verschillende wijze van be-

vloeiing der  velden te beschrijven. 

p liet spreker  volgen een overzicht van de geschiedenis 

der rioleering van Brussel en beschreef eindelijk de tegenwoordige 

inrichtin g daarvan in alle bijzonderheden. t een en ander  werd 

opgehelderd met een tal van flinke teekeningen, afbeeldingen van 

de riolen uit vroegeren tij d en van die welke thans te Brussel in 

gebruik zijn, alsook van dc belangrijk e werken tot overkluizing 

der rivier  de Senne. 

e zeer  belangwekkende voordracht werd met onverdeelde 

aandacht aangehoord en de instemming welke . e 

ondervond, toen hij  den spreker  den dank der  vergadering bracht, 

mocht ten bewijze strekken hoezeer  de lezing op prij s werd gesteld. 

Uit m wordt aan de «Avondpost", een te 's Gravenhage 

verschijnend blad, het volgende geschreven: 

«Weet men in den , dat wij  hier  op  September  een 

nieuwgebouwden schouwburg in gebruik genomen hebben? Ook 

in uw blad en in de e couranten is van dien schouwburg 

en van zijne inwijdin g melding gemaakt, maar  ik meen goede 

redenen te hebben om het te betwijfelen of men daarvan wel 

kennis genomen heeft. Althans in de e regeeringskringen 

weet men blijkbaa r  daarvan niets. e toch anders zou ik het mij 

moeten verklaren, dat aan den bouwmeester  van dezen schouwburg 

geenerlei onderscheiding van de zijde der  regeering is toegekend? 

Een schouwburg te bouwen is dan toch waarlij k geen dage-

lijksch werk, en de jeugdige architekt J. Verheul . heeft 

er  een gebouwd, die door  leek en deskundige om het zeerst 

wordt geroemd. 

t in Nederland de bouwkunst geen aanspraak op de be-

langstelling der  regcering? Of moet misschien deze kunst een 

bepaald karakter  dragen, om aanspraak te hebben op die belang-

stelling? 

k geloof niet, dat in eenig land ter  wereld onder  gelijke om-

standigheden een zoo belangrijk bouwwerk zou zijn voltooid ge-

worden, zonder  dat de kunstenaar, die het ontwierp en onder 

wiens leiding het ook werd uitgevoerd, gedecoreerd ware geworden. 

Voor het maken van een ontwerp voor  dezen schouwburg was 

indertij d eene prijsvraa g uitgeschreven. Buitenlandsche bouw-

kunstenaars van naam dongen mede, doch boven alle ontwerpen 



werd de voorkeur  gegeven aan dat van onzen stadgenoot, die 

destijds pas te t zijne studiën voltooid had. Wi l men weten, 

hoe over  dezen arbeid van den heer  Verheul door  een bij  uit-

nemendheid deskundig man geoordeeld wordt, men neme dan kennis 

van het oordeel van prof. Gugel. 

Onze minister  van Binnenlandsche Zaken is een man, die wel 

verdiensten weet te waardeeren. k geloof daarom, dat wanneer 

hij  op hetgeen hier  door  een jong kunstenaar  geleverd is, ware 

opmerkzaam gemaakt, hij  niet geaarzeld zou hebben zijne mede-

werking te verleenen om den bouwmeester  van onzen schouwburg 

de onderscheiding te doen toekomen, waarop zijne zeldzame ver-

diensten hem alle aanspraak geven. 

t spijt mij , dat men hier  geen gevolg gegeven heeft aan het 

aanvankelijk voornemen om den minister  en den commissaris des 

s in de provincie uit te noodigen tot bijwoning der  in-

wijdin g van den schouwburg. r  de minister  heeft zijn officieelen 

adviseur  voor  zaken van kunst, en deze adviseur  heeft meermalen 

getoond ook in de bouwkunst veel belang te stellen. t onze 

kunst-referendaris van het bestaan van den schouwburg geen 

kennis? En oordeelt hij  niet, dat hier  te lande de bouwkunst wel 

aanmoediging van regeeringswege noodig heeft? 

Wi j  hebben ook het voorrecht bij  Binnenlandsche Zaken een 

secretaris-generaal te bezitten, die r  is, die boven-

dien voor  zaken van kunst niet onverschillig is en die zeer  goed 

weet te beoordeelen hoe groot de verdiensten zijn van onzen 

Verheul. Zou de heer t zich niet eens in zijne vaderstad 

willen komen overtuigen, dat wij  hier  alle reden hebben om ons te 

beklagen over  miskenning van die verdiensten van regeeringswege ?" 

e inzender  van dit bericht merkt daarbij  op, dat de schrijver 

een vreemdeling in Jeruzalem schijnt te zijn, wat betreft de toe-

standen en opvattingen in den . 

Uit  sollicitanten is de volgende voordracht opgemaakt voor 

gemeente-architekt te Assen: . k Jr. , te ; J. Smallen-

broek, te ;  Boonstra, te Assen; . , te , 

en  J. , te . 

e g heeft een bericht ontvangen, dat de internationale 

tentoonstelling te Barcelona, die van September  tot Apri l 

 zoude worden gehouden, eerst in Apri l van hel volgende 

jaar  wordt geopend. 

e gouverneur  der . e Akademie en de commandant 

van het  reg. infanterie hebben bezwaren gemaakt tegen de 

plaats, waar  de prise d'eau voor  de waterleiding van Breda was 

ontworpen, omdat die gelegen is op het terrein der  schiet-

oefeningen. e zwarigheden behooren te worden opgelost, alvorens 

met de werkzaamheden aan dit prise d'eau kan worden aan-

gevangen. 

r  de vereeniging tot bevordering der  bouwkunst te Groningen 

is bekend gemaakt, dat de antwoorden op de door  haar  uitge-

schreven prijsvraag: Een boerderij  voor  Bouw- en Weiland, groot 

. enz., vóór of op den isten r  e.k vrachtvri j 

worden ingewacht bij  den Secretaris der  vereeniging. 

e namen der  juryleden zijn: A. Waalkens te Blijha m en 

O. W. a te Ureterp, landbouwers; P. . A . , 

W . Bos en J. N. , leden der  vereeniging. 

t s te Bolsward heeft dringend behoefte aan herstel. 

e uitgenoodigd door  B. en W. van Bolsward, heeft eene 

commissie uit het Bestuur  der j  tot bevordering der 

bouwkunst in den zomer van  een onderzoek naar  den toe-

stand van het gebouw ingesteld, en een schriftelij k advies uitge-

bracht, waarnaar  B. en W. een begrooting van kosten hebben 

doen opmaken. 

e d der  gemeente heeft zich thans met een adres tot 

Z. Exc. den r  van Staat, r  van Binnenlandsche Zaken 

gewend, met het verzoek, dat voor  dc restauratie van het -

huis eene subsidie uit 's s kas worde verleend, zoodat, kon 

het zijn, de werkzaamheden reeds in  kunnen aanvangen. 

t Bestuur  der j  heeft zich daarop bij  adres ins-

gelijks tot den r  gewend, om het verzoek van den d 

der gemeente Bolsward te steunen. 

e cursus voor  mannelijke leerlingen aan het museum van 
kunstnijverheid te Utrecht is aangevangen met  leerlingen, 
waarvan zijn:  meubelmakers,  kunstsmid,  graveur,  goud-
smeden,  decoratief beeldhouwers,  decoratieschilders en  bouw-
kundigen. 

Verleden jaar  werd voor  't eerst door 't bestuur  van genoemd 
museum een proef genomen, kunstindustrieel onderwijs te ver-
schaffen, dat zich bepaalde tot vakteekenen en mondelinge lessen 
in de theorie van 't ornament en zijne geschiedenis. t werd 
alleen gegeven door  den heer  P. J. , architekt te 
Utrecht en directeur  van genoemd museum, en gevolgd door  elf 
leerlingen. 

e uitslag van de genomen proef nu is van dien aard geweest, 

dat 't bestuur  niet alleen besloot het geven van onderwijs voort te 

zetten, maar  het ook uit te breiden. e werd de heer 

G. W. f te Amsterdam, oud-leerling der l v. 

kunstnijverheid, als leeraar  benoemd om onderwijs te geven in 

't boetseeren. e heer s blijf t belast met het vakteeke-

nen, de compositie en de mondelinge lessen in stijl - en ornamentleer. 

t onderwijs wordt gegeven 's avonds tusschen  en  ure 

iederen werkdag, behalve Saturdags. d. 

Op de voordracht voor  de betrekking van hoofdopzichter  van 

den Prov. Waterstaat van Gelderland, zijn door  Ged. Staten ge-

plaatst de heeren . , F. . S. T. baron van Tuyl van 

Serooskerke en . , allen civ. ingenieur. 

 »

.  Oct. e Voorzitter  opende de vergadering, 

heette de leden welkom op deze eerste bijeenkomst in het 

nieuwe saisoen en voegde daarbij  den wensch, dat de leden blijke n 

zouden geven van belangstelling door  een groote opkomst. r 

den waarn. Secretaris werden de notulen van de vergadering van 

i  gelezen en daarna goedgekeurd. e Voorzitter  dankte 

den heer  J. Th . J. Cuypers voor  zijne bemoeiingen als waarn. 

Secretaris, en deelde de leden mede, dat de heer  Arn . Brunin g in de 

laatste Bestuurs-vergadering de post van Secretaris op zich heeft 

genomen. r  den heer  J. Th . J. Cuypers werd een bijdrage 

geleverd over  Noord e baksteenbouw, zijnde het slot van 

zijne lezing van  October j  vervolgde met de moderne 

toepassingen, de behandeling der  onderdeelen, enz. 

e spreker  noemde de e architektenschool welke 

veel had bijgedragen en aan vele eischen voldaan heeft betreffende 

den baksteenbouw en besloot zijn lezing met aanhalingen van de 

moderne werken. j  was van meening dat het snelle bouwen der 

speculanten oorzaak was van de zoo eentoonige straten, en dat, indien 

er  teekeningen voor  de gevels door  jongere architecten gegeven 

waren, deze straten een beter  aanzien gekregen zouden hebben. 

Spreker  uit den wensch, dat onze Nederlandsche e moge 

bevoordeeld worden door  toepassing van den baksteenbouw, waar-

door  tevens een nationale plicht zal worden vervuld. 

e Voorzitter  dankte den heer  Jos. Cuypers voor  zijne zoo 

schoone bijdragen. e heer n gaf verslag van de -

gadering dezes jaars en deelde de leden verder  mede, dat hij 

portland cement van de firma  J. J e te , naar  aan-

leiding van de gehouden lezing door  den heer  J. J. , gebruikt 

heeft en hij  de voorkeur  aan die cement geeft, boven de buiten-

landsche fabrieksmerken. 

e heer  J. . n beloofde op de volgende vergadering een 

lezing te zullen houden: »een avondpraatje over  de leer  van het 

schoone." 

Besloten werd, dat aan de leden zou worden toegezonden een 

circulaire , aangaande samenkomsten gedurende den winter. 

 October e aanbouw der -

g aldaar; architekten T . Sanders en . P. Berlage Nzn. 

Van Veersen te m /

Van k te Baarn >,

Andriessen, idem : >,

Saltzher  te m ,>

Greeve te Buiksloot »

Beeremans te Baarn »

Gegund. 

van Z . . N . 

P i e r r e - O r n é e . 

Bekroond met Eere-d ip loma, (hoogste 
onderscheiding) op de e ten-
toonstell ing van bouwmater ialen en 
aanverwante artikelen te Groningen in
Onovertrefbar e vervanging van Sgraf-
fito , biedt volkomen weerstand aan den in-
vloed van ons klimaat, kan met het grootste 
succes worden gebezigd voor  het versieren 
van Pilasters, Fr iezen, Schi lden, T y m -
pans,Borstweeringen,Wandbekleeding 
enz. Wordt geleverd in alle afmetingen, voor 
verzending geschikt, en desgewenscht over-
eenkomstig de teekening van den architect. 

n worden op franco aanvrage 
gaarne ter  bezichtiging toegezonden, door 
den vervaardiger .  te

t en door  de agenten: 
Firm a . k  te 

J  Gierstraat te
, Goudsche Singel

. op de Vest, te
. , te  en

 Achter  Twijnstraa t te
, Smitstraat te

A. J.  te

 J. , Terborgstraat, te
 A .  Tuinen, te
Verklaringen van . Bouwkundigen ter 

inzage, waaruit de dcugdzaamheidreeds gedu-
rende twee jaren blijkt . 4

.1 
Zilvere n Medaill e Amsterda m 1*8-1. 

T E 4

G . 
N 

E . 

, T & C°, 

BOUWKUNDE 
Een G , 

praktisch ervaren, zag zich tegen November 
gaarne geplaatst; gunstige referentiën staan 
hem ten dienste. Brieven onder  N°. 61030 
aan het bureau

 den .

(Systeem E ) Amsterdam. 

Deze warmwaterverwarmin g (met nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 
beveel t zic h aan i n de volgend e geplaatst e en besteld e toestellen , sind s 1876. 
Amsterdam.  de 

, )

; , ,

, Vossius-

straat. — e  W . , (huis). , (huis). — . 

. , (huis).

 de , (huis).

WlTTEVEEN , (huis.) T  ONS. -
 de

(kantoren). 

.

Bot terdam. e  S. , (huis). — . , (huis). — 

 (kantoren). 

Baarn. . , (villa). 

Zaandam. e . , (villa ) 

A r n h e m . . , , (villa). 

. e . ƒ. . W. . (huis, n Copes van Cattenburg.) 

.

, Weteringschans. , Plantage. — 

, Prins ,  kamers). — de .

. (kantoren). — P. , t (huis). — 

e Bingerden). 

e . , (huize de Cloeze). 

e . . . d ,

e .  W. . (villa). 

Nieuw te bouwe n Kl in isc h Ziekenhuis , groo t + 15000 M s . 

e .  WüSTE, , (huis). 

. e . P. , (villa). 

Th. , d t . 

O O S T - I N D I E . 
Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-

vangen, bij  het aangaan van eene zesjarige verbindtenis, 

eeü handgeld van E . 
N . 

Amsterdam. 

 oesburg. 

. 

. 

Weesp. 

Amsterdam. 

Zelfreguleerende stoomverwarming onder  lage d r u k k i n g met venti lat ie, 
zonder  eenig gevaar. Vr i j  van s bepal ingen op het stoomwezen. 

 gebruik in de 4>93 

Synagoge , Badinrichtingen , Schoollokale n en Vergaderzale n en bureau x 
der Sederl . Israëlitisch e «eineeiit e

Sigarenfabriek van C. Ott o . Slot Bi l joen te  bij  Woning 
van den ll^er  G. . Steijn te r  en Woonhuis van de n Gebrs. Gra tam a 
te l Cont inental te l du N o r d te  Stadhuis te 

e Bouw-Bureaux van het e te  Vill a . B a um 
tinna Schl ieper  &  Baum te  Woning van den r  E . Oesterr ieth te
Jockey-C lub te  Un ion Bau Gesellsehaft te . t nieuwe 
Ziekenhaus te  enz enz. 

nmg- n aanleg bij  de n J . Nienhuij s en J . . Neervoort van de Po ll te

Vertegenwoordige r . S. . , Amsterdam . 

Telegram-Adres: . Te lephon N ° . 352. 



Op g den  November  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Ex> loitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van : 

Bestek N°,

t maken van een magazijntj e 
voor  olie en lampen en het in -
r ich te n van het voormal i g sto-
venlocaal tot gereserveerde p r i -
vaten op bet sation . 

g f 1800 — 

e besteding geschiedt volgens jij  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  October 
 ter  lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r . E. E 
te  en is op  aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau (Afd. 
Weg en Werken) re bekomen, tegen betaling 
van

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den is«n November  ten  ure, 
des voormiddags. 

, den  gelen October

Op g  November  des 
namiddags ten  ure, zal, onder  nadere goed-
keuring door den  van 

 aar. het gemeentehuis aldaar, 
worden aanbesteed: 

e herstel l ingswerken van den 
N en van de  der 

e Gemeente te Oos-
ter lan d op Wier ingen. 

e teekening, het bestek en de voorwaar-
den liggen ter  inzage van belanghebbenden 
van g  October tot Woensdag
November aan bovengenoemd Gemeentehuis 
en aan het Burean van den Architect der 

n te  da-
gelijks van :o—  uur v. m. 

Op g  October  des mid-
dags ten  ure wordt de noodige aanwijzing 
op de plaats gedaan; voorts zijn nadere 
inlichtingen te bekomen bij  den Burgemees-
ter  van  en bij  den Architect der 

m gebouwen te

t Bestuur der  Vereeniging »
"  alhier, is voornemens, om op 

Vrijda g  October  's middags  uur 
in het openbaar bij  enkele inschrijvin g 

A A N T E : 

t verbouwen van perceel 
t N°. 109 Alhier . 

Bestekken zijn tegen betaling van / i . — 
verkrijgbaa r bij  den Boekhandelaar  A . 
Wormser, t tegenover de War -
moesgracht. Teekeningen liggen ter  inzage 
van 's morgens  tot 's middags  uur in 't 
gebouw t

n worden verstrekt door de 
Architecten

Aanwijzin g in loco op Woensdag  Octo-
ber 's middags te  uur. 

Namens het Bestuur 
de Gecomiteerden van t V , 

, . A . ,
 Oct.  J. ,

S.  SE E  A T ,

The 8t. Pancras n Work 
Company, . 

Eerst e Prijs : wi l w.\ MUDAILL I . 

International e Landbouw-Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

36. De-rde Weteringdwarsstraat , 

alwaar een Sta l en Bo x op ware 
groott e te bezichtige n is . 

Geïllustreerd e Catalogusse n op 
aanvrage . 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 

ff.  J.Vtaotct&C*. 
, 

N ,
 Amsterdam

N , Antwerpen
Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden N 
PAA  V E N .

E , 

> r n van de Val Travers. 

F A B R I E K . T 

Bel tweg N o. 8. 

VAN 

. 
Gecomprimeerd e Asphaltwege n endit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -

Ilastie k voo r Trottoirs , Skating-Rinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en Magazij n vloeren . Gangen . Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkingen , Itetoii-Fuiideeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindelij k Vochtwerend , Ondoordringbaar , Geraasweren d 
Asphal t speciaa l to t werin g van vochtig e muren . 

 8,

Verkrijgbaa r in de maten van 30—50 cM . lengte , 

6—11 „  breedte , 

35 „  dikte . 

Behalv e lagere n prijs , biede n deze parketvloeren , bove n de 

1 ander e soorten , de volgend e voordeele n aan: Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n (kraken ) en 

ongedierte . Grooter e duurzaamheid , o m d a t he t h o u t 

u i t één s t u k b e s t a a n d e , v e r d e r ka n a f g e s l e t e n w o r d e n . 

t voor  Nederland, , 19 Pr in s , Amsterdam. 

J A N H A M E R , 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

vereischen geen toezicht, hebben geen beweegbare deelen, geven geen 
terugslag in den koker; zijn van soliede constructie bij  billijke n prijs . 

n alle voorname plaatsen zijn modellen tc bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis en franco. 

Goude n 
Staats-Medaille -

Medaill e 
Bresla u 

1869. 

Diplom a A . 
Eerst e prij s 
voo r uit -

munten d 
fabrikaat , 

Kasse i 1870 

Medaill e 
van ver -
dienste , 
Weenen 

1873. 

te AmSneburg bij  Blcbrich a/d ,
levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 
der werkzaamheden, langzaam of snel bindend, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 

s in de voornaamste steden. 

, 
1880 

Gouden 

, 

Offenbach 

. 1879 

Gouden 
e 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio -

nalen wed-

strijd . 

A rnhe m 

1879. 

 o. : 

 PARKETVLOEREN en WAMDTEGELS:

Y , £ 

 HINTON BOLLIN S * Cle.
n  Cementtegels.

_ Groote voorraden.

Bij  P. A T te , ziet 
heden het licht : 

A. E Y , 

S VAN E N N 
E N , 

door  E T J G E N ,

t 831 i n den tekst gedrukte 
figuren en 6 staalgravuren. Tweede, 
veel vermeerderde en bijgewerkt e druk . 
Prij s /

» » » Compleete werk , met 
het ^  ingenaaid in  deelen »
gebonden in half marokko pracht-
band, bovensnede verguld, in koker  »

t met groote zorg bewerkte -
T E  geeft in alphabethische orde een over-
zicht van de tallooze namen van personen, 
gebouwen, monumenten, enz., welke in het 
werk voorkomen, e n ; s e v en onontbeerlijk 
als de  die het 
'eeds bevat. t doet niet alleen den grooten 
rijkdo m van onderwerpen, die in het werk 
behandeld worden, in volle mate uitkomen, 
vooral omdat alle gelijksoortige gebouwen 
en monumenten onder  één hoofd vereenigd 
zijn, maar  verhoogt er  ook de waarde van 
voor den gebruiker, daar  het hem het opzoe-
ken gemakkelijk, in vele gevallen eerst daar-
door  mogelijk maakt. e uitgever  vertrouwt 
door de uitgave van het r  alle bezit-
ters van dit belangrijke werk te hebben 
verplicht , en te meer  daar hij  het voor 
een hoogst ge r ingen pri j s verkrijgbaa r 
heeft gesteld.

g 

Duïe ldorpTsSO .

Weenen 1880.  1 8 S 3. Amsterdam 1882. | 

N , Frankfor t . 

M A R M E R M O Z A I E K en T E R R A Z Z O - V L O E R E N , G L A S M O Z A I E K 

K U N S T M A R M E R en C E M E N T U I T V O E R I N G E N . 

Succursales : A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , B o s t o n , 

t b/d. Oude Spiegelstraat 335. 

i w n m m w i w w i w i » m » i 

e ondergeteekenden bevelen z ich 
bi j n A rch i tek te n aan to t het 
reproduoeeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con-

d i t i ë n . 

W E G N E  & . 
n 138 

. . leveren; 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

, 

Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 

, T . 
, circulaires en attesten op aanvrage franco. 
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C H .  Co.

S 15 Gulden. 
Gemaakt van Notenhout met nickel montuur  zeer  sierlijk ; 

om aan den muur  of de schrijftafel te bevestigen. Twee toe-
stellen op voet, waaraan zij  verbonden zijn door  middel van 
een zacht zijden koord, scheiinrich ting,  meter  kabel met 
electrische batterij . Compleet f45.— 

n werking te zien te Amsterdam, in het
t 

 bij t
en bij  den r  Galerij  Paleis voor 
Volksvlijt .

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijleverin g van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

e T merk f &  S ö h u e, E 
- en E . billijk e prijzen en vrachten. -

T systeem P é t i t j e a n. 

GelleTe op Voornaam eu A<li-es te letten. 
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Wij  nemen de vrijhei d zoowel voor  dezen Jaar-

gang Bouwkundig Weekblad als voor  dien van 

het jaar  1886 aan te bevelen, de daarvoor  verkrijg -

baar  gestelde 

P O R T E F E U L L E B A N D E N . 

a ƒ 1.75 per  stuk. 

t 246 Amsterdam. 

: .  J. , Prof. E. . . E , 

C. , F. J. S en C. T.J . S . 

Bu reau: t

Ui tgevers: OE N . VA N  &  ZOON. 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspri js voor  Nederland, fr. p. p. ; vooi ë 

(bij  vooruitbetaling) . p . p . /  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts 

: Bölö-Boedoer. — Een terugblik op de laatste meubelten-
toonstelling te . — Verslagen van de vergaderingen der  afdee-
lingen Groningen  en m  October  — Binnenlandsche 
berichten. — Verbetering. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

. 

 C .

 i ) ,

 f

 Een beschrijving van dien tempel met afbeelding is te vinden inde 

Bouwk. Bijdragen. l  bladz.  en volgende. 

7de Jaargang N ° . 44. 
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 G.

 naar

 F. C.
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N VAN E N . 

,  October  Na afdoening der  gewone huishou-

delijk e zaken erlangt de heer  B. J. Boswinkel, chef de bureau bij 

de Staatsspoorwegen, het woord over  den Westinghouse rem. 

Voorop stelt hij , dat hij  dit werktuig enkel bespreekt naar 

aanleiding van een hem gedaan verzoek, daar  hij  meent dat deze 

vergadering niet de plaats is voor  behandeling van een onderwerp 

tot de bouwkunst in geene betrekking staande. Spreker  wijst er 

op, hoe omstreeks tien jaren geleden de Westinghouse rem in 

Engeland in toepassing kwam, aldra veel tegenstand ondervond 

maar  overwon, zoodat hij  tegenwoordig, hoewel hier  en daar  ge-

wijzigd, nagenoeg allerwege wordt- aangewend. Vervolgens treedt 

hij  in eene beschouwing van het remwerktuig in al zijn onder-

deden en' geeft eene heldere verklarin g van de samenstelling en 

werking van dit zoo vernuftige gedachte en hoogst nuttige middel 

om de spoortreinen tot staan te brengen. 

e heer  Boswinkel had waarlij k de bescheidene bemerking, hoe 

hij  tot de behandeling van het onderwerp was gekomen, achter-

wege kunnen laten, want de algemeene aandacht waarmede hij 

werd aangehoord, de inlichtingen omtrent een en ander  nog ge-

vraagd, zoomede de dank hem door  den voorzitter  gebracht, waren 

hem bewijs te over, dat zijne moeite zeer  op prij s werd gesteld 

en hij  aller  belangstelling had opgewekt. 

e heer  J. de Vries toont van zijn pierre ornée eene der 

tympan vullingen, bestemd voor  eene in aanbouw zijnde brood-

fabriek en geeft daarmede opnieuw bewijs van zijne vaardig-

heid in de bewerking van dit gaandeweg meer  in toepassing 

komend versieringsmateriaal. Flink en krachti g vertoonen de 

grijze figuren zich op den bruinen achtergrond. t de duurzaam-

heid van pierre ornee niet behoeft gewantrouwd te worden, bleek 

genoegzaam uit stukken die, hoezeer  op alle mogelijke wijzen 

gedurende meer  dan drie achtereen volgende jaren aan den 

invloed van weer  en wind blootgesteld, niets van hunne vastheid 

hadden verloren, terwij l de verschillende lagen zelfs met den 

beitel niet waren te scheiden ;̂ de kleuren schenen onveranderd. 

e Voorzitter  vestigt de aandacht op het werk: «Studiën en 

Compositionen"  van Jean Stauffacher  te Parijs, waarvan de eerste 

aflevering is uitgekomen. Onder belofte dat hij  de leden bij  de 

volgende vergadering in de gelegenheid zal stellen daarmede 

kennis te maken, wijst de Voorzitter  bij  voorbaat op de richtin g 

die de heer  Stauffacher  bij  de samenstelling van het ornament 

naar  het planten- en insectenleven inslaat, hoe getrouw en weinig 

gestileerd deze de natuur  teruggeeft, en waaraan het ornament 

dan ook den naam van (naturalistisch"  ontleent. 

e heer . r  wil, onbekend als hij  met het werk is, nog 

geen oordeel vellen, maar vreest toch dat de heer  Stauffacher 
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allicht al te naturalistisch zal worden. e richtin g waarin hier 

tegenwoordig gewerkt wordt, laat hij  zien uit eenige aan de Aka-

demie a gemaakte teekeningen. j  wenscht bij  gelegenheid 

iets naar  aanleiding van des Voorzitters mededeelingen te zeggen. 

a geeft de Voorzitter  den indru k te kennen, dien hij  bij 

zijn bezoek, in vereeniging met meerdere leden der  afdeeiing, aan 

Groningen's ambachtsschool gebracht, van deze inrichtin g heeft 

verkregen, waaruit blijk t dat hij  in sommige opzichten met den 

leergang van dri e jaren — z. i. te lang — zich niet wel kan 

vereenigen. 

Bij  de hierop volgende zeer  geanimeerde discussien, waaraan de 

heer  E . , vroeger  leeraar  aan de Ambachtsschool te Arnhem 

doch sedert kort directeur  der  Groninger  Ambachtsschool, deel-

neemt, verschillen de andere leden met den Voorzitter  van gevoelen. 

Ten slotte wordt nagenoeg algemeen verklaard, dat de school onder 

haar  tegenwoordige leiding, in eene vri j  goede richtin g werkt. 

e heer , thans als introduc é ter  vergadering aanwezig, 

wordt met algemeene stemmen als lid der  afdeeiing aangenomen, 

terwij l de heer  P. van der  Wint , teekenleeraar  aan de Burger-

avondschool, zijn wensch te kennen geeft om als lid toe te treden-

e kunstbeschouwing en leestafel zijn op den eersten Zondag, 

volgende op den dag van vergadering, voor  het publiek kosteloos 

toegankelijk gesteld, zooals zulks ook ten vorigen jare geschiedde. 

.  Oktober t een woord van welkom opent 

de Voorzitter  deze eerste vergadering, en spreekt den wensch uit, 

dat de bijeenkomsten zich zullen kenmerken door eene getrouwe 

opkomst, en het bespreken van verschillende nuttige en leerrijk e 

zaken. 

Er werden  nieuwe leden voorgesteld en aangenomen, gewis 

een verblijdend gevolg der  wijziging van art.  der -

lijk e Wet. 

a werden door  de afgevaardigden de verslagen uitgebracht 

der gehouden vergaderingen van de j  in i en Sep-

tember  jl. , waarbij  in het verslag der  September-vergaderingen 

vooral groote lof werd toegekend aan de Afdeeiing Arnhem, maar 

vooral ook aan den heer  J. J. Weve, gemeente-architekt te Nij -

megen, voor  de goede zorgen om in zulk een betrekkelij k korten 

tij d zooveel te kunnen bezichtigen. 

Naar  aanleiding van de mededeelingen in deze verslagen kenbaar 

gemaakt, vond de heer . van der n . aanleiding om een 

woord van dank te brengen aan onzen geachten voorzitter, den heer 

. Cramer, aan wien de eer  toekomt de ontwerper  te zijn van 

het gewijzigde art.  der  Wet, en waardoor  wij  hopen dat de 

afdeelingen in bloei zullen toenemen. 

r  den heer . van der n . werd de aandacht ge-

vestigd, dat steeds doorloopende closets en pissoirs eene belangrijke 

hoeveelheid water  verslinden en dat dit vooral duidelij k wordt, 

wanneer  door  een meter  het verbrui k van het water  wordt gecon-

troleerd. t heeft hem er  toe geleid om eene inrichtin g toe te 

passen, welke, ofschoon in meer saamgestelden vorm, in het buiten-

land in gebruik is. n kan daardoor  de waterverspilling belangrijk 

tegengaan en de hoeveelheid water, die men wenscht te gebruiken 

zelf bepalen. Boven een closet of pissoir  plaatst men een reser-

voir  van  liter  inhoud, waarin zich een zeker  toestel bevindt 

en welke gevuld wordt door een kraantj e dat men zeer  juist 

moet regelen en dat met een fijne straal loopt. Op bepaalde 

tijden, b. v. om  of  minuten, ontlast zich de inhoud van 

dit bakje in de closet of pissoir  met groote snelheid, vult zich 

daarna weder  om op een bepaalden tij d weder  leeg te loopen en 

dit vullen en leegloopen duurt zoolang als de kraan geopend is. 

t toestel, waarvan de werking door spreker  door een model 

werd aangetoond, is hoogst eenvoudig, geheel vri j  van mecha-

nische inrichtingen en verdient, naar  ons gevoelen, alleszins aan-

beveling, vooral voor  openbare gebouwen of die inrichtingen, 

waarin zich verschillende closets bevinden. t heeft voor  een goede 

doorspoeling van closets de voorkeur  boven de meerendeels in 

gebruik zijnde onafgebroken loopende waterstraal. 

e heer k deelde nog mede, dat soortgelijke toestellen 

hem niet onbekend zijn. t nut er  van wordt door  hem, vooral 

om de waterverspilling tegen te gaan, zeer  aanbevolen en wel 

voornamelijk in schoolgebouwen. 

e heer  A. E . Braat verstrekte daarop belangrijk e mededee-

lingen over  beproeving van tras, in 't bijzonder  over  gioeiverlies. 

Al s inleiding deelde spreker  mede wat tras is. Uit het Brohl dal, 

waar  vroeger  de beste tras werd gehaald, wordt bijn a geen goede 

tras meer  uitgevoerd, daar  de voorraad aldaar  uitgeput is; die 

men aldaar  afzend is doorgaans met wilde of bergtras vermengd. 

Spreker  gaf de verzekering dat niemand in Brohl aanneemt tras 

te leveren op keur  van scheikundige analyse. 

e tras welke door  spreker  ten zeerste aanbevolen wordt en 

waarmede hij  in deze vergadering proeven wenscht te nemen, is 

van Gebr. t bei Andernach aan de . Een zeer  goed 

uitgevoerde photographie van de groeven gaf een zeer  duidelij k 

begrip van de verschillende lagen die men in deze aantreft. t 

zagen wij  dat onmiddelijk onder  het maaiveld of de teelgrond een 

laag puimsteen ligt ; zijnde de grondstof voor  de zoogenaamde drijf -

steen; onder  deze volgt de tufasch waarin weinig of hoegenaamd 

geen tufsteen in voorkomt tot op de waterlijn . Eerst daar  treft men 

enkele groote stukken tufsteen aan, onder  den naam van

 daarna volgt de geele tufsteen, welke niet zeer  hard is, 

daar  zij  minder  saam is geperst als de onderste lagen; dieper 

gaande ontmoet men de grauwe tufsteen en daarna de blauwe 

en wel de beste soort; men heeft alsdan een diepte bereikt van 

. e stukken steen uit de groeve gebracht zijnde op 

het zoogenaamde trasveld, worden gesorteerd en blijven aldaar 

gedurende eenige maanden om te droogen en het zilte grond-

water  te doen uitzakken. Na vooraf genomen scheikundige proeven, 

wordt bepaald hoeveel van ieder  soort geel, grij s of blauw door-

een gemalen moet worden om altij d tras van  tot  % gioeiverlies 

te kunnen leveren. 

e fijner  de tras gemalen wordt, hoe voordeeliger  deze is 

voor  den verbruiker ; wat bij  een zifting van  mazen per . 

achterwege blijf t kan men als waardeloos beschouwen. 

Spreker  neemt zijne trasproeven altij d tweeledig n.l. de naald-

proef en het gioeiverlies. 

Overgaande tot de verklaring , wat men door  gioeiverlies van tras 

verstaat, zegt spreker, dat ieder  trassoort bezit chemisch gebonden 

water, de eene veel de andere minder. Volgens getuigenis van 

bekwame scheikundigen, bestaat er  geen goede tufsteen, hetzij  uit 

Brohl of Andernach, of men zal altij d minstens  % gioeiverlies 

moeten aantreffen. Om dit gioeiverlies te bepalen ga men ongeveer 

volgenderwijs te werk. 

n neemt b.v.b.  a.  gram te onderzoeken tras; deze word^ 

in een heetwater  oven bij  graden Celsius gedroogd. a 

wordt zij  gewogen en het verschil geeft aan hoeveel water  ver-

dampt is. Nu neemt men van deze gedroogde tras naauwkeurig 

 grammen en weegt deze in een gloeipotje af, waarvan het ge-

wicht vooraf is nagegaan. t gloeipotje met tras wordt op een 

vuurvasten oventje geplaatst speciaal voor  dat doel ingericht, waar-

onder  een gasvlam is geplaatst, de tras laat men gedurende \ uur 

gloeien, waarna de vlam gebluscht en men de oven langzaam laat 

afkoelen, vervolgens weegt men nogmaals potej  en tras met elkaar, 

waarna het gioeiverlies procentsgewijze zeer  gemakkelijk kan worden 

bepaald. 

Wat betreft de keuring met de naaldproef deed spreker  ook 

belangrijke mededeelingen en verstrekte hij  proeven, met een zeer 

belangrijk instrument, waarmede men de inzakking der  naald onder 

een zeker  gewicht gemakkelijk konde aflezen. Bij  het nemen van 

een naaldproef is het niet onbelangrijk de temperatuur  van het 

water  waar  te nemen waarin de proeven verharden; hoe hooger 

deze is, des te meer  gewicht kan tras bij  de proef weerstaan. 

e proeven door  den heer  J. A. van der s in het vorige 

jaar  genomen, met goede, minder  goede, en afdalende tot zeer 

slechte tras, en voorkomende in het Weekblad de Ambachtsman 

van dit jaar, werden door  spreker  ook nog kortelij k besproken. 

e proeven zoowel voor  de bepaling van het gioeiverlies, als 

de naaldproef werden door  den heer  Braat gedurende de verga-

dering genomen, waaruit wij  ontwaren dat genoemde heer  aan 

directién van bouwwerken gaarne doet zien aan welke eischen 

goede tras moet voldoen; de proef van het gioeiverlies met goede 

tras was rui m

r den heer . Cramer worden nog eenige mededeelingen 

verstrekt omtrent de in het lokaal tentoongestelde monsters pannen, 

tegels, gaatjes en Profilsteenen van de firma s en Geldens 

te ; wal deze materialen betreft kunnen wij  erkennen dat 

zij , wat den vorm aanbelangt, zeer  de aandacht trokken; onder 

de monsters tegels voor  gevelversieringen, zagen wij  zeer  goede 

soorten zoowel wat kleur  als wat kwaliteit betreft. 



e gemeente begrooting voor  van 's Gravenhage bevat 

de mededeeling, dat o. a. voorstellen kunnen worden verwacht tot 

restauratie van de oude vestibule in het raadhuis aldaar, in den 

historischcn stijl van den ouden voorgevel. 

e gemeenteraad van Arnhem heeft met  van de  stemmen 

besloten tot verbouwing van s Sacrum, en wel volgens dat 

plan van den directeur  der  gemeentewerken, hetwelk met B was 

gemerkt en waarvan de uitvoering is begroot op

n de memorie van beantwoording van B. en W. van het verslag 

over  de gemeente begrooting voor  van Amsterdam wordt 

o. a. het volgende gezegd: 

»B. en W. vleien zich, dat nog vóór het einde van het loopende 

jaar  eene beslissing omtrent den Beursbouw zal kunnen genomen 

worden." 

En verder: »de bebouwing van de terreinen achter  het -

m en de voorwaarden waarop vergunning zal worden ver-

leend voor  het leggen van geleidingen voor  electrisch licht hebben 

het onderwerp uitgemaakt van overleg met de commissie van 

bijstand in het beheer  der  Publieke Werken. Beide zaken zijn dus 

in behandeling en zullen aan het oordeel van den gemeenteraad 

worden onderworpen, zoodra de voorbereiding er  van is afgeloopen." 

Op den  November  a. s. zal te 's e eene vergadering 

gehouden worden van het n t van , waarop 

de volgende mededeelingen zullen worden gedaan: door  den heer 

W . Brandsma over  zijn verblij f in Columbia; door  den heer 

J P. de , over  de uitkomsten van spoorweg-exploitatie in 

Nederland; door den heer  Th . Stang, omtrent de prise d'eau van 

de e waterleiding, en door  den heer  A. t over  de 

toenemende grootte der  zeestoombooten. r  den heer  J. van 

t zal een voordracht worden gehouden over  het verkrijge n 

van meerdere kennis van het régime der  kleine rivieren in 

Nederland. 

r  te Amsterdam gevestigde meubelmakers-firma's is bij 

den Gemeenteraad een adres ingediend, waarin zij  hunne bezwaren 

inbrengen tegen het verleenen van gemeente-subsidie aan de -

nijverheidschool Quellinus. Op de bcgrooting van  is daarvoor 

ƒ  uitgetrokken. 

t verzet is gegrond op de overweging, dat de school als fa-

briekant voor  groote bestellingen optreedt, zelfs als inschrijver  bij 

aanbestedingen. Zij  is alzoo een concurrent van de hier  gevestigde 

meubelmakers. 

Zi j  vestigen de aandacht inzonderheid op de volgende drie ge-

leverde werken:  lijsten voor  de schilderstukken van het chirur -

gijnsgild voor  rekening der  Gemeente Amsterdam, en  schilderij-

lijsten, meest allen van belangrijke afmetingen, rij k geprofileerd 

en verguld, voor  rekening van het rijk . Ook werd voor  rekening 

der Gemeente de nieuwe kostbare lijst gemaakt voor s 

"  Een uitgebreid ameublement werd gemaakt voor 

rekening van een architekt te Amsterdam, terwij l een volledig 

eikenhouten salonameublement voor  een inwoner  van Wormerveer 

nog in bewerking was. Voorts wordt herinnerd, dat ook het ameuble-

ment in het w voor  het Oudheidkundig Genootschap 

door  de school werd opgeleverd, en een ander  haar  opgedragen 

is te vervaardigen door  een inwoner  van Amsterdam. 

n het verslag der  school kan men lezen, dat men zich bij  be-

stellingen moet wenden tot het hoofd der  werkplaatsen. Bij  het 

aannemen van een werk, onlangs, werd de g gegeven 

dat de  ten einde het werk vlug af te leveren,

in voldoende aantal kon aannemen. 

Uit een en ander  wordt opgemaakt, dat het werk door  werk-

lieden en niet door  de  der  school wordt vervaardigd. 

Zoo blijk t ook uit het verslag der  school over  dat de school 

toen slechts door  één leerling voor  het meubelmakersvak werd 

bezocht. Adressanten meenen derhalve met bewijzen te hebben 

gestaafd, dat de Quellinus-Vereeniging als concurrent optreedt van 

de belastingbetalende meubelfabriekanten, om welke reden zij  den 

d verzoeken niet opnieuw aan de Quellinusschool subsidie te 

verleenen. 

Ook de schilders (patroons) vereeniging heeft zich met een adres 

van dezelfde strekking tot den d gewend. 

e school ontvangt jaarlijk s aan subsiedien de niet onbelang. 

rijk e som van ƒ  dat i s /  van het , /  van 

de Gemeente en f  van de Provincie. 

Een maand ongeveer  geleden, bedroeg het aantal der  leerlingen 

iets meer  dan  stel dat het tot  is aangegroeid, dan wordt 

voor  eiken leerling, alléén aan subsidie ontvangen een bedrag van 

 Wat de kosten per  leerling bedragen laat zich denken, en 

ook opmaken uit het verslag der  school over  toen het aantal 

leerlingen insgelijks  bedroeg, en de raming voor  ad 

 waarschijnlij k opgemaakt naar  aanleiding van de opgedane 

ondervinding in 't voorafgaande jaar e kosten per  leerling 

bedragen dan ƒ

e winsten, behaald door het uitvoeren der  leverantien, komen 

niet voor  onder  dc bcgrooting van de baten der  school, maar 

worden verdeeld onder  dc leeraren, nadat het hoofd der  werk-

plaatsen, tevens administrateur  der  school, daarvan het leeuwendeel 

heeft genoten. 

n de avondzitting van den Gemeenteraad van Vrijda g  Oct., 

zijn de subsidie en de adressen behandeld geworden. e heeren 

n en p erkenden de grieven; de eerste achtte 

het noodig de school den wenk te geven, dat alleen subsidie wordt 

gegeven onder  beding dat geen werk meer  voor  partikuliere n 

worde verricht , de tweede wilde dat men haar  den wenk gaf niet 

goedkooper  dan andere meubelmakers te werken, en dus den 

marktprij s te behouden. 

e Voorzitter  van den d was van gevoelen dat, wanneer 

dooi anderen dan door  leeriingen wordt vervaardigd, het subsidie 

niet wel kan blijven. 

Op voorstel van den heer  van Nierop wordt het schriftelij k 

prae-advies van B. en W. op de adressen gevraagd, en het bedrag 

van het subsidie in afwachting naar  »onvoorziene uitgaven"  over-

gebracht. e heer t had de adressen vooraf aan kritie k 

onderworpen en o. a. gezegd, dat de werkwinkel aan de school 

niets te maken heeft met het theoretisch onderwijs. 

n blijf t het een waarheid, dat door den leeraar  voor 

het meubelvak zelve aan de leverantien wordt gewerkt, dat op de 

begrooting geen uitgaven voor  belasting voorkomen, en dat door 

de werkplaats wel degelijk op verschillende wijzen geprofiteerd 

wordt van het subsidie, in den vorm van lokaalhuur, vuur, licht, enz. 

Ten huize van de boekhandelaars W. P. van Stockum er. Zoon, 

te 's Gravenhage, zal in den loop der  volgende maand een be-

langrijk e verzameling boeken worden verkocht; de werken over 

Schoone : Geschiedenis, Schilderkunst, Bouwkunst, Orne-

ment enz. komen op  November, des avonds te half zeven ure, 

in veiling. e catalogus der  verkooping ligt ter  inzage op de 

bibliotheek der . 

e Commissie uit de Utrechtsche burgerij  tot bevordering van 

de stichting van het nieuwe Universiteitsgebiuw heeft in hare 

vergadering van Saturdagavond j.l . aan het dagelijksch Bestuur 

der Gemeente haar  volledige instemming betuigd met de wijze, 

waarop het de onderhandelingen met de regeering heeft gevoerd, 

en tevens den wensch uitgesproken, dat B. en W. hun tot heden 

gevolgde gedragslijn zullen blijven volgen. 

Bij  dc toelichting van de plaat welke in het vorige nummer 

van het Weekblad is verschenen, werd medegedeeld dat n°.

der gebouwen van de t op de Voedingstentoonstelling, eene 

copie is van de Waag te Alkmaar . e lezer  zal wel onmiddelijk 

bemerkt hebben dat dit een vergissing is, daar  de Waag te n 

bedoeld werd. 
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Op g den  November  des 
namiddags ten  ure, aan hel Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van: 

Bestek N°.
t maken van een hoofdge-
bouw met daarmedo i n verband 
staande werken op de halte 

T

g f 2830 — 

e besteding geschiedt volgens $  van 
het bestek. 

t bestek ligt var. den  October 
 ter  lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r . V A N

 en is op franco aanvraag (per  brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Afd. Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken) 

e aanwijzing op het terrein zal geschic-
den den  November  ten \ \ \ ure, 
des voormiddags. 

, den " n October

B;j P. T te , ziet 
heden het licht: 

A. , 

OF

d O O r E U G E N J ,
 School 

t 831 i n den tekst gedrukte 
figuren en 6 staalgravuren. Tweede, 
veel vermeerderde en bijgewerkt e druk . 
Prij s van het A lphabet isch /

» » » Compleete werk . met 
het , ingenaaid in  deelen
gebonden in half marokko pracht-
band, bovensnede verguld, in koker  »

t met groote zorg bewerkte -
T E  geeft in alphabethische orde een over-
zicht van de tallooze namen van personen, 
gebouwen, monumenten, enz., welke in het 

' werk voorkomen, en is even onontbeerlijk 
als de  die het 
reeds bevat. t doet niet alleen den grooten 
rijkdo m van onderwerpen, die in het werk 
behandeld worden,  volle mate uitkomen, 
vooral omdat alle gelijksoortige gebouwen 

 en monumenten onder  één hoofd vereenigd 
zijn, maar  vchoogt er  ook de waarde van 

 voor den gebruiker, daar  het hem het opzoe-
 ken gemakkelijk, in vele gevallen eerst daar-
door  mogelijk maakt. e uitgever  vertrouwt 
door de uitgave van het kegister  alle bezit-
ters van dit belangrijke werk te hebben 
verplicht , en te meer  daar hij  het voor 
een hoogst ger ingen prij s verkrijgbaa r 
heelt gesteld.

Cremer &Co.teBolswanl 
Zilvere n Medaill e Amsterda m 1883. 
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N  NS A ( i .
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(V>  Groote voorraden.â  a *«wo s  a

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 

r  tegels. 

Agent vooi n s &  Co.

,. A. Jandges te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

Op g den t*n November
des namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van: 

Bestek N°.

t leggen der  tweede spoorbaan 
tusschen de stations -
gen en , het wi jzi -
gen en ui tbreiden der  sporen 
en wissels op de tusschengele-
gen stations en het verr ichten 
van bi jkomende werken, ten 
behoeve van den spoorweg 
van  naar 

. 
g f 210500,— . 

e besteding geschiedt volgens $  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  October 
 ter  lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r . E. E 
te  en is op  aanvraag (per  brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Afd. Wegen 
Werken) te bekomen,tegen betalingvan

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den  November  ten  ure, des 
voormiddags, te  inningen. 

, den >=n November

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt) — . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 

i>'werkin g geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concutreerende prijzen. 

e T merk f &  S ö h n e, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. -

T systeem P é t i t j e a n. 

< ;<-li«'v<» op Voornaam en Adres te letten. 

t met -veel succes 

a te Pari js , Gouden e te Brussel, e , Anger enz. 
Voor het oppersen, filtreeren en verdeelcn van water in gebouwen, ter  vervanging 

van de . 

— Vraag prijze n en inlichtingen . — 

G. J, Vincent & C'. 
, 

N ,

 Amsterdam

N , Antwerpen
Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 
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dekkingen , lieto n Fiindeeringen , Stallen , enz., enz,, enz, 

Zindelij k Vochtwarend , Ondoordringbaar , Geraasweren d 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren . 
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 8,

: . P. J. . , Prof. E. . . E , 

C. , F. J. N S en C. T. J. S . 

Bu reau: t

Ui tgevers: E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E . Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p.p,  vuor e 
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*Z3. 
7de Jaargang N " . 46. 



Soorten van Steenen.  Plaats der  vondst. 
e Breedte e 

Soorten van Steenen. 
der Steenen in . 

. . 3 
» 

» 

» 

» » 

Tivoli . 

Terenti. 

» t> 

» Trier . 
6 

» » 

» . 

» . 

» t 4 
» . 

c » 

Baden. 6 

» » 

Steenen voor . . 

» 

» Eiland Wight . 

Speciae. . :o 

. 
e metselsteenen. 

» 

. 
» 

» 

 tot

\ middellijn . 
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*) e vloeren, waaronder  tot verwarming der  vertrekken warme lucht 

werd heengeleid. 

. 

e wereldtentoonstelling van  verkeert op het oogenblik in 

een kalmen toestand wat betrest de hevige couranten-discussie 

over  keuze van terrein, over  de uitgeschreven prijsvragen, over  de 

al of niet artistieke waarde der  uitverkoren plannen, over  het minder 

gelukkige verschijnsel van den Eifeltoren en eindelijk over  orga-

nisatie en administrati e van het geheel. 

n vergist zich echter  degelijk met te onderstellen, dat er  met 

flauwte aan de uitvoering van de vastgestelde plannen gewerkt 

wordt, eene reputatie trouwens, die expositien sinds lang eigen is. 

t tegendeel is te waar, en springt te sterk in het oog, om 

zelfs met een vooroordeel hierop aanmerkingen te kunnen maken. 

Al s bewijs dient, dat de werkzaamheden in verhouding van de 

wereldtentoonstelling van  ongeveer  maanden vooruit zijn. 

t geheel en het meerendeel der  onderdeelen is niet alleen 

vastgesteld, maar  nadert met rassche schreden de voltooiing. 

Frankrij k wil en moet absoluut in  zich uit de hem zoo 

knellende gelederen wringen en op de meest schitterende wijze te 

voorschijn komen, om aan de wereld te toonen, wat het is, en 

wat het door  zijne groote intelligentie kan doen en worden. n 

een woord, alle middelen worden aangewend cn geen kosten ge 

spaard om niet alleen op tij d klaar  te zijn en als zoodanig op den 

regel eene gunstige uitzondering te maken, maar  nu reeds heeft 

men alle bewijzen voor  de bewering, dat de expositie van  eene 

majesteit zal bezitten, die ieder  ijveraar  voor  kunst en wetenschap 

zal noodzaken zijn naam met haar  te verecnigen. 

Echter  is het te betreuren, dat men juist de plechtige opening 

doet samenvallen met de ioo-jarige herdenking der  revolutie; 

immers ligt in dit samenvallen eene kapitale reden voor  vele 

landen, om eene ofificieele vertegenwoordiging te weigeren. 

Wat de deelneming van artisten en fabriekanten daarentegen 

betreft, kan men met genoegen constateeren, dat het eemis van 

eene officieele aanmoediging en van subsidie er  weinig of bijna 

geen afbreuk aan doet. Getuige de talrijk e aanvragen om plaats-

ruimte, dagelijks aan de Commissie gericht. 

e e natie nam het initiatie f om zich niet te doen 

afschrikken door  de weigering van hare regeering. 

n verschillende industrieën en kunsten was men bewust van de 

behoefte, vertegenwoordigd te zijn op de expositie van  niet 

omdat men propagande wilde maken voor  het Fransche politieke 

feest, maar  alleen ten bate en in het belang der  eigen e 

welvaart, 't s waar, dat het oorspronkelijk  gezonde denkbeeld 

eener  wereldtentoonstelling in  van de  gevallen verbasterd 

is tot een alledaagsch, maar  ongezond bejag op geld of reclame, 

hetzij  dat deze laatste wederom geld als einddoel had, hetzij  dat 

men er  mede speculeerde op eenig piëdestal. n behoeft zich 

slechts de expositie  te Amsterdam met den heer  Agostini, 

de expositie te Antwerpen en het zoo ellendig uiteinde van de 

Exposition du Centenaire des Chemins de fer  met de heeren y 

te Parij s te herinneren. Bovendien zijn de groote tentoonstellingen 

in den laatsten tij d zóó talrij k geweest, dat de camelotte er  ein-

delijk de grootste autoriteit werd, wel een bewijs dat de laatste 

expositien weinig betcekenden als maatstaf van energie en kunst-

gevoel van een volk. 

s het dus te verwonderen dat flink e industrieelen en artisten 

eindelijk den lust verloren om te exposeeren in onsmaakvolle op 

een hoopje ingerichte barakken, om bovendien zonder  goed gevolg 

groote kosten te bestrijden en in alle mogelijke moeielijkheden 

en onaangenaamheden te vervallen met eene slecht georganiseerde 

commissie zonder  kennis en autoriteit ? 

n gedachte werd de behoefte aan eene degelijke en grootsche 

expositie, strekkende tot opwekking der  sluimerende krachten en 

tot het heroveren der  eereplaats op de wereldmarkt van kunsten 

en wetenschappen, hier  sedert jaren gevoeld. Zij  werd echter 

wegens oeconomische en politieke belangen eerst voor  il/a jaar 

geleden in de s geuit en onmiddelijk gedeeld door het 

groote deel der  volksvertegenwoordiging. e bijval was dadelijk 

èn bij  het volk èn bij  de regeering zoo groot, dat in eene betrek-

kelij k kleine tijdruimt e alles werd bepaald, noodig voor  de spoedige 

en strikt e uitvoering van deze indrukwekkende onderneming. 

Overbodig op te merken, dat een stempel van garantie en 

degelijkheid door  de regeering het best op de onderneming gedrukt 

konde worden, door  de benoeming van zulke bekende en eminente 

personen als de heeren Berger  en Alphand, belast met de admi-

nistrati e en uitvoering. 

t flinke begin en de prompte uitvoering, met de regeering 

als chef van organisatie en finantiëelen waarborg aan het hoofd, 

doen elke vrees van met eene ordinair e exposite te doen te hebben, 

verliezen. 

n meesten ligt nog versch in het geheugen de bij  uitnemend-

heid georganiseerde wereldexpositie van  bij  de daarop vol-

gende wereldtentoonstellingen was het niet moeielijk op te merken, 

dat de Fransche afdeeling steeds de domineerende was, wat betrof 

de monumentale en artistieke rangschikking, hetgeen doet onder-

stellen, dat Frankrij k als het ware het monopolie bezit van de 

kunst van exposeeren. 

Zooals is gezegd, s werkkrachten hebben het eerst gebroken 

met de politieke bezwaren en willen op de meest kranige wijze 

zich vertegenwoordigen. Engeland, , Spanje en België zullen 

ë volgen, en het is te hopen dat Nederland met zijn n 

niet vergeefs in een verloren hoekje van de expositie moge gezocht 

worden, maar  dat het, trotsch kunnende zijn op zijne uitgebreide 

industrieën en groote talenten, moge begrijpen, tot welk een groot 

nadeel het'ontduiken van dezen internationalen wedstrijd voorde 

toekomst zou kunnen wezen. Ons vaderland mag zich beijveren 

in den meest uitgebreiden zin van het woord mede te dingen 

als machtig symbool van handel, nijverheid en kunsten. 

e Nederlandsche afdeeling zal dan een deel uitmaken van de 

grootsche manifestatie van vooruitgang, van welke de geschiedenis 

zal verhalen als van den grootsten veldslag die in de X lX e eeuw 

op industrieel en kunstgebied zal geleverd zijn. 

e mededeeling zal vervolgd worden door  een overzicht der 

uitgevoerde werkzaamheden op het Champs de . 

j  zij  mij n dank gebracht aan de welwillendheid van onzen 

gezant te Parijs, jhr . A. de Stuers, en van onzen consul, den heer 

van , door wier  bemiddeling het verkrijge n van inlichtingen 

en het bezoeken van het terrein aan schrijver  dezes gemakkelijk 

werd gemaakt. 

Parijs,  November  N. 

Naar  aanleiding van een bericht, voorkomende in het Weekblad 

van  October, handelende over  de kunstnijverheidschool Quel-

linus en de daarop betrekking hebbende requesten-questie, hebben 

de ondergeteekenden de eer  op te merken, dat hun van eene ver-

deeling onder  alle leeraren, der  in de werkplaatsen behaalde 

winsten, niets bekend is. 

t onmiddelijk e plaatsing dezer, zullen ten zeerste verplicht 

worden de beide ondergeteekenden, leeraren aan genoemde school. 

 Nov. . P.  Nz. 

,  October. — Vóór den aanvang van de vergadering 

werden de leden door  den Secretaris in de gelegenheid gesteld 

kennis te nemen van het plaatwerk: l'arcbilectur e privée du m c 

siècle. s peintes de César . e heer  G. van l 

hield een voordracht, welke tot onderwerp had: oBezo.k aan 

Nijmegen". 

t uitstapje naar  Nijmegen op den  September  j . 1. na 

afloop der  najaarsvergadering te Arnhem, deed spreker  besluiten, 

van al het bezienswaardige, wat deze merkwaardige stad den 

bouwkundige aanbiedt, een en ander  mede te deelen. Een werkje 

van B. ter r  Bz. en een paar  opstellen uit het Bouwkundig 

Weekblad had hij  gehruikt tot aanvulling der  voordracht, waarin 

spreker  bijzonderheden mededeelde omtrent oorsprong, naam, ge-

schiedenis en ligging der  in den laatsten tij d zoo verfraaide stad. 

e naam Nijmegen, Numagen, dat is de nieuwe plaats, wijst 

reeds haar  Gallischen of n oorsprong aan, daar  destijds 

in Galli ë vele plaatsen onder  den naam van Nijmegen, in het 

latij n Noviomagum, voorkwamen. e Galliër s hebben, zooals men 

het zich mag voorstellen, aan de s en later  aan de Waal een 

 of plaats gesticht en ter  onderscheiding van  aan de 

, weke het eerste werd gebouwd, het tegenwoordige stadje 

,  aan de Waal, den naam van Numagen, Nieuwe plaats, 

gegeven. Vervolgens ging spreker  in breede trekken de geschie-

denis der  stad na, besprak de Spaansche overheersching, het be-

legeren door  Prins s in , het beschieten der  stad door 

de Franschen ir .  en het belegeren en nemen dier  sterke 

veste in  door  Fransche troepen, die eene groote verwoesting 

in stad en burcht aanrichtten. e stad werd geroemd als sterke 

vesting, was tot hare ontmanteling in  niet aangesloten aan 

het Nederlandsche Spoorwegnet en slechts te bereiken per  boot 

of wagen. h na de ontmanteling is alles veranderd, en als 

door  een tooverslag is de oude dommelige veste, schooner  dan 

ooit, herrezen; de oude vrij e d is op waardige wijze gemo-

derniseerd, dank zij  de ruime beurs van het stedelijk bestuur, 

voorgelicht door  talentvolle mannen als , Coepijn en 

Brouwer. Na deze inleiding begon spreker  zijne wandeling en 

volgde daarbij  den weg, den leden der , door  hun-

nen verdienstelijken mentor, den gemeente-architekt J. J. Weve 

aangewezen. j  voerde ons langs het , wiens fraaie 

gevel van het jaar  dagteekent en onlangs onder  leiding van 

den architekt Cuypers is gerestaureerd. e architectuur  is gothisc h, 

alleen in het decoratieve ontmoet men de nieuwe kunst, de 

renaissance. 

Na eene uitvoerige bespreking van het uil - en inwendige van 

dit gebouw, begaf de heer  van l zich naar  het Valkhof, waarvan 

hij  de geschiedenis mededeelde en het schoone op architectonisch 

gebied ten duidelijkste liet uitkomen. Van het Valkhof voerde 

spreker  ons langs de brug over  den Voerweg, die het Valkhof 

met het h verbindt. e brug is een keurig ontwerp 

van den gemeente-architekt Weve en opgedragen aan de leden 

van de Commissie voor  den uitleg van de stad. t ijzeren af-

sluithek op de brug is een juweeltje van smeêwerk, toch zou naar 

sprekers opvatting een minder  fij n gedetailleerd hek passender 

in die grootsche omgeving geweest zijn. Vervolgens toog men 

naar  het Belvédère, den , de Apostolische school, de Waag 

en de St. Stevenskerk, waarvan eveneens uitvoerige beschrijvingen 

werden gegeven. Ten slotte behandelde hij  den nieuwen uitleg aan 

de andere zijde der  stad, besprak de parken, de vele nieuw ge-

bouwde villa's, welke, voor  het meerendeel, niet van eentoonigheid 

en gelijkvormigheid zijn vri j  te pleiten Een paar  landhuizen 

daartusschen, van jeugdige Nijmeegsche architekten, maken daarop 

een gunstige uitzondering en zijn werkelij k fraaie ontwerpen. Na 

nog een blik geslagen te hebben op het gebouw der  waterleiding, 

de electrische verlichtin g der  Waalkade en het nieuwe Gymnasium, 

een ontwerp van den heer  Weve, roept spreker  de herboren 

d een hartelijk  salve toe. 

t woord werd nu gegeven aan den heer  Jan van der  Pot 

uit , naar  aanleiding der  vraag omtrent de deugdelijk-

heid van gekyaniseerd hout. 

t kyaniseeren ontleent zijn naam aan den uitvinder , 

eer. Engelschman, die daarvoor  in  patent nam, en zeide dat 

kyaniseeren van hout eene drenking dier  stof is in eene oplossing 

van kwikzilver-sublimaat in water. Gedurende de onderdompeling 

neemt het hout zooveel kwikzilver  tot zich, als zich scheikundig 

kan verbinden met de eiwitstoffen in het hout, waardoor  die 

stoffen het rottend vermogen verliezen, en ook de vergiftige eigen-

schappen van hec sublimaat worden vernietigd. t bladhout 

moet  dagen in de oplossing vertoeven, het naaldhout t 

van inpersen in het hout geen sprake zijn kan, laat zich verklaren, 

daar  alsdan in het hout meer  sublimaat zou worden gebracht, 

dan zich met de eiwitstoffen kan verbinden, waardoor  vri j  kwik -

zilver  zoude overblijven, dat gemakkelijk verdampt en dus onder 

omstandigheden zeer  gevaarlijk zou kunnen worden. Gekyaniseerd 

hout werd door  spreker  zeer  ainbivolen voar  vloeren, waarop 

veel geloopen wordt en waarvoor e fabrieken het reeds 

veel hebben aangewend. e vloeren slijten minder  af en zijn niet 

schadelijk voor  de gezondheid. Van dit laatste had de heer  van 

der Pot zich overtuigd door  een stukjgekyaniseerd hout, aan 

spanen gestoken, in een flesch met water  acht dagen te laten 

trekken en daarna een vol uur  te laten koken, om het wederom 

acht dagen te laten trekken. t water  bleek toen bij  scheikundig 

onderzoek geen kwikzilver  of andere schadelijke bestanddeelen 

te bevatten. Na nog vele mededeelingen omtrent de duurzaam-

heid van het hout, en dat geen eiken- of greenenhout voor 

kyaniseeren behoeft te worden genomen, omdat bij  zacht hout 

het vocht er  dieper  intrekt , zegt hij  ten slotte dat het beter  is 

alle lippen, gaten enz. vooraf gereed te maken, omdat bij  latere 

bewerking het ongekyanisejrde bloot komt en het gekyaniseerde 

hout lastig te bewerken is en het gereedschap bot maakt. 

Ook werd opgehelderd dat men door  middel van zwavelwaterstof 

kan nagaan of hout gekyaniseerd was. 

Vervolgens gaf de heer  W. van m een antwoord op de 

tweede vraag, luidende: Welke verfstoffen zijn te verkiezen voor 

binnen- zoowel als voor  buitenwerk en hoe keurt men die? Spreker 

splitste de vraag in twee deelen, en sprak over  drooge en natte 

verfstoffen en het gebruik voor  gewoon, glanzig of dof werk of 

voor  hout- en marmersoorten. 

i ° . Voor  gewoon binnenwerk in lichte kleuren is zinkwit , (de 

eerste laag met een gedeelte loodwit) met standhoudende kleuren 

op de verlangde kleur  gebracht, en met goede magere lijnoli e 

 aangemaakt, het beste. Of de kwaliteit van de olie goed is, wat 

, hierbij  een hoofdvereischte is, kan men enkel bij  ondervinding 

ontdekken. l zinkwit van Vieill e e was, volgens spre-



kers ondervinding, het beste; het is zeer  moeielijjc om te onder-

zoeken of het aan alle vereischte voldoet. 

 Voor  glansverf werd vroeger t gebruikt, aange-

maakt met gebleekte lijnoli e of papaverolie. t werd lang te 

voren gewreven en moest door  minstens een jaar  gestaan te 

hebben, glansrijk worden. e verf, zegt de heer  v. , is 

de beste die er  ooit geweest is, doch is door  de standolie geheel 

verdrongen. Of die goed is kan men enkel bij  ondervinding beslissen. 

t dof verfwerk werd vroeger  gemaakt van loodwit en 

zinkwit , aangemaakt met half lijnoli e en half terpentijnoli e ; latei-

deed men het met -J- standolie en -| terpentijnolie. Tegenwoordig 

zijn verschillende matverven in den handel, doch de meeste schil-

ders maken ze naar  eigen vinding, de een beter  dan de ander. 

 Voor  het schilderen van wit marmer is de beste verfstof 

t met papaverolie; alle overige marmer-en houtsoorten 

moeten met oliesaus behandeld worden, uitgezonderd het noten-

hout, dat 't beste in waterverf kan nagemaakt worden. r  al 

deze werken gevernisd worden, hangt de deugdelijkheid geheel af 

van de te bezigen vernissen. e te keuren is voor  den werk-

baas onmogelijk; hij  moet vertrouwen op zijn leveranciers. 

Voor  buitenverfwerk is voor  lichte kleur  loodwit beter  dan 

zinkwit ; beide zijn de zwakste kleuren. Zij  geven het spoedigste 

af, doch vermengd met andere standhoudende kleuren worden 

zij  sterker. 

t loodwit kan, al is het scheikundig zuiver  bevonden, wel 

eens niet van de beste kwaliteit zijn, daar  de wijze van bereiding 

veel aan de deugdelijkheid afdoet. 

Na nog verschillende mededeeling over  het vergulden en de 

daarvoor  te gebruiken soorten van bladgoud, antimonium goud, 

rozenobel goud en ducatengoud, zegt spreker  dat te veel op de 

deugdelijkheid van de verfstoffen en te weinig op de toepassing 

gelet wordt. n dient vooral te zorgen, dat alle voorwerpen welke 

geverfd moeten worden, goed droog zijn, dat nieuwe ramen en 

deuren  maal geverfd worden' voor  dat ze in het gebouw pas-

klaar  gemaakt worden, terwij l het aanbeveling verdient om deu-

ren, als ze gehangen zijn, onmiddelijk in een droog lokaal over 

te brengen om ze te doen glad maken en te verven, t) 

Ter vergadering werden  nieuwe leden aangenomen en gingen 

 plaatselijke leden tot de rubriek Afdeelingsleden over. 

e heer  Adr . J. van Achterberg bracht nog de quaestie ter 

sprake omtrent het Utrechtsche Academie-gebouw en de regee-

ring , vragende of de afdeeiing zich daaraan niet iets zou laten 

gelegen liggen, waarop, na de opmerking dat de zaak nog aan 

hangig en een voorstel in dien zin nog te vroeg was, besloten 

werd eene afwachtende houding aan te nemen. 

Ten slotte bracht de Voorzitter , de heer  W. , in herinnering, 

hoe het juist  jaren geleden was dat nu wijlen de heer  Schaap 

met eenige heeren ten zijnen huize de oprichtin g der  afdeeiing 

bespraken. !)e waardeerende woorden werden met applaus begroet 

en daarna de druk bezochte vergadering gesloten. 

.  October e eerste vergadering werd meteen 

woord van welkom door  den Voorzitter  geopend, doch in aan-

sluiting daarop, namens het bestuur  de opmerking gemaakt, dat 

het in het belang van de Afdeeiing noodzakelijk is dat door de 

leden meer  belangstelling in de zaak worde getoond. r  het 

bestuur  is reeds alles aangewend om opgewektheid en leven in 

de vergaderingen te brengen, zoowel door  het uitschrijven van 

prijsvragen, het oprichten van een leesgezelschap, enz. als door 

voortdurend tot deelneming in de werkzaamheden op te wekken, — 

doch deze blijf t gering, het ledental vermindert telkenmale, en 

het nut der  vergaderingen wordt zeer  twijfelachtig . -

volge doet het bestuur  nogmaals een beroep op de leden, zoowel 

tot trouwe opkomst als tot eendrachtig samenwerken, om zooda-

nige beschikkingen te kunnen maken, als tot het voortbestaan van 

de Afdeeiing worden dienstig geacht. 

p bracht de Secretaris verslag uit omtrent de in Juli 1. 1. 

gehouden tocht naar  het l k bij  den Bosch. t 

bleek dat door  elf personen, leden en genoodigden, aan dien tocht 

was deelgenomen en zoowel het bezichtigen van het zeer  merk-

waardige , de daar  geborgen schatten ('t l bevat 

een der  meest complete verzamelingen van Oude Nederlandsche 

) en de l te's , als't geheele samen-

zijn op dien dag, zoodanig genot heeft opgeleverd, dat het jammer 

zou zijn indien deze eerste reistocht niet door  meerderen werd 

gevolgd. 

e Voorzitter  bracht alsnu verslag uit omtrent het verhand 1de 

op de g van de . e voordrachten bij 

die gelegenheid door  de heeren . P. J. . Cuypers en . P. 

Berlage gehouden werden daarin aangehaald, doch in zake een 

meer  uitvoerig verslag daarvan, verwezen naar  de «Opmerker." 

Omtrent dit verwijzen naar  een ander  blad, terwij l toch de -

schappij  een eigen orgaan bezittende, in de eerste plaats hare 

leden in de gelegenheid moest stellen, kennis te nemen van 't 

geen in hare vergaderingen wordt verhandeld, sprak de vergadering 

haar  leedwezen uit. Wel wordt een uitvoerig verslag gedrukt en 

den leden toegezonden, doch dat verslag t eerst wanneer  de 

vergadering als 't ware vergeten en alle belangstelling daarin 

verdwenen is. 

t huishoudelijk reglement werd alsnu gewijzigd in verband 

met de in de Algemeene September-Vergadering vastgestelde 

rubrie k «Afdeelingsleden", en de rooster  voor  de werkzaamheden van 

de Afdeeiing van eenige handteekeningen tot medewerking voorzien. 

e heer  Boerbooms gaf een aantal photografiën, in hoofdzaak 

naar  bouwwerken te r  en , ter  bezichtiging, waarvoor 

hem den dank der  vergaderden gewerd, en de vragenbus stelde 

de vraag: e kan de qualitei' . van schelpkalk beoordeeld worden 

; of vervalsching worden geconstateerd?" e behandeling daarvan 

werd to: eene volgende ver  adering uitgesteld. 

e Staats-Coinmissie voor  de oprichtin g van een gedenkteeken 

te s in den Staat , ter  gedachtenis aan de 

gesneuvelden te land en ter  zee, noodigt de kunstenaars uit tot 

het inzenden van schetsen. 

e prijskam p is een herhaling van dien, welke vroeger  onder 

 Amerikaansche kunstenaars werd uitgeschreven en zal waar-

schijnlij k door  een derden gevolgd worden, daar  slechts schetsen 

worden verlangd, en de inzenders der  gunstig beoordeelde ont-

werpen tot een engeren wedstrijd zullen worden uitgenoodigd. 

e Commissie neemt alleen die ontwerpen i:i aanmerking, die 

geheel voldoen aan de gestelde eischen van bewerking, dat zijn 

die van penteekeningen, en die op  bladen van bepaald aange-

geven grootte zijn geteekend. Bij  het ontwerp moet een korte 

beschrijving worden hevoegd, en een begrooting, ingericht volgens 

een te geven schema en bekend te maken eenheidsprijzen. e 

ontwerpen moeten anoniem worden ingeleverd; het kennisnemen 

met niet toegelaten ontwerpen, blijf t bepaald tot de jur y en de 

Staats-Commissie. Bij  het motto, waarbij  het adres van den ver-

vaardiger  moet ingesloten zijn, kunnen inlichtingen worden gege-

ven over  persoonlijke en andere aangelegenheden die direct of 

indirect met de zaak in verband staan of in 't bijzonder  betrek-

king hebben op de uitvoering van het werk door  den ontwerper. 

Aan den bekroonde wordt de leiding van de uitvoering toever-

trouwd, tegen betaling van  der  geheele bouwsom, daarin be-

grepen alle kosten van den geheelen aanleg, zelfs die van be-

planting der  omgeving j  kan zich echter  door  een ander 

doen vertegenwoordigen. e tweede prij s bestaat uit  die 

vervalt indien geen eerste wordt toegewezen. s een derde prijs -

kamp noodig, dan ontvangt elke deelnemer daaraan plm. f

Elk e inlichtin g door  de Commissie, aan één mededinger  gege-

ven, wordt aan allen medegedeeld, zoo ook de uitspraak der 

Commissie. 

e plaats voor  het gedenkteeken is het midden van het Circle-

Park, op de plaats waar  thans een . hoog standbeeld staat. 

t ontwerp moet ook aangeven, èn de verplaatsing, èn een 

passenden stand van dit gedenkteeken tot het nieuwe. 

t zijn de voornaamste punten uit het programma, dat te 

verkrijge n is bij  de e van de e Bauzeitung". 

Al s prijsrechteis treden op de heeren Prof. Willia m . Ware, 

Prof. J. . Campbell en Generaal Thomas A. . 

z7b 

door

n hoort wel eens beweren, dat een onder-aannemer gebonden 

is door  de voorwaarden aan den aannemer gesteld in het bestek. 

e vraag heeft het onderwerp uitgemaakt van beslissing van 

het Gerechtshof te Amsterdam, toen de aannemer de op hem 

toegepaste boete wegens te late oplevering wilde verhalen op zijn 

onder-aannemer, die van de vertraging in de oplevering oorzaak 

zou zijn. t f heeft toen uitgemaakt, dat, indien tusschen 

aannemer en onder-aannemer deswege geen overeenkomst was 

aangegaan, het origineele bestek den onder-aannemer  bindt, 

zoodat de boete, op dien grond ten minste, niet voor  rekening 

van den onder-aannemer kon worden gebracht. 

e ingenieurs van den Waterstaat G. A . Escher  te Gorinchem, 

en J. C. , thans te , zullen r  e. k. van 

standplaats verwisselen. 

Tot r  .an de Provincialen Waterstaat in Gelderland 

is benoemd de heer . , civiel-ingenieur. 

e hoofdingenieur  Snethlage, die zich in de Transvaal bevindt 

wegens den spoorwegbouw, keert op  November  na.ir  Nederland 

terug, volgens de  Ct., die er  echter  niet bijvoegt waarom. 

Te 's Gravenhage is in de vorige week een vergadering gehou-

den, belegd om te beraadslagen over  de vraag, wat de Neder-

landsche Nijverheid en w te doen staat ten opzichte van 

de tentoonstelling te Parij s in  Op deze vergadering waren 

vertegenwoordigd: de Vereeniging. ter  bevordering van Fabrieks-

en d in Nederland, Nederlandsche j 

tot bevordering van Nijverheid, Vereeniging van en voor  Neder-

landsche , Centrale Vereeniging van Nederlandsche 

, Nederlandsch , terwij l ook aan-

wezig waren de presidenten der s van l enz. van 

Amsterdam, m en 's . 

e g had te kennen gegeven, »dat op de daartoe 

gedane uitnoodiging van de Fransche , onder dagtee-

kening van  September  jl . is geantwoord, dat de Nederlandsche 

g besloten heeft niet officieel deel te nemen aan de ten-

tentoonstelling te Parijs, doch dat zij  bereid is aan de Nederlanders 

die daaraan wenschen deel te nemen, elke medewerking te ver-

leenen, die van haar  zal afhangen." 

e vergadering besloot een commissie te vormen uit de Voor-

zitters der  bovengenoemde Vereenigingen, ieder  met het recht van 

aanvulling, en aan haar  op te dragen; 

a. zich mondeling en schriftelij k in betrekking te stellen tot de 

Nederlandsche regeering, ten einde onderzoek te doen naar  de 

beteekenis harer  belofte om aan de Nederlanders, die aan de 

tentoonstelling wenschen deel te nemen, alle medewerking te ver-

leenen die van haar  zal afhangen; 

 zich mondeling en schriftelij k in betrekking te stellen tot 

de Fransche regeering of haren gezant te 's , ten einde te onder-

zoeken welke ontheffing der  lasten te bedingen is voor  de Neder-

landsche nijverheid ; 

 rapport uit te brengen in eene nader  bijeen te roepen ver-

gadering van vereenigingsbesturen. 

Elk e inzender  die wil tentoonstellen in/88S op de tentoonstelling 

van oude en nieuwe kunstnijverheid te 's Gravenhage, is door de 

tijdsbepaling daartoe in de gelegenheid gesteld. 

e Jury wordt door  de inzenders benoemd. 

r  zullen de prijsvragen, die ruim verspreid worden, ook in 

dit blad worden opgenomen. 

r  de vereeniging Art i et lndustriae te 's Gravenhage worden 

volgens een besluit, dat op de laatste algemeene vergadering 

genomen is, twee prijsvragen uitgeschreven. 

e eene prijsvraa g is een in hout gestoken paneel, dat echter 

niet voltooid behoeft te zijn, wanneer  het model van den ontwerper, 

die tevens uitvoerder  moet zijn, daaraan wordt toegevoegd. 

e andere prijsvraag is voor  de teekening van een dergelijk 

paneel, zoo geteekend, dat de beeldhouwer het voor  uitvoering 

volgen kan. 

e kwestie die meermalen bestaat over  het al of niet jui s 

teekenen voor  den beeldhouwer, gaf aanleiding tot deze laatste 

prijsvraag. Vier  beeldhouwers aan het bestuur  toegevoegd achten 

eene dergelijke prijsvraa g uitstekend om de juiste teekenaars aan 

den dag te brengen. 

Onder de binnenlandsche berichten werd in het vorige nummer 

van dit blad eene mededeeling gedaan over  de Quellinus school 

te Amsterdam. e slotzin daarvan, ontleend aan verschillende 

berichtgevers, aan welker  geloofwaardigheid gemeend werd dat 

niet behoefde te worden getwijfeld, heeft een protest uitgelokt, 

waaraan het volgende wordt ontleend, waarbij  in aanmerking moet 

worden genomen, dat de laatste woorden van het bericht in het 

vorige blad,  door den heer t zijn gebezigd in den 

Gemeenteraad, maar  dat zij  een beschouwing weergeven van den 

berichtgever. 

e winsten van de werkplaats komen niet voor  op de begrooting 

van de school, omdat de administrati e van de werkplaats en die 

van de school gescheiden zijn. Elk heeft zijn eigen inkomsten en 

uitgaven, en van de baten der  school wordt door  de werkplaats 

niet geprofiteerd. e school trekt echter  voordeel van de werk-

plaats i ° . door den gunstigen invloed op het onderwijs en de 

practische vorming der  leerlingen en  door deeling in de voor-

deden der  leverantien, waarvan de school  % geniet. e overige 

winst wordt als volgt verdeeld:  % aan den administrateur, 

 aan den leeraar  van de werkplaats en  % aan de andere 

leeraren. t was de toestand tot Februari j . l . Na het vertrek van 

het vorige hoofd der  school is eene nieuwe nog niet gearresteerd, 

en de heeren Berlage en , na dien tij d aan de school 

verbonden, hebben tot hieraan dus nog geen voordeden van de 

winst kunnen genieten. n  werd eene winst van  behaald; 

het voordeel van het hoofd der  werkplaatsen, die een gering salaris 

geniet, is in dat jaar  niet groot t'-noemen. t overigens door  den 

leeraar  voor  het meubelvak zelve aan de leverantien wordt gewerkt, 

onder  de oogen der  leerlingen, komt ten bate dezer  laatsten en is een 

aanbeveling. Op de begrooting komt wel degelijk een post voor 

belasting voor  (personecle-, voor  de conciërgewoning, en grond-

belasting enz.) drukkende op de school; de belasting van de werk-

plaats wordt ook door  haar  betaald. Eveneens betaalt de werkplaats 

het voor  haar  noodige vuur, licht, enz., terwij l zij  geen andere 

lokalen in gebruik heeft, dan die welke voor  de praktische 

oefeningen der  leerlingen bestemd zijn. 

Uit een en ander  blijk t alzoo, dat de werkplaats haar  eigen 

budget heelt. 

r  den Gemeenteraad van Amsterdam was in Juni j. l . het 

ontwerp van B. en W . voor  een nieuwe Beurs gerenvoyeerd naai-

de r  van , om daarover  een rapport uit te brengen. 

t College besprak dit in haar  vergadering van Vrijda g  Nov. 

Aan het rapport , uitgebracht door  eene commissie uit zijn 

midden, ontleenen wij  het volgende: 

e lengte der  tegenwoordige beursruimte is , de breedte 

. Volgens het plan van B. en W. wordt de lengte . 

bij . breedte, waardoor  het verkeer  zeer  bezwarend wordt. 

e vraag rijs t of een vierkanten of ronden vorm niet de meest 

wenschelijke zoude zijn. e beursruimte is in drie deelen verdeeld, 

volgens het voorgestelde plan, die niet doelmatig zijn voor  de 

bezoekers. Want, rekent men de onbruikbar e ruimten, b v. die 

achter  de pilaren enz. weg, dan blijven in totaal over . als 

maximum, verdeeld als volgt: . voor  de effectenbeurs,

voor  de goederenbeurs en  voor  de graanbeurs. Alzoo 

een maximum, geringer  dan door B. en VV. gesteld was op . 

t men daarbij , dat op de nieuwe beurs meer  banken zullen 

noodig zijn dan op de tegenwoordige, dan is het duidelij k dat de 

beschikbare ruimt e volgens het ontwerp van li . en W. te gering is. 

e effectenbeurs wordt niet besproken, daar  de effectenhande-

laars indertij d hun ingenomenheid over  het plan hebben betuigd 

Wat de goederenbeurs betreft, zeggen li . en W. dat daarvoor 

in hun plan 2 . oppervlakte beschikbaar  is; de Commissie 

evenwel toont aan, dat er  slechts , te gebruiken zijn, ter-

wij l de tegenwoordige beurs . ruimt e geeft. 

Voor  de graanbeurs wordt betwijfeld of de verlichtin g door  een 

bovenlicht, breed . op een hoogte van . wel voldoende is. 



t telegraafkantoor, gelegen aan de zijde der  Warmoesstraat, 

zou beter  aan de e zijn geplaatst. t postkantoor  moet 

een uitgang aan de straat hebben, en hel telefoonkantoor van 

 is veel te klein ; er  zoude een noodig zijn voor elk der 

dri e afdeelingen van de beurs. Ook de ruimt e voor de niet beta-

lende bezoekers is te klein ontworpen ; tegenwoordig 

is die . 

Ten onrechte is geen leeszaal aanwezig; die, welke ontworpen 

is op de bovenverdieping, is meer  studiezaal. Er is voorts geen 

gelegenheid voor  vereenigingen om lokalen te huren. e verwar-

ming is niet aangegeven. 

n één woord, de Commissie kan zich niet met het plan ver-

eenigen. Zij  heeft overwogen of het mogelijk was dat plan te 

verbeteren, maar zij  stuitte af op den vorm van maximum gerekt-

heid en minimum breedte. Zi j  besluit daarom, dat op het aange-

wezen terrein geen goede beurs is te bouwen, en geeft den raad, 

te zoeken naar een beter  terrein. Zij  acht mitsdien ook de plannen 

der heeren Cordonnier  en Grol l en Ohmann onvoldoende. 

Na voorlezing van dit rapport volgde eenig debat; een der 

leden der r zou daaraan willen zien toegevoegd, dat men 

wenschte het terrein te verbreeden daar  onteigening in de War -

moesstraat, een ander  noemde het plan van  en W. een gevolg 

van groole vermoeidheid. Op de belangen van den goederen-

handel is te weinig gelet. Verder  wordt aangetoond, dat de eischen 

die -de Commissie steil, de beurs meer  productief zullen maken, 

zoodat men zich kan vereenigen met de toevoeging aan 't rapport 

wat de onteigening betreft. e toevoeging wordt aangenomen 

inet  tegen  stemmen, en het geheele rapport met  tegen 

 stem. 

t rapport zal alsnu spoedig een punt van overweging uit-

maken bij  den Gemeenteraad. 

e Gemeenteraad van r besloot in de zitting van

October lot het aanleggen van een park op het gesloopte vesting-

terrein aan de noordzijde van de stad, volgens de plannen van 

den heer d Springer te Amsterdam. 

t hiervoor bestemd terrein bestaat uit twee hoofddeelen; de 

oppervlakte het dichtst bij  de rivier  liggende, wordt voorzien van 

een symetrischen aanleg, zoodat men grondstukken verkrijgt , die 

voorloopig beplant en later  voor  bouwterrein verkocht kunnen 

worden. j  blijf t echter  altij d behouden een rond-point met 

bloemperken en — een fontein, op te richten als er  een water-

leiding komt. 

t overige gedeelte van het terrein, gelegen tusschen den spoor-

wegdam der . Ned. j en de 

Buitengracht, wordt aangelegd om blijvend als wandelplaats te 

dienen. Een gedeelte nog bestaand plantsoen, gepoot op het buiten 

glacis der  vestinggronden wordt hierbij  aangetrokken, terwij l ook 

de door  water  omgeven ravelijnen door bruggen met het plantsoen 

verbonden worden. 

e meeste gedeelten blijven ongeveer op dezelfde hoogte liggen 

die nu bestaat; het beloop der  taluds is in hoofdzaak alleen wat 

zachter  glooiend gemaakt en wat minder  vestingachtig recht. 

t geheel belooft een belangrijk sieraad voor  de stad r 

te zullen worden. 

e kosten zijn geraamd op zestien duizend gulden, hieronder 

de bruggen en bestratingen niet begrepen. e werken zullen 

terstond een aanvang nemen, zoodat nog in het najaar van

kan gepoot worden. 

t plan heeft in de l dri e dagen voor het publiek ter 

visie gelegen. 

t plan bestaat om de lij n r  der . 

. Spoorwegmaatschappij, met  November e. k. te openen. 

Van het station, dat te r gebouwd moet worden, bestaat 

nog niets. e moeielijkheden verbonden aan de passage van het 

station van de Staatsspoor te r zijn oorzaak dezer  vertra-

ging. e lij n zal nu geopend worden met gebruikmaking van 

eene tijdelijk e stationstent, welke in aller  ij l opgericht wordt. t 

hulpstation komt te liggen dicht bij  de r wandeling. 

e paardentram loopende van het station S. S. naar het station 

der Geldersche—Overijsselsche Stoomtram j  wordt 

nu doorgetjokker. naar het bovengenoemde hulpstation. 

e nieuwe spoorwegbrug zal eerstdaags beproefd worden. 

 Welke zijn de titels van degelijke uitgaven waarin 

zaaldecoraties in den «barokstijl "  voorkomen? 

e vraag doet zich voor, of bedoeld wordt 

uitsluitend Barokstijl , dat is s , of misschien tevens rococo, 

dat is s X V ? 

Van beiden zijn goede voorbeelden te vinden in: 

EUG.  depuis Francois

jusqu'a s . s de decoration intcrieur e et extérieure, 

lambris. plafonds, voötes, cheminées, portes, fenêtres, fontaines, 

grilles, stalles, etc. etc. Paris. J. Baudry  vol. fol. 

Voor het tijdvak s , vooral ook het zeldzame gravure-

werk van

Veel, hoewel zeer  verspreid, is ook te vinden in :

t werk van r is antiquarisch voor + /  te krijgen , 

allicht het goedkoopst te bevragen bij  Josef Baer, BuchhAndler 

Antiquare . t Frankfur t a. . 

Enkele gekleurde platen, genre s X V , vindt men in

 alter  und neuer  Zeit. Berlin E . 

Wasmuth  gr. folio, waarin ook veel e renaissance 

plafonds in kleur. 

J.  ième et  ième

contenanl divers attribut s de chasse et cie pcche, d'amour et de 

musique etc. Paris.

 Paris

 de toutes les époques dans les 

arts industriels et en architecture. Paris

J  style s . Paris

depuis le  ième jusqu'au ! ième siècle. Paris

 des époques s , 

s X V et s , au Palais de Fontainebleau. Paris

 ième partie. s V et 

s X V .  ième partie. s X V et s .  ième partie. 

s . 

ScHOV.

s kurksteen aan te bevelen als isoleerlaag tusschen 

 een met zink gedekt dak en het daaronder  liggende gestucadoord 

plafond ? 

t zoodanige laag, behalve de warmte, ook het geluid? 

Waar is dit materiaal te verkrijgen en tegen welken prijs? 

 Oct. l gemeentebestuur: het maken vaneen 

gebouw voor  vaccine inrichtin g aan de t bij  de 

t e inschrijver : . C. , / e 

inschrijver : . k te Ymuiden,

 Oct. t gemeentebest. van Opsterland: 

het bouwen eener  school en onderwijzerswoning te e 

e inschrijver : J. Eisinga te , ƒ e 

inschrijver : J. . de Vries te Oldeholtpade, /  gegund. 

 Oct. t . r  van St. Jozef: het 

voltooien door  verlenging der in  gedeeltelijk gebouwde 

St. Jozefkerk en het daar aan bouwen van twee torens, benevens 

't restaureeren van het bestaande gedeelten, onder  beheer  van den 

architect . J. van Tulder  aldaar. e inschrijver : F.

makers te Nieuwer-Amstel, / e inschrijver : J. v. 

Groenendaal te 's , ƒ  gegund. 

 Oct. t gemeentebestuur: het bouwen eener 

openbare school met  localen, onder beheer van den architekt 

Alb . Nijlan d te Utrecht. e inschrijver : A .  Boef te 

, e inschrijver : J. Bouman Johz. te -

stein,  gegund. 

 Oct. t bouwen eener  kerk voor  de doleerende 

gemeente, onder  beheer van den architekt W . , ge-

gund aan . s aldaar, voor ƒ

t bouwen eener  vill a voor  B. . . van 

l aan den Ouden Scheveningsche weg: . E . de Baan 

aldaar, /

(Systeem E ) Amsterdam. 

Deze warmwaterverwarmin g (nie t nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 

beveel t zic h aan i n de volgend e geplaatst e en besteld e toestellen , sind s 1876. 
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 PARKETVLOEREN en WANDTEGELS:
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n Groote voorraden.
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e .  WüSTE, , (huis). 

. e . , (villa). 

Th, A. E . d t 32 . 
43  J A N VAN DER POT, 

Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 
. 

t n is het eenifje afdoende middel tegen  en e 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

e T merk f &  S ö h n e, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. T 

T systeem F é t i t j e a n . 

CJelie-ve op Voornaam eu A<l>e« to lotton 

, T & C°, 
 16. 

G V O O N V A X . 

T E N (W ES ) 
Zelfreguleerende stoomverwarming onder  lage d r u k k i n g met venti lat ie, 

zonder  eenig gevaar. V r i j  van s bepal ingen op het stoomwezen. 

n gebruik in de

Synagoge , Badinrichtingen , Schoollokale n en Vergaderzale n en bureau x 
der i\edcrl . Israëlitisch e Gemeent e

Sigarenfabriek van C. Ott o . Slot Bi l joen te  bij  Woning 
van den r  G. . Steijn le r  en Woonhuis van de n Gebrs. Gra tam a 
te l Cont inental te l du N o r d te  Stadhuis te 

e Bouw-Bureaux van het e te  Vill a . B a um 
firm a Schliopor &  B a um te  Woning van den r  E . Oesterrieth tc
Jockey-Club te  Un ion B au Gesellschaft te . t nieuwe 
Ziekenhaus te  enz. enz. 

n aanleg bij  de n J . Nienhui j s en J . . Neervoort van de P o ll te

Vertegenwoordige r 13. S . . , Amsterdam . 

Telegram-Adres: . Te lephon N ° . 362. 



Op g den  November
des namiddags ten  ure. aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van: 

k N°.
g van eiken wissell iout 

en eiken brugl iggers, i n 6 
perceelen, ten behoeve van 
het Vernieuwingsfonds der 
Staatsspoorwegen. 

e besteding geschiedt volgens Art .
van het bestek. 

t bestek ligt van den isl>-''> November 
 te lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan de bureaux van 
de n s . J. E SON 

E te  W. J.
E S te . J. V A N

te  F. SASSEN te . V A N 
N te  en zijn op  aan-

vraag (per  brief) aan genoemd Centraal-
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van  per  stuk. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

, den  November

Op Zaterdag den n November
des middags ten twaalf ure, zullen de archi-
tecten E. A , wonende te 

t N°.  en J. - ' 
S te  namens hunne princi -

paal, den WelEd. r . J. , in | 
het s van den r , mede 
wonende in laatstgenoemde plaats, 

: 

t bouwen van eene A 
op de Bui tenplaats , ,Soeka 
Brent ie" , gelegen onder de | 
Gemeente , aan den 
's Gravenhaagschen Straatweg 
en Pr insenlaan. 

Bestek en teekeningen zijn a — per 
stel verkrijgbaa r bij  de Boekhandelaars 

 te

Aanwijzin g in loco op Woensdag  No-
vember e. k., des voorniiddags ten elf ure. 

Nadere inlichtingen bij  de architekten \ 
bovengenoemd.. 

The St. Pancras n Work 
Company, . 

Op g den  November  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Ex doitatie van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van: 

Bestek N°.

g van stalen spoorstaven, 
stalen lasch- en onderlegplaten, 
stalen schroefbouten en ijzeren 
haakbouten, i n twee perceelen, 
ten behoeve van den spoorweg 

. 

Bestek N°.

g van eiken dwarsl iggers, 
i n vi j f perceelen, ten behoeve 
van den spoorweg -

G 
Bestek N ° .

g van eikenhout voor 
wissels en kru is ingen, ten be-
hoeve van den spoorweg -

. 

e besteding geschiedt resp. volgens de 
Artt .  en  van de bestekken. 

e bestekken liggen van den i 5" n No-
vember  ter  lezing aan het Centraal-
bureau bij  de e n en aan het 
bureau van den r r 

. N te  en zijn op
aanvraag (per  brief) aan genoemd Centraal-
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van  per  stuk. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken) 

, den  October

Aanleg der  "Werken . 
N naar de betrekking van 

N
bij  de P o m p- en F 1 tr e er  wer  k en te 

 worden verzocht zich voor g 
 November  schriftelij k aan te melden bij 

den r . P. N. . Bcr-
likumer t C  te  onder 
bijvoeging van getuigschriften en vermelding 
van de  datum, waarop  in dienst kunnen 
treden. Salaris ƒ  tot / — per  maand. 

n T r a p p e n 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 

International e Landbouw-Tentoonstellin g 
te  1884. 

 Sta l  Bo x

Geïllustreerd e ('iitnlogiissei i op 
aanvrage . 

 - n . 

Vuren- . Grenen-, E iken-. Noten- of n . Profielen naar 
verkiezing. , , , n en complete 
Bet immer ingen in alle houtsoorten, worden op bestelling in korten tij d geleverd, 
van goed gedroogd hout.

N . 
Versierin g van deuren , lijste n en geheel e vertrekke n met Carto n

volgens teekeningen. E ikenhouten, Teakhouten en andere b lanke Buitendeuren. 
, , T A  S  AS, enz. \ 

: 
p 1880 

Weenen 1880. 

: \ 
f rankfor t a  2 
Amsterdam 1882. 2  188*. 

N , Frankfor t . 
 V A N 

 A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , B o s t o n , 

T

'.i'ii  i

t b/d. Oude Spiegelstraat 335.

i w u m w w i m i »  i w i w w w i > t « f i m m t *  ft 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i u n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 
Agent vuo, n .

„  A. Jandges te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

O O S T - I N D I E . 
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n de reeds in dit blad medegedeelde raak tegen den heer 

Gerritsz, bouw zonder  vergunning (Weekblad no.  van

Juni j.l.) , heeft enkele dagen geleden de heer  advocaat-generaal 

bij  den n d geconcludeerd tot vernietiging van het 

vonnis van de Arrondissements k tc Amsterdam. n 

zal zich herinneren dat het vonnis der k den heer  Ger-

ritsz voor  dat bouwen heeft veroordeeld. 

t arrest van de e d deelen wij  te zijner  tij d mede. 

Op -jarig e leeftijd is 1.1. g te 's Gravenhage overleden 

de heer  P. C. van , r  van den s Water-

staat te Amsterdam. 

Aan den r  F. . S. F. baron van Tuyl l van Serooskerken 

is, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als opzichter  klasse 

van den provincialen waterstaat in Gelderland. 

n den loop der  maand r  a. s. zal voor  de vervullin g 

van de betrekking van adspirant-ingenieur  van den Waterstaat 

een vergelijkend onderzoek gehouden worden. Tot dit onder-

zoek worden toegelaten Nederlanders, die een voldoend examen 

als oiviel-ingenieur  hebben afgelegd aan de Polytechnische school 

te , mits zij  op  Januari  niet ouder  zijn dan  jaar. 

t onderzoek betreft: de theoretische en toegepaste mechanica 

en de kennis van werktnigen; de kennis van bouwstoffen, ge-

bruikelij k zoowel voor  bouwkundige als waterbouwkundige werken ; 

de waterbouwkunde; de burgelijk e bouwkunde, voor  zooveel be-

treft de constructie van eenvoudige gebo twen ; het landmeten en 

waterpassen; het administr.itief-recht betreffende den waterstaat; 

het situatie-, ornament- en handteekenen, benevens het teekenen 

van voorwerpen tot de waterbouwkunde behoorende, waarvoor 

overlegging van behoorlijk gewaarmerkte teekeningen gevorderd 

wordt . 

Zi j  die zich aan het vergelijkend onderzoek wenschen te onder-

werpen, moeten vóór r  a. s. daarvan aan het -

ment van Waterstaat, l en Nijverheid doen blijke n bij  op 

zegel geschreven adres. 

Verdere bijzonderheden zijn vermeldt in de Si. Ct. No

e heer . van Erkel heeft wegens hoogen leeftijd eervol ont-

slag gevraagd uit zijne betrekking als gemeente architekt van 

Schiedam.  en W . roepen nu sollicitanten naar  deze betrekking 

op, waaraan een jaarwedde van ƒ  is verbonden, benevens 

vrij e woning. Op zegel gestelde verzoekschriften werden vrachtvri j 

ingewacht voor  Nov. a. s. 

e nieuw benoemde gemeente architekt treedt op 1 Januari a. s. 

in dienst. 

t algemeene stemmen heeft de d der  gemeente besloten 

den heer  van Erkel een pensioen toe te kennen ten bedrage van 

zijn volle jaarwedde, onder  verplichtin g van nog één jaar  de ge-

meente van advies te dienen; wel een bewijs hoe hoog de be-

wezen verdiensten van dien architekt worden op prij s gesteld. 

e hoofdingenieur  kl . van den Waterstaat W. F. , 

is definitief belast met den dienst der  werken tot verbetering van 

den Waterweg langs m naar  zee. 

t ingang van  Nov. j. l . is de in.;enieur  W. . t 

belast met de waarneming van den dienst als hoofd-ingenieur  in 

het  district (Utrecht) ter  standplaats , ter  vervanging 

van den heer . J. du Cellié , wien op verzoek een eervol 

ontslag is verleend. 

Volgens achterstaande advertentie blijk t het dat bij  de firma 

E. J. Bri l te n wederom eene zeer  belangrijk e verkooping 

zal plaats vinden van wetenschappelijke en letterkundige werken, 

nagelaten door de heeren Francois P. . Pollen te Scheveningen, 

dr . . Salverda te 's Gravenhage en den oud-architekt der  ge-

meente , den heer  J, W. Schaap. 



Bij  het inzien van den catalogus wordt de verwachting niet 

teleurgesteld; de werken over  bouwkunst, enz. zijn velen en daar-

onder  belangrijke. Boeken over  oude en moderne architectuur 

worden verkocht op Vrijda g . a. s., die over  schoone kunsten 

in 't algemeen, op . a. s., des avonds ten  ure. 

e catalogus ligt ter  inzage voor  belangstellenden op de Bibli -

otheek der j  tot Bevordering der  Bouwkunst. 

 heeft men onlangs op een landgoed in de nabijheid van 

u gedaan: n eene remise van de e bezit-

tingen ontdekte men een aantal

 o. . 1. die van de «wonderbare vischvangst", 

van de «genezing van den lammen", van den «dood van Ananias," 

van de «preek van Paulus op den Areopagus te Athene,"  enz. 

Volgens de berichten van den  zouden deze 

cartons ontwerpen zijn voor  de indertij d door o X voor  het 

Vatikaan bestelde gobelins en werden zij  door  prof. Schewijrew 

— die, door  zijn jarenlang verblij f te e en zijne studie van 

, als deskundige geldt —

n  kwamen zii in het bezit van een der  heeren , 

die ze verkreeg van gravin Jugushinski; sinds dien lij d lagen zij 

lang in eene remise van het landgoed der , totdat 

men eindelijk weder  hunne waarde leerde kennen en ze aan het 

daglicht bracht, om ze spoedig tentoon te stellen in de passage 

Solodowniko. n zegt dat de cartons nog goed bewaard en 

slechts op enkele plaatsen door  vocht en nattigheid aangetast zijn. 

 dat op i 

dezes jaars in tegenwoordigheid van de koninklijk e famili e werd 

onthuld, blijk t volgens verschillende mededeelingen hoe langer 

zoo meer  den bijval en de bewondering, zoowel van deskundigen 

als van het kunstminnend publiek weg te dragen. e Weener 

 bevatte kort na de onthullin g eene zeer  gunstige 

beoordeeling van het monument, waaraan wij  het volgende ont-

leenen:  te , — schrijf t de gewone corres-

pondent van dit kunstblad, — heeft hier  een werk geschapen, 

waarop Venetië zoowel als geheel ë trotsch kan zijn. Gezeten 

op een moedig, prachtig strijdros , zwaait de koning zijn zwaard 

en is met het edele dier  in den schoonsten zin als tot een onaf-

scheidelijk geheel samengegroeid. t niet al te hooge voetstuk 

van rood graniet verrijs t in de fraaiste verhoudingen. Aan zijn 

voet bevinden zich, aan de beide hoofdeinden, prachtige allego-

rische gestalten. e eene ervan stelt de na het jaar  be-

dwongene, tandenknarsende Venezia, de andere, aan den tegen-

overgestelden kant troonende gestalte de bevrijde en jubelende 

Venezia van hel jaar  voor. e zijvlakken van het postament 

zijn versierd door twee groote reliefs, welke, voor  Venetië gewichtige, 

oogenblikken uit het leven van den koning voorstellen. -

onder  bevinden zich op de treden van het voetstuk symbolen, 

betrekking hebbende op de bevrijdin g van Venetië. e vereeniging 

van dit alles tot een afgesloten geheel is ten zeerste te waardeeren, 

e schilderachtige uitwerkin g der  donkere bronspatina

 op den rooden steen van het voetstuk is 

buitengewoon fraai. e a dcgli Schiavoni", eene der  schoonste 

kaden van de wereld, is een aantrekkingspunt, een waar  kunstwerk 

rijke r  geworden." 

. Grünzweich kwam op het denkbeeld afval van 

kur k als isoleermassa aan te wenden. n n am n 

werd ten name van Grünzweich & n eene fabriek opgericht 

die kurkafva l maalt en door een bindmiddel tot stijve bri j  be-

werkt. e bri j  is bestemd het vilt , de nonconducting en derge-

lijk e isoleerstoffen te vervangen. e bri j  wordt in vormen geperst 

en later  gedroogd. e vormen zijn, om zoo te zeggen, contra-

mallen van de in den handel voorkomende buizen van  to'o'/s 

Eng. dm. n plaats van, zooals bij  nonconducting en kieselguhr, 

de vloeibare massa bij  dunne laagjes om de buis te smeeren, 

brengt men de faconstukken om de buis, bindt ze met een koper-

of ijzerdraad aan een, en omwoelt de aldus bekleede buis met 

linnen of zeildoek. Voor  dunne pijpen bestaat de omkleeding uit 

twee stukken, terwij l buizen van wijde afmeting  a  reepen voor 

den omtrek noodig hebben. e rcepen zijn verschillend van lengte. 

k heb ze van de fabriek ontvangen die . lang waren. 

Uit den aard kan deze bekleeding in eiken gewenschten vorm 

worden geleverd. Behalve in ronden vorm voor  pijpomhulsel, 

maakt de fabriek ook vlakke platen voor  bekleeding, en zooge-

naamde steenen voor  kamcr-separatiën (vulling tusschen de stij-

len). Bij  verschillende door  mij  verricht e opnemingen, heb ik een 

specifiek gewicht gevonden varieerende tusschen  en

Aanvankelij k was ik boven alles ingenomen met Grünzweich's 

isolirmassa. Eene vierjarig e ondervinding heeft mij  evenwel ge-

leerd, dat voor  pijpbekleeding en dergelijke zij  te veruiezen is 

boven nonconducting, doch achterstaat bij  kiezelgiihr. Wat toch 

is het geval. e faconstukken worden passend om de buis ge-

leverd en bevestigd. Na verloop van tij d krimpen deze facon-

stukken. vooral om buizen voor  verschen stoom (dus bij  hooge 

temperatuur); er  ontstaan naden en bijgevolg verkrijg t men uit-

straling van warmte, dus verlies aan hitte. t eene bekleede 

buis of ander  voorwerp in reparatie, dan kunnen de verwijderde 

faconstukken niet weder  opgebracht worden. Zij  zijn zeer  hard 

en broos geworden, ook is de vorm gewijzigd. — Binnen een paar 

jaren is door  aanhoudende hitte de massa verteerd, terwij l de meta-

len draad, de verdroogde kur k doorsnijdt; bij  groote buizen zakt 

de massa en het bovengedeelte der  buis raakt ontbloot. 

Grünzweich's isolirmassa is, evenmin als nonconducting of kiesel-

guhr  bestand tegen vocht; het bindmiddel dat de gemalen kur k 

bijeen voegt, schijnt op te lossen. 

Uit het bovenstaande is af te leiden: dat "  volkomen 

in staat zijn dc zonnewarmte op het zinken plat te keeren; alleen moet 

er  deugdelijk voor  gezorgd worden dat er  geen vocht bij  kan komen. 

Aangezien de massa vri j  los is en daarom veel lucht bevat, 

zal zij  dunkt mij , ook geluidweerend zijn. — Tot keering van het 

geluid heb ik elders zeewier  op groote schaal zien toepassen en, 

naar  men mij  verzekerde, met uitmuntend gevolg. 

Vergis ik mij  niet, dan geeft Bierhorst te m prijsopgave 

en inlichtingen omtrent de producten van Gi ünsweich & . 

,  Oct e architekt werk-
tuigkundige J. W. : de verbouwing 
van perc t  tot school en ver-
gaderzaal voor  rekening van het bestuur 
der vereeniging e e s 
A . Paans ƒ

. k «

. Esveldt

C. r  »

E . . s «

W . . Struij s »

P. A. Warners »

Buiterman en C° »

 Oct. t verbouwen van 
het binnengasthuis. 

1.. de ; te Tilbur g /

E. van Brummelen te N. Amstel »

W . . t »
Cruijf f en Schouten »
Ph. A. Warners »

J. . Vos Sr. te Almelo . . . . »
. C. s »

G. Boon »

W . Greve te Buiksloot »
A . Vos z >

. Vlasman »

W Voskuij l »
F. s idem
J. J. Boekholst «

. r  »
J. r  «

C J. s Jz «

Oosterink en Schut

. k

A. Paans. .  «

E. . e

. J. B. van e »

. . s te Osch »

de overigen allen te Amsterdam. 

e levering van ca.  ton balkijzer  ten 
behoeve van de verbouwing van het binnen-
gasthuis. 

W. Bernet en C° /
Gebr. v. d. Vliet »

e Voogt (Technisch bureau) . . . . »
. E. Oving Jr . te . . . . »
. S. . r  »
. S. . r  . . . »

de overigen allen te Amsterdam en alles 
per  kgr. 

,
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Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

 VA N 

cngelsche Paarden- en Vee-Stalinrichtingen 

n T r ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkainer-Benoodigdheden , 
, 

Gouden en Z i l vere n . . 
Tentoonstel l ing Amsterdam. 

S C e inrichtingen waarvan reeds vele . 
in  geplaatst zijn, munten uit door 

 en

G A G E N T 

E N 

n te bezichtigen in het Tentoon-
stel l ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

 en St. Anthonie Breestraat C

op chemische keur  en naaldproef 
uit de groeven der n . Z E . 

Prima Emrelsehc T van de 
beroemde

(Yarrow o/Tijne.) 
een en ander  uitsluitend verkrijgbaar  voor  Neder-

land enz. 

bij  te 
k 4 e 5). 

Waar steeds alle mogelijke metselmaterialen te 
bekomen zijn.

G. J. Vincent & C°. 
, 

N ,
 Amsterdam

N , Antwerpen

Specialiteit in gesmeed n , 

F i jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden N 
 V E N .

S , Patent 1882, 
S Schoorseen-Ventilators, 

vereischen geen toezicht, hebben geen beweegbare deelen, geven geen 
terugslag in den koker; zijn van sohede constructie bij  billijke n prijs . 

n alle voorname plaatsen zijn modellen te bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis en franco. 

28 November—3 r 1887, 

b i j  d e F i r m a E . J .  t e n 
der Bibliotheken nagelaten door  de WelEd. ZeerGel. n S P. . N 
te . A te V  J . W . , Oud-Architect dei-
Stad

Natuur l i j k e historie. , Bouwkunde en andere Schoone -
sten.  Sterrekundige, physische en geneeskundige instrumenten. — V a r i a . — Fraa i e 
Boekenkasten. — Naturalist .

e Catalogus is op  aanvrage verkrijgbaa r  a 20 Cents. 
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t voor  Nederland. , 19 Pr in s , Amsterdam. 
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Obernkirchner  of Bremer- Udelfanger-
e . 

S i l e z i s ch en Z w e e d s ch . 
Fransen en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

J A N V A N DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t hijiinisecrci i is het eenige afdoende middel tegen  en e 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijleverin g van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concuireerende prijzen. 

e T merk f &  Sonne, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. T 
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De Portland-Cement-Fabrie k van 
F & E 

 AmSneburg bij  llidirk- h n d ,
levert baar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 

r  werkzaamheden, langzaam of snei bindend, met garantie 
voor  de gr( otste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie vei mogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 
s in de voornaamste steden. 

, 
1880 

a A . 

Eerste prij s 

voor  ui t -

muntend 

fabrikaat , 

i 1870 

e 

van ver-

dienste, 

Weenen 

1873. 

 G-ouden 

, 

OflFenbach 

. 1879 

Gouden 

e 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio -

nalen wed-

strijd . 

A r n h e m 

1879. 

e ondergetee kenden bevelen z ich 
bi j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e af levering en bi l l i jk e con-

d i t i ë n . 

W E G N E  & . 
n 138 

exploit ut io der n -van de Val Traver». 

E . NATUU . T 

A M S T E R D A M 
Beltweg No. 3. 

VIL DE TIMERS 
. 

Gecomprimeerd e Asphaltwegen^endlt o Horsclivloeren . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skatin<r-Kinks , Moiitvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen . Winkel - en Jlajruzijiivloeren . Gangen . Veranda' s Itrug - en Dakbe-
dekkingen , Iteton Fuiideeriiijren , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindeli j k Vochtwerend, Ou doordringbaar , Geraasweren d 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor  inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adresseeren 
aan het kantoor  der  fabriek, Beltweg 3,
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Nederlanders, die dienstnemen bij  het e leger  ont-
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ip aanvrage prijzen gaarne ver-waren waarvan 
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Zilvere n Medaill e Amsterda m 1883. 
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E G V A N S T A A T OF . 

Onder  bovenstaanden titel komt in het d " 

(Nov.  een belangrijk opstel voor, bewerkt door  eene Com-

missie bestaande uit de ingenieurs P. . ,  W. s en 

J. van , hetwelk zijn ontstaan te danken heeft aan het 

verhandelde in eene vergadering der  Vereeniging van Burgerlijk e 

, van  Augustus  Op die vergadering vond een 

discussie plaats tengevolge van de mededeeling van het lid den heer 

. E. C. , over  een vonnis van de rechtbank te's -

bosch van  Januari  waarbij  de opzichter  van de ingestorte kerk 

te Vught werd veroordeeld tot een celstraf van  maanden en 

eenige boeten. Aan de genoemde Commissie werd opgedragen 

een onderzoek in te stellen naar  twee door  den heer l 

gestelde vraagpunten

. e verantwoordelijkheid van ingenieur, architekt en opzichter 

voor  ongelukken, door  minder  hechte samenstelling van een werk 

ontstaan. 

. s preventief optreden van Staat of Gemeente, om dergelijke 

ongelukken te voorkomen, gewenscht? 

t eerste vraagpunt is gesteld met het oog op de strafrechtelijke 

vervolging; in den loop der  discussie is echter  ook de civiel-

rechtelijke verantwoordelijkheid ter  sprake gekomen. e Commissie 

heeft daarom gemeend een onderzoek te moeten instellen, zoowel 

naar  de eene als naar  de andere verantwoordelijkheid, en getracht 

na te gaan, op welke wijze zij  geregeld zijn in andere landen, 

voornamelijk Frankrijk . d en Engeland, daarbij  zooveel 

mogelijk onderzoekende niet alleen de wetten die de verantwoor-

delijkheid regelen, maar  ook de rechtspraak die in deze wordt 

gevolgd, om zoodoende een juist denkbeeld te verkrijgen van de 

uitlegging en de toepassing der  van kracht zijnde wetten. e 

Commissie betreurt hare studie van een en ander  niet, maar  zij 

heeft haar  toch niet den weg gewezen die gevolgd moet wordeni 

daar  de regeling in vele gevallen zeer  onvoldoende is, en boven-

dien de inzichten der  rechtsgeleerden en ook de uitspraken der 

rechtsprekende lichamen niet eenstemmig zijn. Bij  de behandeling 

is het gebleken, dat het niet mogelijk is zich alleen te bepalen 

tot de ingenieuis, architekten of opzichters, maar  dat ook andere 

medewerkenden aan een bouwwerk, als werkgevers, aannemers enz, 

in beschouwing moeten komen. 

Aan het d , ontleenen wij  het volgende, 

met toestemming van de e van dat werk en van het 

Bestuur  der  Vereeniging van Burgerlijk e . 

. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ingenieurs, 

architekten en opzichters. 

Wat aangaat de strafrechtelijk e verantwoordelijkheid, zoo be-

staat er  hier  te lande geen enkel onderscheid tusschen ingenieurs, 

architekten en opzichters, en elk ander  persoon. Zij  allen zijn 

onderworpen aan het gemeene recht. 

t oude Wetboek van Strafrecht bevatte twee artikelen, die 

hierop betrekking hebben, nl. art.  luidende: 

,,A1 wie, uit onhandigheid of onbedrevenheid, onvoorzichtigheid, onop-
lettendheid, achteloosheid of verzuim van inachtneming der  reglementen, 
„onwilli g een nederlaag gedaan of dezelve onwillig veroorzaakt zal hebben, 
„zal met een gevangenis van drie maanden tot twee jaren, en eene geld-
boete van vijfti g tot zeshonderd franken gestraft worden"; 
en art.  luidende: 

n geval uit gebrek van bedrevenheid of van voorzorg slechts kwet-

suren, of slagen of stooten ontstaan zijn, zal de gevangenzetting voor 

„zes dagen tot twee maanden, en de boete van zestien tot honderd 

„franke n zijn" . 

j  artikel  van de wet van den  Apri l  'S/61, no,

tot regeling van den dienst en het gebruik der  spoorwegen, is 

eene afzonderlijke bepaling gemaakt, alleen betrekking hebbende 

op dien tak van dienst, waarbij  het enkele feit van het doen ont-

staan van gevaar  strafbaar  wordt gesteld, terwij l bij  het ontstaan 

van verwonding dientengevolge een even hooge straf is bepaald als 

bij  het verlies van menschenlevens. 

t nieuwe Wetboek van Strafrecht, vastgesteld bij  de wet van 

t  n°.  en gewijzigd bij  de wet van  Januari 

 n°.  bevat dri e artikelen, die op deze zaak betrekking 

hebben, nl.: 

 — j aan wiens schuld de dood van een ander  te 
„wijte n is, wordt gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste 
„negen maanden". 

 — j aan wiens schuld te wijten is, dat een ander 
„zwaar lichamelijk letsel bekomt ot zoodanig lichamelijk letsel, waaruit 
„tijdelijk e ziekte of verhindering in de uitoefening zijner  ambts- of be-
roepsbezigheden ontstaat, wordt gestraft met gevangenisstraf of hech-
tenis van ten hoogste zes maanden". 

 — n de in dezen titel omschreven misdrijven 
„worden gepleegd in de uitoefening van eenig ambt of beroep, kan de 
„stra f met een derde worden verhoogd, kan ontzetting worden uitge-
sproken van de uitoefening van het beroep, waarin het misdrij f is ge-
pleegd en kan de rechter  de openbaarmaking zijner  uitspraak gelasten. 

n de technicus zich niet beklagen, wanneer  hij  aan het al-
gemeene recht is onderworpen, toch loopt hij , meer  dan menig 
ander, gevaar  dat de wet, te zijnen nadeele, niet altij d billij k zal 
worden toegepast, en wel om verschillende redenen 

e technicus staat meer  dan vele anderen eraan bloot voor 
den strafrechter  te moeten verschijnen, daar  de aard van zijn 
werkkrin g medebrengt, dat een misslag spoedig gevaar  voor 
anderen kan doen ontstaan. t dit hem aansporen tot meerdere 
voorzichtigheid en kan hij  daardoor  veel voorkomen, de kans 
blijf t toch groot dat een ongeval ontstaat, hetzij  door  zijne schuld, 
uit onachtzaamheid of onbedrevenheid, hetzij  buiten zijne schuld, 
door  de schuld van anderen, die met hem samenwerken, of wel 
tengevolge van niet te voorziene of niet te vermijden omstandig-
heden, die aan niemand te wijten zijn. 

Bij  het tot stand komen van een bouwwerk is gewoonlijk de 

samenwerking van vele personen noodig en in vele gevallen zal 

het zeer  moeielijk zijn, om juist dengene aan te wij:.en, door 

wiens schuld het gevaar  ontstaan is, dewijl de samenwerkende 

personen zelden ieder  een volkomen afgescheiden, juist te om-

schrijven werkkrin g hebben. 

Ook zal de zakelijke oorzaak dikwijl s in 't duister  liggen, en 

kunnen verschillende oorzaken tot het ongeval hebben samenge-

werkt, zoodat het moeielijk of geheel ondoenlijk is de schuldigen 

aan te wijzen. 

r  al is de onmiddelijk e oorzaak bekend, al is de persoon 

aan te wijzen, die vermoedelijk schuld heeft, dan zal het voor  den 

rechter  dikwijl s nog zeer  bezwaarlijk zijn, een oordeel te vellen 

over  de al of niet aanwezigheid van schuld,  omdat het begrip 

van schuld niet zuiver  omschreven is,  omdat het meestal 

technische zaken geldt, die den rechter  vreemd zijn, terwij l er  bij 

geraadpleegde technici zeer  verschillende opvattingen kunnen be-

slaan omtrent de eischen, aan den technicus te stellen. 

n het e strafwetboek is de schuld een weinig meer  om-

schreven ; !j  bepaalt, dat met gevangenistraf of geldboete 

gestraft wordt, hij , die bij  de leiding van een bouwwerk zondigt 

tegen de algemeen erkende regelen van de bouwkunst, zoodat 

daardoor  voor  anderen gevaar  ontstaat. s op deze wijze de ver-

antwoordelijkheid van den technicus al niet streng omschreven, 

toch vermeenen wij , dat ten minste voor  technici de omschrijving 

voldoende is, om een denkbeeld te geven van den aard der 

verantwoordelijkheid. 

Naar  onze meening is het dan ook te wenschen, dat bij  de 

beoordeeling van schuld het al of niet handelen in strij d met de 

algemeen erkende regelen van de bouwkunst tot grondslag worde 

gelegd. Ook waar, zooals meestal het geval zal zijn, de hulp van 

deskundigen wordt ingeroepen om de oorzaken van een onheil 

te onderzoeken, achten wij  eene dergelijke nadere omschrijving 

van den aard van het in te stellen onderzoek niet overbodig, 

opdat daarbij  niet op indrukke n en opvattingen zal worden afge-

gaan, maar  met gemotiveerde feiten rekening gehouden. r 

toch de ingenieurs-wetenschap gegrond is op bepaalde theoretische 

beschouwingen, zoo blijk t uit de meerderheid van uitgevoerde en 

deugdzaam bevonden constructies, dat het persoonlijk inzicht van 

den technicus bij  het ontwerpen eene zeer  groote plaats inneemt, 

en lichtelij k zal de eene technicus een afkeurend oordeel uitspre-

ken, over  hetgeen een ander  als volkomen voldoende meent te 

kunnen aanbevelen. 

A l is er  dan ook nog verschil van opvatting mogelijk over  wat 

in de practij k als algemeen erkende regelen der  bouwkunst kan 

aangenomen worden, door deze als maatstaf aan ie nemen, heeft 

men in elk geval dit verkregen, dat er  bij  de deskundigen daar-

omtrent algeheele eenstemmigheid moet bestaan, anders zijn zij 

zeker  niet algemeen erkend. 

Opdat de beklaagde verzekerd zal kunnen zijn van eene billijk e 

beoordeeling, is het bovendien gewenscht, dat hij  een der  deskun-

digen zal kunnen aanwijzen of aanbevelen. r  als een der 

deskundigen iemand te benoemen, die door  den beklaagde als 

zijn gelijke of zijn meerdere wordt erkend, kan voorkomen wor-

den, dat ten onrechte iets als algemeene regel wordt gedecreteerd. 

Wi j  maakten reeds melding van den bijstand door  deskundigen 

te verleenen. Zoowel ter  opsporing van de oorzaken van een 

ongeval, als ter  opsporing van den schuldige, als die er  is, kan 

de rechtbank van haar  recht gebruik maken, om zich te doen 

voorlichten door  deskundigen, wanneer  hiertoe eenige reden bestaat. 

s zal een onderzoek door  deskundigen onmisbaar  zijn, 

en bij  eene wijze van rechtspraak zooals die, waarin men zich in 

Nederland mag verheugen, is zelfs niet ie verwachten, dat de 

rechter  een enkel middel ongebruikt zal laten, om tot een juist 

inzicht der  zaak te komen. 

Zonder  een oogenblik te willen aannemen, dat een rechtbank 

te dezen opzichte is te kort geschoten, achten wij  het toch, dat 

de wijze, waarop de medewerking van deskundigen wordt ge-

vraagd, niet in alle deelen beantwoordt aan het doel, dat men 

hierdoor  tracht te bereiken. 

Eerstens toch worden gewoonlijk door  de rechtbank eenige 

vragen ter  beantwoording aan deskundigen gegeven. l dit 

allicht dienstig is, om categorische antwoorden te verkrijgen , zoo 

is de keuze van de te richten vragen echter  zeer  moeilijk zonder 

de noodige technische kennis en vermeenen wij , dat het de voor-

keur  zoude verdienen, dat de te stellen vragen werden opgemaakt 

in overleg met de deskundigen, nadat dezen van de geheele zaak 

kennis hebben kunnen nemen. 

e beantwoording van de vragen wordt gewoonlijk door  des-

kundigen nedergelegd in een rapport ; na de indiening van dit 

rapport is hun taak dan afgeloopen. 

Ook hierin ligt een bron vau misvatting. 

Geeft toch de technicus in zijn rapport zijn bevinden en de 

gronden, die tot het uitspreken daarvan hebben geleid, in woor-

den, die naar  zijne meening den juisten stand van zaken volkomen 

weergeven, er  blijf t gevaar  bestaan dat het rapport , duidelij k voor 

technici, dit niet in die mate is voor  rechterlijk e ambtenaren. 

t de technicus vooral den nadruk op omstandigheden, die 

hem als technicus voorkomen het zwaartepunt van de geheele 

zaak uit te maken, zoo kan het lichtelij k geschieden dat de rech-

ter, uit een juridisc h oogpunt, juist de meeste aandacht meent te 

moeten vestigen op andere omstandigheden. 

t is daarom, dat wij  meenen dat in een dergelijke com-

missie van deskundigen een rechtsgeleerde zitting zoude moeten 

hebben, die de eigenlijke deskundigen in hun arbeid behulpzaam 

moest zijn. 

Eindelij k achten wij  het van belang, 

van het vonnis een nader  overleg met de 

digen plaats hebbe. 

e rechterlijk e ambtenaren behooren 

uitspraak van schuld aan hen verblijf t en niet aan een jur y is 

opgedragen, geheel vri j  te blijven, om zoo noodig een uitspraak 

te doen geheel in strij d met het inzicht der  deskundigen. t 

neemt niet weg, dat de deskundigen zijn gekozen, omdat de recht-

bank gemeend heeft in hen vertrouwen te kunnen stellen; eene 

bespreking van de zaak met die deskundigen op een tijdstip , dat 

alle omstandigheden volkomen bekend zijn, kan alleen leiden tot een 

uitspraak, die alle kans aanbiedt van de juiste te zijn; vooral 

ook, daar  de omstandigheden, die bij  het getuigenverhoor  en de 

verdere behandeling van de zaak zijn bekend geworden, en die 

aan de deskundigen onbekend waren tijdens de behandeling der 

zaak hunnerzijds, op het oordeel van dezen invloed kunnen uit-

oefenen. 

Op deze wijze zoude kunnen vermeden worden, wat is ge-

schied bij  de behandeling van het geding over  de instortin g der 

kerk te Vught, waar  de rechtbank verklaart zich te vereenigen 

met het rapport der  deskundigen, terwij l een dier  desknndigen 

beweert, dat de uitspraak in strij d is met dit rapport . Een der-

gelijk verschil van gevoelen kan alleen zijn oorzaak hebben in 

een verschillende opvatting van de bedoeling van het rapport , 

welke bij  een gemeen overleg geheel zoude kunnen worden 

vermeden. 

dat vóór de uitspraak 

commissie van deskun-

in een land, waar  de 

, n Nov.  Op deze vergadering werd in behan-

deling genomen, de vraag: dikwijl s gebeurt het, dat het gesneden 

voegwerk van gevels bedorven wordt door te veel oliën, 't z,j  met 

of zonder  kleursel; de natuurlijk e kleur  der  steen gaat verloren, 

de witte voegen worden zwart enz.; bestaat er  ook een middel om 

aan een, voor  een paar  ma inden zoo bedorven gevel, zijne oor-

spronkelijk e kleur  terug te geven zonder  den gevel te beschadigen? 

Uit mededeelingen van verschillende leden bleek, dat de be-

handeling van zoodanig gevelvlak met loog gunstige resultaten 

oplevert, doch dat het onder  de benaming van »paint remoon" 

in den handel voorkomende materiaal den steller  der  vraag vol-

komen zou bevredigen. 

e voorzitter  bracht daarna in discussie het  de vorige verga-

dering uitgebrachte rapport , naar  aanleiding der  brochure n 

Nolthenius, van welk rapport gedrukte exemplaren den leden 

waren toegezonden. 

Eenige leden konden hel gevoelen niet deelen, dat de A. V. voor 

de aannemers over  het geheel te drukkend zijn en een onredelijke 

verhouding tusschen den aanbesteder  en den aannemer doen 

ontstaan, welk gevoelen door  de commissie, welke het rapport 

had uitgebracht, met kracht werd verdedigd. e conclusie van 

het rapport werd ten slotte met algemeene stemmen aangenomen. 



Zi j  is reeds vermeld in het verslag der  vergadering van  Oct. 

j. l. , N°.  van het

e heer . . r  hield daarop een voordracht over  »de 

kunst in onze huizen". 

n de eerste plaats wees spreker  er  op dat, waar  het uiterlij k 

aanzien onderworpen is aan wettelijke bepalingen en verordeningen 

omtrent rooiing, hoogte, enz. en daarbij  afhankelijk is van de 

omgeving waarin het huis is geplaatst, het innerlijk e onzer  woning 

onze persoonlijke inzichten behoort weer  te geven en in harmonie 

te zijn met onze neigingen en behoeften, onzen smaak en onze 

middelen. e indruk die men van onze woning bij  het betreden 

daarvan ontvangt, is niet zonder  invloed op onze meening omtrent 

den bewoner. 

t is niet voldoende dat de woning groot genoeg is, behoorlijk 

gesloten en beantwoordt aan de eischen der  hygiëne, zij  moet ook 

voldoen aan den smaak van den bewoner  en zoodanig zijn inge-

richt en gestoffeerd als met zijnen rang, zijne afkomst, relatien 

en middelen overeenkomt. 

Afwisseling in het geheel is eene der  eerste voorwaarden waar-

aan ook de versiering der  woning moet beantwoorden; om echter 

de goede orde daarbij  niet uit het oog verliezen, is het noodzakelijk 

dat de versiering een bepaald punt van uitgang heeft en genomen 

wordt of in het va;te gedeelte, of in het mobile gedeelte der  deco-

ratie; alles wat tot de decoratie dient, behoort een familietrek 

gemeen te hebben die herinnert aan het uitgangspunt. 

n het eene geval wordt derhalve het uitgangspunt gekozen in 

de architectuur  van het vertrek, de verhoudingen daarvan, lam-

brizeeringen, omlijstingen enz., in het andere geval, in de meubelen 

en de voorwerpen van kunst, welke zich in het vertrek zullen 

bevinden; het eerste zal geschikt zijn tot het voortbrengen van 

een luisterrij k en deftig aanzien; het tweede leent zich voor  ver-

trekken wier  bestemming van meer  intiemen aard zijn. 

e man van smaak heeft voor  de versiering van het interieur 

van een huis twee zaken ter  zijner  beschikking, de vorm en de 

kleur . t zal zijn ftreven zijn tusschen deze een gelukkige samen-

werking tot stand te brengen. 

t vele voorbeelden wordt door  den spreker  aangetoond da* 

vorm en kleur  verschillende gedachten kunnen uitdrukken , tot ons 

spreken en bepaalde gevoelens bij  ons opwekken. e verschillende 

uitwerkin g der  horizontale, verticale, gebogene en gebrokene lijnen 

worden nagegaan en met teekeningen opgehelderd, en gewezen 

hoe voor  de .versiering onzer  woningen daarvan parti j  getrokken 

kan worden. 

n korte trekken behandelt spreker  nog het aanbrengen der 

openingen in de vertrekken, deuren en ramen, de omlijstingen 

daarvan, het invallen van het licht, het aanbrengen van spiegels en 

vindt daarbij  de gelegenheid om te wijzen op den weerzin door  het 

ledige en ombestemde bij  ons opgewekt, eene gewaarwording die 

door  de onhandige plaatsing aan spiegels overal kan worden voort-

gebracht. Eindelij k bespreekt hij  den schoorsteen, als een belangrijk 

deel van het vertrek, aan welks uiterlij k in de eerste plaats alle 

zorg dient te worden besteed, de groote meubelen en de voor-

waarde dat nimmer de vorm van eenig meubel onder  de versie-

rin g verloren mag gaan, om ten slotte in het licht te stellen, dat 

een geringe afwijkin g van den aangenomen regelmaat, met veel 

tact aangebracht, dikwijl s een goed effect heeft. 

t waren algemeene regelen welke spreker  onder  de aandacht 

bracht; later  zou hij  gaarne meer  in de details treden. 

's  November e heer  J. J. van Nieukerken 

hield in deze bijeenkomst zijne aangekondigde voordracht over 

«het Gildewezen en de toepassing daarvan in onzen tijd. " 

e keus van dit onderwerp, zeide spreker, vindt voornamefijk 

zijn oorsprong in de belangstelling die sedert eenige jaren aan 

het handwerk en daarmede aan den handwerksman geschonken 

wordt, en hoewel er  misschien weinig verband bestaat tusschen 

den werkman van vorige eeuwen en die van onzen tijd , zoo kan 

echter  uit een stelsel, dat zoo vele eeuwen heeft stand gehouden, 

wel eenige aanwijzing voor  deze eeuw worden geput. 

Gelijk bekend is heeft het Gildewezen sedert vele aaneensluitende 

eeuwen zeer  grooten invloed uitgeoefend, zoowel op maatschap-

pelijk als staatkundig gebied. 

t zekerheid is het ontstaan der  gilden niet te bepalen. s 

in zeer  vroege tijden werden zij, of wel in een anderen vorm bij 

de , als vereenigingen van handwerkslieden, aangetroffen, 

 Nu eens maakten de leden van een gilde deel uit van de burgers 

 van , dan weder  werden geene corporation van handwerks-

lieden in e geduld, niettegenstaande alle pogingen die daartoe 

werden aangewend. 

Zoo ontbond b. v. Tarquiniu s Superbus  v. Chr.) de 

handwerksgilden, die door  zijne voorgangers waren toegelaten. 

r  werden ze weder  erkend, totdat Nero die vereenigingen 

weder  geheel vernietigde. 

Onder  den zeer  begaafden r  Alexander  Servius echter 

 werden de gilden weder  georganiseerd en bevestigd. 

Na een tijdsverloop, waarin zij  bij  afwisseling werden gegrondvest 

, en vernietigd, ziet men eindelijk onder  Justinianus  n. Chr.) 

de gilden, weder  te voorschijn treden en — nadat hunne rechten 

en verplichtingen wettelijk geregeld waren, voor  goed eene plaats 

in de e j  innemen. 

l geene bepaalde aanwijzing te geven is van het doel 

der oprichtin g dezer  gilden, zoo is het vri j  zeker, dat door  de 

beoefenaren der  handwerken samenwerking gezocht werd, ten 

einde zich tegen aristocratische overmacht te verdedigen. 

Van toen af mist men evenwel het verband in de geschiedenis 

der gilden en eerst in de gc eeuw, toen i de Groote r 

was van het Frankische rijk , komen ze weder  te voorschijn. 

e heilzame invloed op de algemeene beschaving, maar  ook de 

gebreken die zich daarbij  voordeden, werden door  den spreker 

in uitvoerige trekken behandeld, en wat den bloei der  gilden be-

treft eene beschrijving gegeven van de handvesten van Amsterdam. 

e Fransche omwenteling schijnt aanleiding gegeven te hebben 

tot de afschaffing der  gilden en zulks tot verbetering van de 

kwijnende volkswelvaart. t daarna, in  werden ook ten 

onzent de gilden en corporation afgeschaft, en was een ieder  geheel 

vri j  in het oprichten van fabrieken en in de eerlijke uitoefening van 

alle bedrijven. n de verwachting eener  herleving van de alge-

meene welvaart, werd men evenwel teleur  gesteld en — allengs 

ontstond er  stilstand in nering en bedrijf . 

e spreker  wees vervolgens op de pogingen in de eerste jaren 

dezer  eeuw tot herstel van het gildewezen beproefd, als door 

Von Soden in zijne «Nationale Economie"  en den r 

's Jacob; terwij l daarna meer  uitvoerig werd behandeld de ver-

handeling van Professor  Tijdeman in  uitgegeven, als be-

kroond antwoord op de in  door  het Zeeuwsche Genootschap 

uitgeschreven prijsvraa g voor: «een geschiedkundig overzicht van 

het Gildewezen en zijne bruikbaarhei d voor  den toenmaligen tijd" . 

n verband daarmede herinnerde hij  aan de pogingen, aangewend 

door  de j  van Nijverheid, de Vereeniging tot bevor-

dering van Fabriek- en , de j 

tot Nut van 't Algemeen, den Algemeenen Werkliedenbond en 

aan het optreden van de j  tot bevordering der  Bouw-

kunst, in het belang van verbeterd ambachts-onderwijs, vooral in 

de bouwvakken. 

Spreker  eindigde zijne hoogst belangrijk e en uitgewerkte studie 

met het denkbeeld in overweging te geven, Commissarissen voor 

elk vak te benoemen, om als eene jur y op te treden ter  keuring 

van werkstukken, om zoodoende kundige ambachtslieden te vormen. 

e Voorzitter  betuigde den heer  van Nieukerken den dank der 

vergadering voor  de gewichtige mededeelingen die blijkens het 

applaus, zoo algemeen en te recht met groot genoegen waren 

gehooid. 

r  den heer  G. J. e werd voorgesteld het stuk in zijn 

geheel aan te bieden ter  opneming in het Bouwkundig Weekblad, 

welic voorstel algemeen werd ondersteund. 

Over  den toestand van den ambachtsman en de middelen tot 

verbetering werd alsnog door  meerdere leden van gedachten 

gewisseld. 

»A1 weer  een,"  kwam mij  onwillekeurig in de gedachte bij  het 

lezen van het verslag der  Vergadering van  Oct. 1.1. der  afdeeling 

's Gravenhage, waarin gemeld werd dat twee der  medeleden (tot 

de rubrie k (?) «jeugdige bouwkundigen"  behoorende) zich ver-

dienstelijk hebben gemaakt door  het opmeten en in teekening 

brengen van een, tot nu toe zeker  weinig bekend, Nederlandsch 

monument. Zeker  zullen allen ingestemd hebben met de aan-

moedigende woorden van den Voorzitter . 

Bravo! zoo zullen wij  tegen het einde van deze eeuw een klein 

overzicht krijgen van datgene, wat ons land voor  merkwaardigs 

op het gebied van oude kunst oplevert, en dank zij  ook de hulp 

van vreemden; want zonder  dezen, zeker  hoog te waardeeren steun, 

zouden er  waarschijnlij k nog een vijftigta l jaren bijkomen. Wer-

kelijk , het schijnt niet gemakkelijk te zijn dergelijke opmetingen 

te verkrijgen , en niettegenstaande het loffelij k streven der  Afdeeling 

's Gravenhage, die door  het beschikbaar  stellen van prijzen deze 

zaak tracht te bevorderen, behoort toch zeker  een zetel in hare 

«Commissie tot het opmeten en in teekening brengen van oude 

Nederlandsche bouwwerken"  niet tot de dankbaarste betrekkingen. 

Zoo het volgende al niet tot verbetering in dezen toestend leiden 

zal, heeft het toch wellicht eenige belangrijkheid voor  de lezers 

van dit blad en kan 't hen op de hoogte brengen hoe men in 

Oostenrijk' s hoofdstad dergelijke zaken sinds lang behandelt. 

Niemand minder  dan Weenen's r  Schmidt is 

de leiding van deze belangrijk e werkzaamheid, ten doel hebben 

merkwaardige gebouwen enz. zoowel uit Oostenrijk als uit het 

buitenland te publiceeren, opgedragen. 

e regeling is als volgt. Na een drie- tot vijfjari g verblij f op 

de Technische e of na p. m. vier  jaren op de e Gewer-

beschule gestudeerd te hebben, kan men worden toegelaten op de 

z. g. Schmidt-Schule. r  wordt een cursus gegeven onder  leiding van 

dezen meester, waarop niet meer  dan  leerlingen worden toegelaten. 

e werkzaamheden zijn; Tot aanvang der  studie in het

wordt ieder  leerling een afbeelding van een gedeelte of van een detail 

van den n m gegeven, en moet hij  daarnaar  op groote 

schaal, zeer  dikwijl s op ware grootte, een teekening maken. Profi-

leering.de vormen der  versieringen enz., moeten als voor  eene uit-

voering bestemd, correct geteekend worden. e proef is al 

dadelijk in staat den meester  te doen zien hoever  de krachten 

zijner  leerlingen reiken. Bij  het beoordeelen en verbeteren dezer 

verschillende studies zijn alle leerlingen tegenwoordig, waardoor 

hen de gelegenheid geboden wordt het goede en slechte niet alleen 

van hun eigen werk, maar  ook van dat hunner  collega's op te 

merken. 

a volgt een gewelfstudie, volgens dezelfde methode uit te 

voeren, en tot sluiting van het eerste studiejaar, teekenen naar  de 

natuur, b. v. eene opmeting van een belangrijk monument of 

détail in de stad, verder  teekenen naar  pleister  enz. Alleen de 

daguren worden gebezigd, zoodat men des avonds zijn tij d op 

andere wijze, in de Akademie b. v., kan benutten. 

n  Juli gaat de professor  met zijn  leerlingen, voor 

rekening van den Staat, een veertiendaagsche reis maken, niet om 

uit te rusten van de vermoeienis, maar  om te gaan werken. 

e toelage van den Staat bedraagt, buiten het extra honorarium 

van den prof.,  gulden, die door  dezen laatsten onder  de leerlin-

gen verdeeld worden, naar  gelang hunner  bekwaamheid, en vooral 

van den gebleken ijver  en het trouwe bezoek, in grootte afwisselend. 

l ƒ  en / e spoorwegmaatschappijen geven voor 

den halven prij s de benoodigde biljetten. Een rendez-vous wordt 

bepaald en den n Juli des morgens omstreeks negen uur, moet 

eder  op de aangewezen plaats aanwezig zijn. Twee der  heeren 

zijn den vorigen avond reeds naar  de plaats vertrokken waar  men 

het eerst denkt te vertoeven, ten einde kamers in een hotel te 

bespreken of te zoeken. s men in eene stad aangekomen, zoo 

worden de belangrijk e bouwwerken bezocht en bepaald wat zal 

worden opgenomen. e club wordt in eenige afdeelingen ver-

deeld en elke afdeeling krijg t de opdracht, dit of dat bouwwerk, 

tot in de kleinste bijzonderheden op te meten en te teekenen. e 

leider, door  den Prof. bij  iedere groep aangesteld, verdeelt verder 

de werkzaamheden onder zijne collega's. e kleinen worden in de 

nauwste hoekjes en boven in den toren gestuurd; die niet klim -

men kan verkrijg t eene meer  lageren post, enz.: en nu gaat het 

er  op los. 

A l naar  gelang de belangrijkheid van den bouw, wordt een meer-

dere of mindere tij d gegeven, waarin men gereed moet zijn. Aan den 

vooravond van den laatsten dag wordt alles nagezien en op het 

ontbrekende gewezen, zoodat den volgenden dag alles gereed 

is, en men weder  naar  een andere plaats op kan breken, 's s 

te 6 uur  is het ontbijten, waarna dadelijk wordt aangevangen, en, 

uitgezonderd een klein uurtj e voor  het diner, omstreeks  uur, tot 

schemering wordt doorgewerkt. e Professor  stelt zich eveneens 

aan het hoofd van een' groep en werkt niet minder  vlijti g dan 

de anderen. n de schemeruren wordt meestal een wandeling onder-

nomen, en de avond verder  natuurlij k »im Wirthshaus"  doorgebracht, 

waar  de patroon zich doet kennen ais een aangenaam reisgenoot, 

en steeds het meeste bijbrengt aan scherts en vroolijkheid . Na 

veertien dagen, den ien Augustus, is de reis afgeloopen, worden 

de teekeningen naar  Weenen gezonden en gaat ieder  genieten 

van de twee-maandelijksche vacantie. 

n het  studiejaar  worden allereerst de gemaakte schetsen 

in het net geteekend, zoo groot mogelijk, en voor  de uitvoering 

bestemd. Zij  worden opgenomen en gepubliceerd in het daarvoor 

uitgegeven werk: e Bauhütte" , welk werk voor  een minderen 

prij s aan de vervaardigers wordt afgestaan. Een gratis exemplaar 

krijge n slechts zij, die hiervoor  teekeningen hebben gemaakt in 

den loop van den cursus of in hun eigen tij d elders iets hebben 

opgenomen en daarvan, weder  onder  leiding van den professor, 

teekeningen hebben vervaardigd. t strenge toezicht en de groote 

bekwaamheid van den bouwmeester  Schmidt, geven een goeden 

waarborg voor  de deugdelijkheid van dit werk. 

e gemaakte schetsen, dikwijl s ten getale van  en meer, 

worden in het archief van de Akademie bewaard, waar  er  thans 

als vrucht der  reeds ondernomen reizen, een  a

bijeen zijn. 

Na afloop der  werkzaamheden voor  de publicatie wordt een 

«project"  gemaakt, waarbij  men op de volgende wijze te werk 

gaat. e leerling stelt zelf een programma op van een bouwwerk, 

waarin hij  een gunstig gebruik denkt te kunnen maken van een 

of ander  typisch motief, op de reis opgemerkt. Bijvoorbeeld een 

centraalbouw met staand licht, boven het overige dak uitstekend; 

eene toepassing van hout- en steenconstructie; geheele houtcon-

structie, enz. Na dit programma maakt hij  natuurlij k eerst zijn 

schetsen, en moet hij  bij  het uitvoeren der  teekeningen, de volgende 

volgorde in acht nemen : eerst een perspectievisch aanzicht, dat 

goed gekeurd moet worden en waaraan men zich met de verdere 

teekeningen houden moet; daarop volgt een detail van een der 

gevels, op een schaal van  a  b. v , in zwarte lijnen, zonder 

schaduwpartijen enz.,; dan de doorsnede, even groot als de voorgaan-

de, vervolgens de gevels op kleinere schaal, en meest met tinten 

opgewerkt, en eindelijk de verschillende plans. 

Zoo heeft men aldus een tweejarige, hoogst belangrijk e cursus 

en om de twee jaren heeft eene reis plaats. e cursus bevat 

enkel e bouwkunst en e . 

Een tweede cursus, onder  leiding van den heer , omvat 

de e en Fransche , en heeft eveneens elke 

twee jaren een reis. e is echter  niet zoo vruchtdragend als de 

andere, en de heeren komen dikwijl s terug met een ledig schetsboek. 

Wi j  hebben in d ook eene polytechnische school, waar 

eveneens een hoogst bekwaam Professor  aan het hoofd der  vakken 

voor  bouwkunst staat; zou een dergelijke of eenigszins in dien aard 

ingerichte cursus daar  ook niet aan verbonden kunnen worden? 

n het vaderland is nog veel merkwaardigs wat op eene ernstige 

opname wacht, en het naburige België kan verder  voldoende stof 

opleveren. n de Staat bij  ons ook geen  gulden op de be-

grooting plaatsen, teneinde om de twee jaren zulk een reisje mogelijk 

te maken? Of moeten er  nog meer  Ewerbeck's en Neumeister's 

ons land bezoeken en dc kaas voor  onzen neus van het brood weg 

komen halen? t is goedkoop, zal men zeggen, en wat beduidt 

het nu of men uit een h werk leeren moet welke kunst-

rchatten onze bodem herbergt; laten wij  het looven dat zij  ge-

publiceerd worden! 

r  de Vereeniging «Art i et '  te 's-Gravenhage, zijn 

de volgende prijsvragen uitgeschreven. 

. Een ornamenteel gebeeldhouwd paneel uit één stuk hout gesto-

ken, niet grooter  dan . bij . en niet kleiner  dan . 

bij . 

t houten paneel, indien gedeeltelijk afgewerkt, moet verge-

zeld gaan van het model in pleister, naar  boetseerwerk afgegoten. 

Ontwerp en uitvoering moeten van dezelfde hand zijn. 

e keuze van houtsoort is geheel vrij . 

Al s ie prij s wordt uitgeloofd: /  en een verguld zilveren 

medalje. Als  prij s /  en een zilveren medalje. Al s

prij s een getuigschrift. 
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. Een teekening voor  een ornamenteel gebeeldhouwd paneel, be-

stemd ter  uitvoering in hout of steen bepaaldelijk bij  de inzen-

ding te vermelden. 

e teekening moet zondanig behandeld zijn, dat de beeldhouwer 

haar  voor  de uitvoering geheel kan volgen. 

Al s ie prij s wordt uitgeloofd: een verguld zilveren mcdalje. 

Al s  prij s een zilveren medalje. Als  prij s een getuigschrift. 

Algemeene Bepal ingen. 

e mededeeling is opengesteld voor  leden en niet-lcden 

der  Vereeniging. 

e inzendingen moeten vóór of op den i  franco 

zijn geschied aan het adres van den Secretaris . Nooijen, e 

t  Stukken, die later  worden ontvangen, 

zullen ongeopend teruggezonden worden. e terugzending der 

voorwerpen en teekeningen zal franco geschieden vóór den i c n Juni 

e ingezonden stukken worden na afloop van deze prijs -

vragen nog aangenomen op de aanstaande tentoonstelling van 

d in  tc 's-Gravenhage te houden, mits aan dc 

Commissie dier  tentoonstelling vóór ultimo Nov.  daarvan 

kennis worde gegeven, met opgaaf der  benoodigde plaatsruimte. 

t gewone schrift op de inzendingen en dat van de moge-

lij k daarbij  te voegen toelichtende beschrijvingen mag niet van 

den vervaardiger  zelf zijn. 

 All e stukken moeten met een spreuk of motto geteckencl 

zijn en vergezeld gaan van een verzegelden brief, waarin de naam 

en woonplaats van den vervaardiger  vermeld staan. n op 

den brief moeten behalve dat motto een kennelijk teeken tot terug-

vordering gesteld zijn, benevens een correspondentieadres. 

 All e ingezonden stukken worden in handen gesteld van eene 

jury , waarvan  leden door  de inzenders en  lid door  de Ver-

eeniging worden aangewezen en bij  meerderheid van stemmen 

worden gekozen. r  inzender  wordt verzocht aan den Secre-

tari s bij  de toezending der  stukken, in gesloten couvert en onder-

teekend met zijn motto, een briefj e te zenden met 'de namen van 

de twee personen, die hij  als juryleden wil aangewezen zien. 

6. e werkstukken en teekeningen zullen worden tentoonge-

steld in een lokaal te 's-Gravenhage. 

t jury-rappor t zal bij  de tentoonstelling der  stukken ter 

inzage worden gelegd. Tevens zal dit rapport in eenige bladen 

worden medegedeeld. 

 Van de bekroonde stukken zullen, voor  het Archief der 

Vereeniging, photogrophien of teekeningen worden gemaakt. t 

bestuur  heeft het recht van die stukken photolithografische repro-

ductiën in het licht te geven. 

Namens het Bestunr, 

J. J.  N

. N

Voor  de voltooiing der

 heeft de Gemeenteraad van

in eene zijner  laatste zittingen eene som van /  op de be-

grooting gebracht. Zooals men weet, is door de g voor 

dit werk eene subsidie van /  aan de Wetgevende t 

voorgesteld, terwij l ook de kerkeraad der  Nederlandsch e 

Gemeente eene bijdrage van /  tot dat doel heeft toegestaan. 

r  den heer  G. J. Brouwer, bouwkundig r  te 's Gra-

venhage werd reeds eenigen tij d geleden op last der  gemeente 

een project inct begrooting der  daaraan verbonden kosten voor 

de voltooiing der  herstelling van dit fraaie monument ontworpen. 

r  het departement Amsterdam van de Nederl. j 

tot bevordering van Nijverheid is in de vergadering van den 

loden j.l . besloten, een bedrag van /  bij  te dragen in de kosten 

voor  de oprichtin g van een proefstation voor  bouwmaterialen. 

Ook werd de premie van het . A . Thieme-fonds uitgereikt aan 

den heer  J. Bokhorst, leerling der l voor d 

te Amsterdam, hem toegekend voor  een penantversiering, voor-

stellende vruchten trofeeën, op gouden grond. t stuk is te be-

zichtigen geweest op de tentoonstelling van decoratief schilderwerk 

in het gebouw der j  tot bevordering der  Bouwkunst. 

e premie bestaat uit een geschenk van ƒ

Aan het Utrechlsch d ontleenen wij , dat in  in 't 
geheel  millioen bakstecnen zijn vervaardigd als: Waalsteenen 

. l n en Vecht
Friesland en Groningen  Brabant en g
Zeeland

t schijnt, dat op de uitgeschreven prijsvragen voor  de groote 

internationale prijskam p van Wetenschappen en Nijverheid te 

Brussel in  als die voor  medailles, aanplakbiljejten, diploma's, 

gebouwtjes in den tuin, enz., zulk een aantal antwoorden van zoo-

veel beteekenis zijn ingekomen, dat de jur y moeielijk besluiten 

kan nemen. Zij  werkt nog voort en bestudeert de plannen nader. 

Op den ióden Nov. des avonds ten  ure werd te m 

eene vergadering gehouden van het departement m der 

Nederlandsche maatschappij  van nijverheid, de afdeeiing -

dam der j  tot bevordering der  bouwkunst, de Veiee-

niging Bouwkunst en Vriendschap, en de Vereeniging voor  fabriek-

en handwerksnijverheid. c bijeenkomst had plaats, ten einde 

van gedachten te wisselen over  het vraagstuk van de rookvrij e 

verbranding, naar  aanleiding daarvan dat deze zaak ter  sprake 

werd gebracht op het nijverheidscongres te Purmerend. Aan het 

verslag der  Courant ontleenen wij  het volgende. 

t vraagstuk werd ingeleid door  den heer . Symons, die 

niet rookvrij e verbranding afschilderde als de aanleiding tot voort-

durende verontreiniging van den dampkrin g en tevens als de 

oorzaak van groote verspilling van brandstof. e verbran-

ding is goedkooper  rechtstreeks en indirect door  meer  zindelijk -

heid in huis, minder  verontreiniging en bederf van meubelen, enz., 

terwij l tevens minder  brandgevaar  ontstaat. h welke middelen 

kunnen leiden om zoowel in onze woonhuizen als in fabrieken tot 

rookvrij e verbranding te geraken? Bij  de beantwoording dier 

vraag gaf spreker  onder  meer  voor  de fabrieken aan de hand 

het omzetten van de steenkool in gas, en het bezigen van dat 

gas als stookmiddel. e schepen verontreinigen door  den rook, 

dien zij  verspreiden, den dampkrin g in niet geringe mate, doch 

daaraan zal zonder  internationale regeling niets te doen zijn. e 

verplaatsbare stoomtoestellen (locomobilen) konden, evenals dat 

te Amsterdam geschiedt, in de verplichtin g worden gebracht cokes 

te bezigen. n de woonhuizen eindeiijk behooren mede cokes 

gebrand te worden, of anders gas, zoowel in de vuurhaarden als 

in de keuken. Voor  wat het bezigen van gas als brandstof aan-

belangt, wees spreker  op het voorbeeld van Brussel, waar  het 

gas, met behulp van een dubbelen meter, des daags tot minderen 

prij s wordt geleverd dan des avonds. n zoude zich verder  ook 

van watergas kunnen bedienen öf de toevlucht nemen tot centrale 

verwarming. 

Uit het debat, dat op de inleiding volgde, bleek evenwel dat 
de meeningen uiteenliepen. e een had gunstige, de ander  on-
gunstige ervaring var. het gebruik van gaskachels. e een noemde 
het bezigen van gas als brandstof goedkoop, de ander  noemde 
het duur. Werd gas als brandstof gebezigd, dan zou er  meer  ver-
bruik t worden en het toenemend fabrikaat grooter  voorraad 
cokes doen ontstaan; waar  daarmede te blijven? Voor  fabrieken 
achtte men het te bezwarend eigen gas ter  verbranding met behulp 
van regeneratoren te bezigen. Voor  locomotieven had men reeds 
beproefd de steenkool door  cokes te vervangen, doch men heeft 
daarvan weder  moeten afzien. e verbranding was ook. 
als men niet op den prij s lette, te verkrijgen b.v. door  het bezigen 
van briquetten. Ten laatste werd de vraag gesteld, of elders ge-
meentelijke verordeningen bestaan, die rookvrij e verbranding voor-
schrijven en ten deze eenen dwang uitoefenen, en zoo ja, hoe zij 
werken. 

e heer  Symons, van repliek dienende, toont aan, dat op zich 

zelf genomen in dit geval dwang bij  verordening ook aan de nij -

verheid opgelegd, niet als verwerpelijk mocht worden afgeschil-

derd, daar  de lucht gemeen goed is, en het aan niemand be-

hoort geoorloofd te wezen haar  te verontreinigen. 

n dit geval kon van dwang te minder  sprake zijn, daar  hij , 

voor  hem die gedwongen wordt, gepaard gaat met besparing 

van brandstof. Eene soortgelijke verordening bestaat b. v. te 

. e stoomketels zijn langs zeer  eenvoudigen weg te 

verbeteren, zonder  toepassing van regeneratoren in den zin, dat 

daaruit groote financieele en andere bezwaren zouden ontstaan. 

e gaskachels voor  huishoudelijk gebruik hebben dusdanige ver-

betering ondergaan, dat zij  bepaald besparing aanbieden, vooraj 

als men de talrijk e indirecte voordeden daarbij  in aanmerking 

neemt. Zóó ook zijn er  thans hoogst eenvoudige toestellen voor 

de bereiding van watergas. Wordt de voorraad cokes grooter, 

wanneer  gas meer algemeen als brandstof wordt gebezigd, dan 

kan van die cokes weder  een nutti g gebruik wotden gemaakt 

voor  centrale verwarming van eenzelfde huis op minder  kost-

bare wijze. 

e einduitslag was, dat de zaak werd gerenvoyeerd aan het 

bureau (uit de besturen de vier  voornoeme vercenigingen be-

staande), ten einde de uieenloopendc mceningen nader  te over-

wegen, een onderzoek in te stellen en daarvan casu quo nader 

aan de gecombineerde vergadering bericht te geven. 

Bij . besl. van  November  jl . is eene commissie inge-

steld tot het houden van een vergelijkend onderzoek naar  de be-

kwaamheid der  candidaten naar  de betrekking van adspirant-

ingenieur  van den Waterstaat dingende; ze bestaat uit de heeren: 

P. Caland, hoofdinspecteur  van den waterstaat, als voorzitter; 

G. van , hoofdingenieur  voor  de rivieren; A . van , 

hoofdingenieur  belast met den algemeenen dienst van den water-

staat; . G. J. , hoogleeraar  aan de Polytechnische 

school te ; . C. A. Scheltema, id.: W. T . , admini-

strateur  bij  het e van Waterstaat enz.; P. . , 

ingenieur  van den waterstaat te Utrecht; A. , id. te 

, tevens secretaris dezer  commissie. 

Naar  aanleiding van de gehouden lezing werd door  den voorzit-

ter  en den heer  Cuypers 't een en ander  in 't midden gebracht. 

t betrekking tot het uitschrijven van prijsvragen werd dooi-

de vergadering besloten als prijsvragen te stellen: i ° . Een café 

in een park, met uitzicht toren, waarvoor  ccn prij s van

 een onderwerp op letterkundig gebied over  een of ander 

bouwkundig onderwerp, waarvoor  een prij s van f  werd gesteld. 

Niets meer  aan de orde sloot de voorzitter  de vergadering. 

,  Nov. Op deze vergadering, welke in het -

schappelijk gebouw werd gehouden, werden  heeren als leden 

aangenomen. Bij  de opening der  vergadering deelde de voorzit-

ter  mede, dat is ingekomen een van  handteekeningen voorzien 

voorstel tot wijziging der  wet betreffende aanneming van afdee-

lingsleden. e heer  J. . n gaf een avondkout over  het 

schoone ten beste, welke zeer  in den smaak der  aanwezigen 

scheen te vallen. 

n het stuk Bóró-Boedocr, opgenomen in het Bouwk. Weekblad 

van  Oct. j. l. , komt op bladz.  in de noot  de naam F. C. 

Wilson voor. e moet zijn: F. C. Wilsen. 

N  Nov. e architekt Joh. r  Jr . namens zijn 

principaal den WelEd. heer  A . G. J. r  alhier, het bouwen 

van een stal voor  paarden,  losse boven-zolders enz. in de 

Verlengde Balistraat alhier: : 

. van Bergen n alhier  /

A . Stigter  »

Jac. Vos »

Gebr. n »
Gegund. 

. 

d op Vrijdagavond  November  des avonds ten  ure 

in het Gebouw der , t

Ter tafel J. J. v. Yssendyck, s classes de l'ar t dans 

les Pays-bas. 
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 Technisch Bureau  V O O G T Amsterdam, Administratie-
geboitie HoUandtche tpoor, hamer  Geen dépdU "f agenten.

 - n . 
Vuren- . Grenen-, E iken-. Noten- of n . Profielen naar 

verkiezing. , , , n en complete 
Bet immer ingen in alle houtsoorten, worden op bestelling in korten tij d geleverd, 
van goed gedroogd hout.

U N . 
Versierin g van deuren , luste n en geheel e vertrekke n niet Carto n Pierre , 

volgens teekeningen. E ikenhouten. Teakhouten en andere blanke Bui tendeuren 
, , , enz. 



Op g den <lun r  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van : 

Bestek N°.
g van stalen tandplaten 

met k lemwiggen, i n twee per-
ceelen, ten behoeve van het 
Vernieuwingsfonds der  Staats-
spoorwegen. 

e besteding' geschiedt volgens art.  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den d<=n November 
 ter  lezing aan het Centraal-bureau bij 

de e n en aan het bureau van 
de n s . E. E 
te  W. T te  en 

. V A N N te  en zijn op 
 aanvraag (per  brief) aan genoemd 

Centraal-bureau (Afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van  per  s'uk. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

, den  November

Op g den r
des namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van: 

Bestek N°.
n en inkepen van eiken-

houten dwarsl iggers, i n t ien per-
ceelen, ten behoeve van het 
Vernieuwingsfonds der  Staats-
spoorwegen. 

e besteding geschiedt volgens Art .
van het bestek. 

t bestek ligt van den  November 
 te, lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
de n s . J. E SON-

E te  W. J.
E S te . J. V A N

te  F. SASSEN te . E. 
E te  W . T te

 en . V A N N te  en 
zijn op  aanvraag (per  brief) aan ge-
noemd Centraal-bureau (Afd. Weg en Wer-
ken) te bekomen, tegen betaling van
per stuk. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 
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Op g den r  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te
van: 

Uestek N°.
n en inkepen van platt e 

eikenhouten dwarsl iggers, i n 
v ier  perceelen, ten behoeve 
van het Vernieuwingsfonds der 
Staatsspoorwegen. 

e besteding geschiedt volgens art.  van 
het bestek. 

e bestekken liggen van den i£<len No-
vember  ter  lezing aan het Centraalbu-
reau bij  de e n en aan het bu-
reau van de n s . E . 

E te  W. T te
 en . V A N N te

en zijn op  aanvraag (per  brief) aan 
genoemd Centraal-bureau (Afd. Weg en Wer-
ken) te bekomen, tegen betaling van/o.
per stuk. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

, den «n November

Op g den  November
des namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van: 

Bestek N°.

T N V A N 

E N 
op het stat ion 

. 
e besteding geschiedt volgens §  van 

het bestek. 
t bestek ligt van den  November 
 ter  lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r . E. E 
te  en is op  aanvraag (per  brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den  November  ten  ure, 
des voormiddags. 

, den  November

e ondergeteekenden bevelen zioh 
bi j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bil l i jk e con-

d i t i ë n . 
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T E N ) 
Zelfreguleerende stoomverwarming onder  lage d r u k k i n g met venti lat ie, 

zonder  eenig gevaar. V r i j  van 's s bepal ingen op het stoomwezen. 

n gebruik in de

Synagoge , Badinrichtingen , .Schoollokale n en Vergaderzale n en bureau x 
der Kederl . Israëlitisch e Gemeent e

Sigarenfabriek van C. Ott o . Slot Bi l joen te  bij  Woning 
van den r  Q. . Steun te r  en Woonhuis van de n Gebr8. Gratam a 
te l Cont inental te l du N o r d te  Stadhuis te 

e Bouw-Bureaux van het e te  Vill a . B a um 
firma  Schl icpor &  B a um te  Woning van den r  E . Oesterrieth te
Jockey-Club te  Un ion B au Gesellschaft te  (6 . t nieuwe 
Ziekenhaus te  enz. enz. 

n aanleg bij  de n J . Niotlhuij s en J . . Noor  voort Van de Poll te

Vertegenwoordiger . S. . , Amsterdam. 
Telegram Adres: . Te lephon N ° . 362. 

The St. Pancras n Work 
Company, . 

IJzeren Trappen 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE , 

 Sta l  Bo x

e Cutiilogussei i op 
aanvrage . 

(Systeem E ) Amsterdam. 
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DECORATIESCHILDER 
van Z . . " . 
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Bekroond niet 'Eere-diploma, (hoogste 
onderscheiding) op de e ten-
toonstel l ing 'van ibouwmaterialen en 
aanverwante artikelen te Groningen in
Onovertrefbar e vervanging van Sgraf-
fito, biedt volkomen weerstand aan den in- | 
vloed van ons klimaat, kan met bet grootste 
succes worden gebezigd voor  het versieren 
van Pi lasters, Fr iezen, Schi lden, T y m -
pans,Borstweer ingen,Wandbekleeding 
enz. Word t geleverd in alle afmetingen, voor
verzending geschikt, en desgewenscht over-
eenkomstig de teekening van den architect. 

n worden op franco aanvrage 
gaarne ter  bezichtiging toegezonden, door 
den vervaardiger .  te

t en door de agenten: 
Firm a , k  te 

. Gierstraat
A . , Goudsche Singel
A . . op de Vest,

. C. , te  en
A .  Achter  Twijnstraa t te
C. , Smitstraat te
A .  A .  te

 Terborgstraat, te
S. A .  te

Verklaringe n van . Bouwkundigen ter 
inzage, waaruit de deugdzaamheidleeds gedu-
rende twee jaren blijkt .

: 

Frankfor t a ; . 1881. 2 

Amsterdam 1882. 

r
$ Weenen 1880.  1 8 8 3. 

 J O  A N , Frankfor t . 
 V A N 

 A n i s t e r d a 111, W e e n e n , L o n d e n , « o s t o n , 
S T

. , t b/d Oude Spiegelstraat 335. 

J A N H A M E R , 
A m s t e r d a m . t 2 86 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

E EN . 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

vereischen geen toezicht, hebben geen beweegbare deelen, geven geen 
terugslag in den koker; zijn van soliede constructie bij  billijke n prijs . 

n alle voorname plaatsen zijn modellen te bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis cn franco. 

W. F, WEIJNTJES, 
Singel514 b./h. n Amsterdam. 

Special i te it i n n en Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 

. 
Agent voor

 te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

ï - . x j  >!<>it : i © « l e i - n v a n . l e V a l T r a v e r s , 

A M S T E R D A M 
Bel tweg N o. 3. 

N Al T l , T 
VAN 

. 
Gecomprimeerd e Asphaltwege n endit o llorschvloeren . Werken in Asphalt -

Mastie k voo r Trottoirs , Skating-ltinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - eu Kegel -
banen , Winkel - eu Magazijiivloeren , Gangen . Veranda' s Brug - en Dakbe-

i dekkingen , Beto n Fundeeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
° ° r '"'"-'''""g 6"  o m t r , ! 1 1 t ' l e l leggen vau Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adresseereu 

^ f ^  i \ N  der  fabriek, g

 o 11 o r c l a

VERTEGENWOORDIGERS VAX HET EISENWERK 
KAISERSLAl'TERN , 

Centrale Verwarmin g en 
Ventilatie. 

J

Toepassingen o. a.:
Stedeli jk Z iekenhuis  Stoomver-

warming. h r  on-
berg bij  Stoomverwarming. Concert-
gebouw  wanne lucht en hcetwnter. 

h Ziekenhuis,  Wanne 
lucht. Pr in s ,
Zee, warmwater. Tabaksdroogor ij  hij  ilen 
//eer / * ' j Hage, lage druk, stoomverwarming. 
G y m n a s i um tc  wamicluclit. -
keri j  en Admin is t ra t iegebouw Nieuwe 

e Courant , afgewerkte stoom. 
n en m s 

Brouwer i j ,  Stoomwaterverwarming. 
Urse l inen r  te  [Stoomverwar-
iuing' enz. enz. 

 II . 

Gasvure n voo r industriëel e doeleinden . 

 Z U S

Dri e Honder d Gulden . 
N . 

 twee  gedetacheer d
 4264 

twe e Honder d Gulden . 
N , 

 n <Bi^iry""f% . 

Bedact ie: . . J. . Prof. E. . . E , 

C. , F. J. S en C. T.J . S . 

Bu reau: t

Ui tgevers: E N . VA N  &  ZOON. 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E . C: - Y S &  C°. 

Abonnementspri js voor  Nederland, fr. p.p.  voor  Ned

(bij  vooruitbetaling) . p. p./  voor  het Bui'enland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. / — Afzonder!. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  ('ts. 

: W. F. du Croix. — Straf- en civielrechterlijk e verant-
woordelijkheid van Technici bij  de uitvoering van werken. — Versla-
gen van cle vergaderingen der  afdeeling Utrecht van  Oct. en 

 Nov.  — . — n uit de rechtszaal. — 
Boekaankondiging. — Binnen- en Buitenlandsche berichten. — Verbe-
tering. — Vraagbaak. — Afloop van aanbestedingen. — Bericht. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

W. F. U . 

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

.

s in Nederland de technicus in strafrechtelijk e zaken alleen 

onderworpen aan het algemeene recht, niet alzoo wat aangaat 

zijn civielrechtelijke verantwoordelijkheid. t bepaalt 

art .  van het Burgerlij k Wetboek: 

n een gebouw voor  een bepaalden prij s aangenomen en gemaakt, 

„geheel of gedeeltelijk vergaat door  een gebrek in de samenstelling of 

„zelf s uit hoofde van de ongeschiktheid van den grond, zijn de bouwmeesters 

„en aannemers daarvoor  gedurende tien jaren aansprakelijk." 

t artikel is eene vertaling van art.  van den Code Civi l

als zoodanig zou men. daar  de rechtspraak te dien opzichte hier 

 Art .  van den Code Civil luidt : Si l'éditice, construit a prix 

fait, périt en tout ou en partie par e vice de la construction, menie par 

le vice du sol. les architecte et entrepeneur  en sont responsables pendant 

dix ans. 

7de Jaargang N ° . 48. 



te lande zeer  zeldzaam is, uit de Fransche jurisprudenti e een nader 

inzicht kunnen verkrijge n in de beteekenis hiervan. n den Code 

Civi l wordt echter  dit art. aangevuld door  art.  luidende: 

«Après dix ans, l'architecte et les entrepeneurs sons déchargés 

de la garantie des gros ouvrages qu'il s ont faits ou dinges." 

Bij  de vaststelling van het Burgerlij k Wetboek is dit artikel 

niet opgenomen, waarschijnlij k omdat, terwij l het eerste voorkomt 

onder den titel van huur en verhuur, het tweede is opgenomen 

onder den titel «Verjaring "  en het daar  minder  op zijn plaats scheen. 

Om de juiste beteekenis en de strekking van dit art.  te 

leeren kennen, zullen wij  den zin van de bewoordingen nagaan en 

vergelijken met de ons bekende rechterlijk e uitspraken. 

 wordt daaronder  verstaan een gebouw in engeren 

zin van het woord, een huis, of meer  algemeen alles wat gebouwd 

wordt , dus ook een brug, een dijk , een weg, enz. ? 

Oorspronkelij k schijnt er  in den Code Civi l alleen een huis 

mede bedoeld te zijn. r  art.  evenwel spreekt van

 zijn er  in Frankrijk , die de beteekenis uitbreiden tot 

bouwwerken in het algemeen. 

n ons wetboek komt dat art.  niet voor. Bij  de verschil-

lende beteekenis, die aan het woord «gebouw"  te hechten is, 

kan men echter  voor de opvatting van dat woord in uitgebreiden 

zin aanvoeren, dat dezelfde beweegredenen die den wetgever be-

wogen hebben bouwmeesters en aannemers gedurende  jaren 

na de aflevering aansprakelijk te stellen, zoowel gelden voor  eene 

brug, een dij k enz. als voor een huis. 

Bij  de aflevering van het werk kan de aanbesteder  over den 

uitwendigen toestand oordeelen: maar de inwendige gebreken, 

die na verloop van tij d den ondergang van het werk tengevolge 

kunnen hebben, kan hij  evenmin bij  eene brug of een dij k als 

bij  een huis doorgronden. 

Ook pleit er  voor, dat bij  arrest van den n d van 

 November  waar het een dij k en eene sluis gold, het 

artike l niet van toepassing is verklaard, omdat een andere termij n 

voor de aansprakelijkheid was bedongen, en  omdat deze 

bouwwerken niet binnen de termen van het artikel vallen. 

Prof. s  enz., boek , titel , 

 is daarentegen van meening, dat er  alleen van een gebouw 

in engeren zin sprake kan zijn, op :^rond , dat artikel  Code 

Civi l niet en artikel  wèl in ons wetboek is opgenomen, en 

dus de uitdrukkin g  opzettelijk is weggelaten. 

t blijf t dus onzeker, welke beteekenis aan het woord «gebouw" 

te hechten is. 

e woorden beperken de toepassing van het artikel tot twee 

gevallen:  dat het gebouw voor een bepaalden prij s is aange-

nomen, en  dat het gebouw gemaakt en dus voltooid is. 

e beteekenis dezer  woorden is duidelijk . t is ons niet 

bekend of er  wel eens sprake van geweest is, art.  toe te 

passen, ingeval er  geen prij s vooraf was vastgesteld, of als er 

geen aanbesteding had plaats gehad. Toch zouden de belangen 

van den werkgever in die gevallen evengoed aanspraak hebben 

om door de wet te worden beschermd. 

t de wetgever art.  ook van toepassing heeft willen ver-

klaren bij  het geheel of gedeeltelijk vergaan van een niet voltooid 

gebouw blijk t nergens. (Zie een vonnis van de arrondissements-

rechtbank te Amsterdam van n Januari

e vraag blijf t nog open, of het artikel alleen van toepassing 

is op een gebouw  of ook op  van gebouwen, 

afzonderlijk voor een bepaalden prij s aangenomen en gemaakt, 

zooals in de practij k herhaaldelijk voorkomt. e onderbouw en 

de bovenbouw bijv . worden dikwijl s door  verschillende personen 

aangenomen. 

n deze bewoordingen is het woord «vergaan"  voor  verschil-

lende uitleggingen vatbaar. Bedoelt het artikel , dat het gebouw 

geheel of gedeeltelijk vernietigd moet zijn, geheel of voor een 

gedeelte niet meer aan zijne bestemming beantwoordt, of ook dat 

gebreken aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding, indien 

er  vrees voor  vernietiging door  ontstaat, zooals het geval kan zijn, 

bijv . als houten binten in rotten staat zijn, of als een verzakking 

plaats heeft, of als er  muren gescheurd zijn? Omtrent dit laatst 

genoemde voorbeeld is er  een vonnis van de k te -

dam van i  blz.

n het bij  dat vonnis behandelde geval had de eerste gedaagde 

(de architect) het bestek en de teekeningen gemaakt en tevens 

gedurende het bouwen als architect toezicht gehouden, terwij l de 

tweede gedaagde (de aannemer) den bouw had aangenomen. e 

! rechtbank overwoog, dat de beide gedaagden door de opneming, 

goedkeuring en betaling geacht moeten worden van alle gewone 

 aansprakelijkheid, uit de overeenkomst van aanbesteding en aan-

neming voortvloeiende, te zijn ontheven; dat de aansprakelijkheid, 

j  bedoeld bij  art.  is een geheel exceptioneele, die niet mag 

worden uitgebreid en mitsdien alleen op bouwmeesters en aan-

nemers mag worden toegepast in het in gemeld artikel omschreven 

geval, n.l. dat het door hen gemaakt gebouw door een of meer 

daar  aangegeven oorzaken voor een gedeelte of reheel vergaan 

is; dat vrees voor  geheele vernietiging van een gedeelte echter 

geen recht geeft op de actie bij  art.  aan den aanbesteder 

toegekend; en verklaarde de rechtbank den eischer  mitsdien niet 

ontvankelijk in zijne vordering. 

Prof. s (t. a. p. blz.  is het in hoofdzaak met dit 

vonnis eens, maar  meent, dat men met «vergaan"  gelijk mag 

stellen het geval, dat het gebouw, omdat het dreigt in te storten, 

volgens de bepaling van art.  B. W . is moeten worden afge-

broken. Art .  B. W. luidt : 

„All e gebouwen, muren, heiningen of andere scheidingen, welke hetzij 
„door ouderdom, hetzij  uit anderen hoofde dreigen in te storten, en die 
„het naburige erf in gevaar  brengen of over  hetzelve heen hangen, moeten 
„afgebroken, opgebouwd of hersteld worden, op de eerste aanmaning 
„van den eigenaar des naburigen erfs." 

e vraag blijf t nog open, of het artikel ook niet van toepassing 

is, als een gebrek aanleiding geeft, dat een gebouw of een gedeelte 

daarvan niet meer, of minder  goed aan zijne bestemming beant-

woordt, bijv . een scheur bij  een waterdichten kelder  in een woon-

huis, of bij  eene sluis of andere waterkeering, als gebouw in 

ruimen zin opgevat. 

e beteekenis van deze woorden is duidelijk . t woordje

is overtollig, maar geeft te kennen, dat de wetgever de verre 

strekking, het onbillijk e van deze bewoordingen, inzag. t zij 

desniettemin in het artikel zijn opgenomen, zal zijn oorzaak hebben 

in de omstandigheid, dat bij  het maken van een gebouw rekening 

moet worden gehouden met den aard van den grond en de aan-

besteder  niet kan beoordeelen. of dit behoorlijk is geschied. Toch 

zal het vooral bij  gebouwen, in meer  uitgebreiden zin van het 

woord, dikwijl s onmogelijk zijn, om grondwerkingen te voorzien, 

of, als de mogelijkheid ervan voorzien werd, om maatregelen te 

nemen ter  voorkoming van ongevallen, al was het alleen maar 

wegens de kosten. 

Evengoed als een gebouw niet mag omwaaien en men het een 

gebrek in de samenstelling zou kunnen noemen, wanneer het 

gebouw niet tegen een gewonen stormwind bestand is, kan men 

verlangen, dat de fundeering van een gebouw voldoende hecht is, 

dat er  geene verzakkingen te vreezen zijn. t is echter  niet te 

eischen, dat het gebouw tegen alle grondwerkingen bestand zij, 

evenmin als dat men kan eischen, dat het weêistand biede aan 

aardbevingen, buitengewoon hevige stormwinden en andere zeer 

buitengewone natuurverschijnselen. 

r  als een gebrek in de samenstelling ook is aan te merken 

het geval, dat de fundeering niet voldoende sterk gebouwd is 

volgens de régelen der  bouwkunst, ware het beter  dat de bewoor-

dingen een zelfs uithoofde van de ongeschiktheid van den onder-

grond"  niet in het artikel voorkwamen. 

Naar  aanleiding van deze bewoordingen doen zich weder  allerlei 

vragen voor, als: 

 Zijn  bouwmeesters en aannemers voor  elkaar  aansprakelijk, 

of is ieder het voor  zijn eigen werk? 

2°. n de omstandigheid, dat de aannemer of de bouwmeester 

de zorg van het uit te voeren werk aan een ander  heett opge-

dragen, dien bouwmeester of aannemer van de aansprakelijkheid 

bevrijden V 

s de aannemer verantwoordelijk voor  de deugdelijkheid van 

het door hem te verrichten werk, ook dan, wanneer de mate-

rialen door den aanbesteder  zijn geleverd of goedgekeurd? 

e eerste vraag is, voor  zoover ons bekend is, nimmer bij 

rechtelijk e uitspraak beslist. Wi j  merken er  slechts bij  op, dat het 

hoogst onbillij k zou zijn als aannemer en bouwmeester per  se 

voor  eikaars fouten aansprakelijk waren. n men in vele ge-

vallen den bouwmeester er  voor  aansprakelijk stellen, dat hij 

fouten, door den aannemer begaan, niet heeft opgemerkt of doen 

verbeteren, de aannemer kan dikwijl s het werk van den bouw-

meester  niet beoordeelen en dus niet aansprakelijk gesteld worden 

voor  fouten daarin aanwezig. 

e tweede vraag moet ontkennend beantwoord worden. s 

de architect ot aannemer heeft, door in zijn contract te zwijgen 

over art.  stilzwijgend zich aan de bezwarende bepaling, in 

het artikel vervat, onderworpen, terwij l hij  daarenboven volgens 

art .  B. W. verantwoordelijk is voor de daden dergenen, die 

hij  in het werk stelt. 

t Prov. Gerechtshof van d beantwoordt deze vraag 

ook ontkennend bij  een arrest van t  o. a. om de 

volgende overweging: »dat het beweren des gedaagden, dat hij  de 

«zorg voor het werk aan een ander  zoude hebben opgedragen, 

«hem niet kan baten, al was dit ook bewezen, vermits hij  voor  de 

«nalatigheid van dien persoon alsdan naar  rechten moest instaan." 

n spre kt het van zelf, dat de bouwmeester of aan-

nemer, die volgens art.  den eigenaar  heeft moeten schadeloos 

houden, eene actie kan instellen tot vergoeding der  schade, door 

het onnauwkeurige arbeiden met slechte materialen ontstaan, tegen 

hem, aan wien hij  den bouw heeft opgedragen. e actie kan dan 

evenwel niet ingesteld worden ingevolge de bepalingen van art.

e derde vraag of de aannemer ook dan voor  de deugdelijkheid 

van het door  hem e verrichten werk aansprakelijk is, wanneer  de 

materialen door den aanbesteder  zijn geleverd of goedgekeurd, is 

door de arrondissementsrechtbank te t bij  vonnis van 

 Februari  in bevestigenden zin beantwoord. 

e volgende overwegingen hebben de rechtbank daarbij  geleid: 

»dat de aannemer van werk moet instaan voor al hetgeen hetzij 

«door hem zelf, hetzij  door zijne werklieden niet overeenkomstig 

»de regelen der  kunst, die hij  in zijn vak moet kennen, is ver-

«vaardigd; dat een nannemer van werk, ook dan wanneer de 

«materialen niet door  hem worden geleverd en eenige werkzaam-

«heden door hem niet zijn verricht , verantwoordelijk is voor de 

«deugdelijkheid van het door hem te verrichten werk; dat het zijn 

oplicht is te weigeren gebrekkige materialen of werken te gebruiken 

«of de bestaande gebreken te verhelpen," 

Naar  aanleiding dezer  bewoordingen doet zich de vraag voor-. 

Welken duur heeft hel vorderingsrecht tegen bouwmeester en 

aannemer  ? 

Ter beantwoording hiervan moet men zich afvragen, of de wet 

in art.  eene bepaling heeft opgenomen, waarbij  voorgeschre-

ven wordt, dat de gewone verjaringstermij n moet worden uitge-

sloten. Een zoodanige bepaling vindt men niet in dat artikel en 

daar in dit geval dus de algeineeee verjaringstermij n zal moeten 

worden aangenomen, kan de bouwmeester of aannemer nog ge- , 

durende  jaren worden aangesproken tot vergoeding der  schade, 

in de eerste  jaren na de aflevering ontstaan, tengevolge van 

gebreken in de samenstelling der  werken of ongeschiktheid van 

den grond 

n de wetgever  had bedoeld om het vorderingsrecht tot

jaren te beperken, dan zou vaak aan den aanbesteder  de gelegen-

heid kunnen benomen worden om zijne rechten te doen gelden. 

Stel b. v. dat een gebouw instort tengevolge van de samen-

stelling op den laatsten dag van het io e jaar. e eigenaar zou 

dan niet meer  binnen de  jaren na de aflevering kunnen dag-

vaarden, hoewe! het ongeval binnen den voorgeschreven termij n 

heeft plaats gehad. t kan de bedoeling van den wetgever 

niet geweest zijn. 

Blijk t uit het voorgaande, dat vele bewoordingen van het artikel 

in hooge mate onduidelijk zijn, ook in betrekking tot het artikel in 

zijn geheel is menige vraag op verschillende wijzen te beantwoorden. 

Ten eerste: Van welke parti j  wordt het bewijs verlangd? t 

de schadelijdende parti j  bewijzen, dat de schuld berust bij  den 

bouwmeester of aannemer, of zijn de laatsten schuldig, tenzij  zij 

hun onschuld kunnen bewijzen? 

e Fransche rechtskundigen zijn het op dit punt niet eens. 

Terwij l sommigen meenen, dat het feit zelf daarstelt een vermoeden 

van schuld, en dat het dus aan den technicus is te bewijzen, dat 

het ongeval niet is ontstaan door een van de oorzaken vermeld in 

art .  B. W., zoo vermeenen anderen, dat het aan den aan-

besteder is, om de schuld van den ingenieur  of aannemer te bewijzen. 

n Nederland bestaat, voor  zoover wij  hebben kunnen nagaan 

geen rechtspraak op dit punt, maar  wanneer de eerstgenoemde 

zienswijze mocht worden gehuldigd, dan zouden de ingenieur en 

aannemer bij  vele werken genoodzaakt zijn, om regelmatig toe-

zicht daarop uit te oefenen gedurende het volle tijdsverloop van 

 jaren. Vele werken moeten toch, willen zij  in stand blijv e 

behoorlijk worden onderhouden. Als voorbeeld noemen wij  bij v 

dijken, die niet kunstmatig beschermd zijn en die bij  slecht onder-

houd gevaar  loopen, om te eeniger  tij d te bezwijken. t nu 

de technicus het bewijs leveren, dat een ongeval niet door zijne 

schuld is ontstaan, zoo zou hij  verplicht zijn om steeds een wakend 

oog op den toestand van het werk te houden, wat voor hem tot 

onevenredige moeite en kosten aanleiding zou geven en in vele 

gevallen geheel ondoenlijk zal zijn. 

Een tweede vraag is deze: Bevat art.  een voorschrift van 

openbare orde, waarvan partijen niet mogen afwijken? 

e e d heeft deze vraag in ontkennenden zin beant-

woord bij  arrest van  November

n het bij  dat arrest bedoelde geval was in het bestek voor  het 

bouwen van een dij k en sluis de bepaling opgenomen, dat de 

aannemer niet langer  aansprakelijk zoude zijn dan  maanden na 

de oplevering. e e d overwoog: «dat art.  betreft 

«de aansprakelijkheid van den bouwmeester  en den aannemer 

«tegenover den aanbesteder. en uitsluitend is daargesteld in het 

«bijzonder belang van dezen, als een waarborg voor  de deugdelijk-

«heid van het aangenomen werk; dat het mitsdien niet is vast-

«gesteld in het maatschappelijk belang en even daarom niet bevat 

«een voorschrift van maatschappelijke orde, en dat derhalve dit 

«artikel , waarop het in deze alleen aankomt, niet is geschonden, 

«en dat alzoo het eenig aangevoerd middel van cassatie is on-

«gegrond."  (Zie voorts s t. a. p. blz.

Wi j  vermeenen. dat deze opinie ook door  anderen zal worden 

gedeeld, doch moeten toch opmerken dat: i ° . dit arrest is genomen 

in tegenspraak met eene beslissing, die eerst genomen was door 

het Prov. Gerechtshof in Noord-Brabant;  in Frankrij k in vele 

gevallen in tegengestelden zin is beslist;  wanneer men nagaat 

de geschiedenis van dit artikel , hieruit zoude op te maken zijn, 

dat de wetgever  wél heelt bedoeld een voorschrift van openbare 

orde daar te stellen. n den oorspronkelijken tekst van dit artikel 

stond toch de volgende uitzondering: »a moins qui'i l (l'architecte 

»ou ['entrepreneur) ne prouve avoir  fait au mattre les représen-

«tations convenables pour e dissuader d'y bAtir" . welke zin alleen 

betrekking heeft op «les vices du sol"  waarvan in het oorspron-

kelij k artikel ook alleen melding werd gemaakt. 

Bij  de discussie over het artikel in den Conseil d'État werden 

de woorden «vices de construction"  er  in gelascht, doch tevens 

verviel de uitzondering, op grond dat de bouwmeester als des-

e in een dergelijk geval niet het recht heeft te transigeeren 

en da.irdoor de publieke veiligheid in gevaar te brengen. 

Blijkbaa r heeft men hier  het oog gehad op de in Frankrij k zoo 

veelvuldig bestaande woonhuizen voor  vele huisgezinnen, die door 

een dergelijk ongeval zouden kunnen lijden. 

e vraag, of met dit art.kei een voorschrift van openbare orde 

is bedoeld, heeft vooral beteekenis, omdat hierdoor  alleen beslist 

kan worden, of men bij  afzonderlijke overeenkomsten dit artikel 

ter  zijde kan stellen, of daarvan mag afwijken, om zoodoende de 

nadeelige gevolgen, die eruit kunnen voortkomen, te ontgaan. t 

zal echter  niet licht geschieden, omdat men over 't algemeen met 

die gevolgen weinig bekend is, en ook omdat de bouwmeester en 

vooral de aannemer daartoe te afhankelijk van den aanbesteder 

zijn. d de aannemer in het voorbeeld der  rechtspraak te -

trich t geweigerd de hem toebedeelde bouwstoffen te gebruiken, 

tenzij  hij  van de aansprakelijkgeid voor de gevolgen ontheven 

werd, hij  zou waarschijnlij k zijn vrijgesproken. 

Behalve het gemis aan duidelijkhei d springt

het art.  aanstonds in het oog, als men er  op let; 

i ° . dat, de ondergrond oorzaak zijnde van het vergaan, de 

bouwmeester en aannemer steeds ervoor  aansprakelijk zijn, waar-

over wij  reeds gesproken hebben; 



 dat dezelfde duur  der  verantwoordelijkheid geldt voor  alle 

gebouwen zonder  onderscheid. Niet alleen zijn de eischen aan 

verschillende bouwwerken te stellen verschillend naar  den aard 

van het bouwwerk, voor  een woonhuis anders dan voor  een dijk , 

maar  ook bij  gebouwen in meer  beperkten zin van het woord, 

zal er  een groot verschil bestaan, naar  het tijdelijk e of meer  duur-

zame karakter , dat zij  vertoonen. Zooals thans het artikel luidt , is 

het van toepassing op een houten loods zoowel als op een paleis. 

3°. dat er  geen rekening gehouden wordt, met de aan den 

bouwmeester  door  den werkgever  opgelegde verplichtingen. 

n vele gevallen toch is de bouwmeester  niet vri j  in de wijze 

van bouwen, er. in de keuze van een bouwterrein, en zelden heelt 

hij  de vrij e beschikking over  de middelen, die noodig zouden zijn 

om een bouwwerk zoodanig ten uitvoer  te brengen, dat hij  gerust 

gedurende  jaren de bij  art.  bedoelde verantwoordelijkheid 

kan dragen. 

Ter verdediging van he' artikel is aan te voeren, dat het noodig 

is ter  bescherming van de belangen van den aanbesteder, al is 

het mogelijk, dat de belangen van den bouwmeester  en aannemer 

er  in sommige gevallen door  benadeeld worden. r  dan verliest 

het artikel zijn beteekenis, indien de belangen van den aanbesteder 

in plaats van beschermd, erdoor  bedreigd worden, hetgeen feitelij k 

het geval zal zijn, wanneer  de verre strekking van het artikel door 

de technici wordt ingezien. 

Bij  de weinig deugdelijke omschrijving van de juiste verhouding 

van aanbesteder  en technicus in het genoemde artikel , zal de 

laatste genoodzaakt zijn, zich tegen alle eventualiteiten te wapenen 

en zal hij  daardoor  verplicht wezen kostbare construction toe te 

passen, waar  meer  eenvoudige zeer  voldoende zouden zijn geweest. 

Niet alleen bij  werken van tijdelijke n aard zal dit het geval 

zijn, maar  ook bij  vele blijvende werken, waarvan sommige con-

structiën aanleiding geven tot onderhoudskosten, die veel minder 

drukkend zijn dan de grootere uitgaven, gevorderd voor  een meer 

hechte wijze van bouwen. 

Wanneer  de volle verantwoordelijkheid van de gevolgen op 

den technicus drukt , zal hij  dikwijl s schromen minder  kostbare 

constructiën aan te wenden. 

e conclusie waartoe de beschouwing van art.  ons ten 

slotte leidt, is: dat het artikel hoogst gebrekkig is en niet in 

overeenstemming met de tegenwoordige eischen, als ontstaan in 

een tijd , toen de werkkrin g van den technicus en de verhou-

dingen tusschen dezen en den aanbesteder  geheel anders waren 

dan tegenwoordig; 

dat het overweging verdient, om bij  eene herziening van het 

B. W. het artikel geheel te doen vervallen, of zoodanig te wijzigen, 

dat zoowel de belangen van den architect, ingenieur  en aannemen 

als die van den aanbesteder  er  beter  door  worden behartigd; 

dat daartoe is aan te bevelen de commissie, belast met de her-

ziening van het B. W., met het bovenstaande in kennis te stellen. 

n afwachting van de herziening van het B. W . achten wij  het 

noodig, dat een algemeene grondslag worde, aangegeven, waarop 

de verhouding van den aanbesteder  tot zijn technischen raadgever 

is gebouwd. 

n d is men hierin voorgegaan. t initiatie f werd 

genomen door  het «Verband r  Architecten- u. -

Vereine."  Uitgaande van de onderstelling, dat de bepaling van 

het B. W., als zijnde geen maatregel van openbare orde, ter  zijde 

gesteld kan worden door  andere regelen, bij  onderlinge overeen-

komst als verbindend aan te nemen, heeft deze vereeniging den 

 Augustus  regelen vastgesteld, die ook hier  te lande zouden 

kunnen worden aangenomen. 

N VAN E N , 

,  Oct. e *  bijeenkomst werd geopend met 

een welkomstgroet van den Voorzitter , en met de mededeeling, 

dat voortaan de vergaderingen weder  op g zullen worden 

gehouden, nu de Voorzitter  daarin niet meer  verhinderd is door 

ambtsbezigheden. 

Na vermelding van de ingekomen stukken bracht de heer , 

als afgevaardigde, verslag uit van de handelingen der  algemeene 

vergaderingen in Amsterdam en in Arnhem gehouden. 

a kwam aan de  de: de bespreking van de gedrukte 

stukken betreffende het te stichten Universiteitsgebouw, alhier. 

r  den Voorzitter  ingeleid, die — na een korte herinnering 

van den gang van zaken — meent dat hier  alleen het bouwkun-

dige gedeelte kan ter  sprake komen, wordt de vraag gesteld: 

«ligt het — in deze — op den weg dezer  afdeeiing om een schrij-

ven te richten tot het Bestuur  van de , waardoor  dit 

wellicht aanleiding vinden kan, om zich te wenden tot de -

geering?'' 

n toestemmenden zin beantwoord, brengt het Bestuur  hierop 

een concept ter  tafel, en — nadat dit uitvoerig is besproken en 

toegelicht — wordt onderstaand schrijven vastgesteld: 

 October

t leedwezen heeft het Bestuur  der  Afdeeiing Utrecht van de 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst kennis genomen 

van enkele punten, voorkomende in de gedrukte stukken welke 

betrekking hebben op het Universiteitsgebouw te Utrecht, en wel 

bijzonder  die, welke den te volgen stij l van dat gebouw betreffen 

(zie Programma van Eischen van den r  en schrijven van 

den e aan den r  van Binnenlandsche Za-

ken), voor  welks inhoud de regeering door  de ofificieele toezending 

zonder eenige wijzigende nota, de volle verantwoordelijkheid schijnt 

op zich te nemen. 

s de omstandigheid, dat de beide, door het Gemeentebe-

stuur  van Utrecht daartoe aangezochte, ervaren Bouwmeesters, 

waarvan een tevens

 een ontwerp in e 

stij l opmaakten en later  in een Afzonderlijk e Nota den gekozen 

stij l met kracht verdedigden, had de g moeten doen 

inzien, dat omtrent dit punt groot verschil van gevoelen onder 

deskundigen bestaat. 

Onder  die omstandigheden zonder  gemotiveerde afkeuring der 

ingezonden plannen, of beantwoording der  voornoemde nota, een 

tegenplan te doen opmaken door  den , met het 

doe! om  tusschen die  plannen en onder een-

zijdigen druk van zijde der  regeering, als het ware te laten kie-

zen, acht de Afdeeiing eene handelwijze, niet alleen in strij d met 

een goede behandeling van zaken, maar  zij  meent dat op die 

wijze de belangen van de Bouwkunst door de g niet 

zoodanig worden behartigd als een onpartijdi g standpunt mede-

brengt. 

Wi j  kunnen dit niet anders toeschrijven dan aan eenzijdige 

voorlichtin g van Zijn e Excellentie door zijne ambtenaren, en 

achten het daarom een plicht van het Bestuur  van de j 

tot Bevordering der  Bouwkunst, een protest tegen zulke eenzij-

dige behandeling van zaken in te dienen, ten einde niet door 

stille berusting het vermoeden op zich te laden, in te stemmen 

met de door  de regeering gevolgde handelwijze. 

e Afdeeiing meent, dat het niet aangaat tegen den uitdruk -

kelijken wil van kundige bouwmeesters en hunne opdrachtgevers, 

of zonder  de kwestie op solieden grondslag vooraf onpartijdi g te 

hebben uitgemaakt, een bepaalden stijl voor  een nieuw gebouw 

van rijkswege voor  te schrijven, vooral niet in gevallen waar  het 

rij k niet de minste geldelijke bijdrage levert, om het bouwwerk, 

dat als feestgave wordt aangeboden, daar  te stellen; terwij l zij  ook 

met klem opkomt tegen het stellen van bepalingen als het over-

leggen van details en het verbod van surrogaten aan zulke Bouw-

meesters, die men zijdelings daardoor  beticht wel surrogaten te 

zullen gebruiken, of niet in staat te zijn zelfstandig hun werk te 

detailleeren. 

e Utrechtsche Afdeeiing, in staat de zaak lokaal te beoor-

deelen, acht daarenboven de gestelde eisch ook niet overeenkom-

stig de werkelijk e toestanden. 

t zamenstel van bouwwerken, nu onder  den naam van

 zamengevat tot één begrip, stelt niet 

alleen voor  zich niet de minste eenheid daar, noch in groepeering, 

noch in vorm, noch in tij d van stichting, maar  behoort daaren-

boven, wanneer  men zooals de g dat doet, èn den kruis-

gang èn den Vrijho f daarbij  opneemt, ook nog aan  verschillende 

eigenaren: Staat, Gemeente en , zoodat ook te dien opzichte 

van eene volledige eenheid toch geen sprake zou kunnen zijn. 

Aanvullin g in den stijl van het bestaande, zooals door  den 

e in zijn schrijven van  Apri l  aan Z. E. 

den r  van Binnenlandsche Zaken wordt verlangd, heeft 

geen zin, waar  dat bestaande is samengesteld uit zulke uiteonloo-

pende bestanddeelen als een in rijk e vormen gehouden kerkelijk e 

, onmiddelijk aan het kerkgebouw aansluitende met 

kapittelzaal (nu Groot Auditorium) , niet eens uit denzelfden tij d 

der Gothiek, uit een Senaatskamer in e vormen en 

een hoofdgebouw, dat in zijn gerestaureerd gedeelte de sombere 

vormen van een middeneeuwsche burgttoren te aanschouwen 

geeft, cn waartegen een gewoon huis als pedelswoning is opge-

steld; terwij l ook de dit geheel beheerschende daaraan grenzende 

k bijn a alle perioden der  Gothiek aanwijst cn evenmin 

een eenheid van vormen daarstelt. 

n is de bestaande kruisgang met Vrijho f een open-

bare doorgang voor  het publiek, slechts in zooverre en dan nog 

zeer  zijdelings tot de Universiteit te rekenen, dat van den zuide-

lijke n alleen aan het k behoorenden vleugel uit, een toegang 

tot het Groot Auditoriu m bestaat. 

t zelfs indien de pedelswoning wordt afgebroken cn e nieuwe 

vleugel wordt opgetrokken in den stijl van den kruisgang (welk 

gedeelte daarvan?) cn het Groot Auditorium , zooals door  den 

r  van Binnenlandsche Zaken wordt verlangd, nog lang 

niet datgene verkregen wordt, wat door  den e 

wordt genoemd een  tusschen al de gebouwen 

die aan de Universiteit annex zijn. 

Ook meent onze afdeeiing te moeten opkomen tegen het dooi-

den e geuitte gevoelen, dat  zou wor-

den verkregen door  aaneensluiting van Gothiek cn , — 

een inzicht dat klaarblijkelij k ook door  andere raadslieden van 

de g (zie schrijven van Curatoren der  Utr . l 

van  Febr.  aan den r  van Binnenlandsche Zaken) 

wordt gedeeld —, of dat de doelmatigheid van een gebouw als het 

hier  bedoelde zou worden beheerscht door een te kiezen stijl . 

Ons Bestuur  meent toch, dat in den loop der  eeuwen in tal 

van voorbeelden het meest overtuigende bewijs geleverd is ge-

worden, hoe de e niet alleen naast, maar  ook in 

Gothische bouwwerken, de meest harmonieuse kunstwerken, ook 

met hunne omgeving in harmonie, heeft samengesteld, cn wijst er 

op, dat onder  anderen het hoofd van de afdeeiing . W . , te 

zijner  tij d zelfs met alle verontwaardiging is opgekomen tegen de 

verwijderin g van het e Oxaal uit de Gothische Janskerk 

te 's , als daarstellende eene schending van dat 

bouwwerk. 

Wi j  hebben gemeend het bovenstaande aan Uw bevoegder  oor-

deel te moeten onderwerpen, met het uitspreken van den wensch, 

dat, mocht Uw Bestuur  zich met onze beschouwingen vereenigen, 

het ook openlijk daarvoor  in het belang der  Bouwkunst zal wil-

len opkomen in den vorm door Uw Bestuur  daartoe het beste 

geoordeeld. 

Namens het Bestuur  voornoemd, 

F.

. .

 Nov n deze bijeenkomst waren ter  bezich-

tiging gesteld: de antwoorden ingekomen op dc prijsvragen, in 

 door de maatschappij  uitgeschreven. Een groot gedeelte 

van den avond werd hierdoor  in beslag genomen, terwij l daarna 

de «bespreking van bouwkundige vraagstukken", aanleiding gaf 

tot verder  ondei houdend samenzijn. 

, Amsterdam,  November

k heb mij  verplicht geacht aan den r  van Staat, r 

van Binnenlandsche Zaken, door  indiening van een tegen-adres 

de redenen nader  te ontvouwen, die mij  konden doen in-

stemmen met den inhoud van het adres van het Bestuur  der 

, zooals dit in de vergadering van jongstleden Vrijda g 

gearresteerd — en daags daarna ingediend en door het Bouw-

kundig Weekblad openbaar  gemaakt weid. 

Vermit s ik verder, naar  mijne overtuiging, ook aan mijne 

vakgenooten cn andere belangstellenden dezelfde beweeggronden 

meen te moeten doen kennen, zoo verzoek ik U mij n adres — 

waarvan hierbi j  copie gaat — /  in extenso 

op te nemen in het aanstaanden Zaterdag verschijnend nummer 

van het Bouwkundig Weekblad. 

t alle achting, 
P. J. .

E x c e l l e n t i e. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekende 

 1'. J. . , Onder- Voorzitter  van het Bestuur  der

dat hij  het noodig acht op te komen tegen de strekking van 

een dezer  dagen aan Uwe Excellentie gezonden adres in zake het 

programma van eischen, door  Uwe Excellentie opgesteld voor  de 

ontwerpen van  te  welk 

adres in eene vergadering van gemeld Bestuur  is vastgesteld. 

Gemeld adres beklaagt er  zich over, dat door  het voorschrijven 

van een' bepaalden stijl . Uwe Excellentie de vrij e kunst-uiting der 

Bouwmeesters belemmerde en heeft tot strekking te verzoeken 

dat in het vervolg zulke voorschriften niet meer gegeven worden 

en wel in het belang der  vrij e ontwikkelin g der  Bouwkunst. 

t komt den ondergeteekende voor, dat hij , te wiens behoeve 

een gebouw ontworpen wordt, ontegenzeggelijk gerechtigd is aan 

den bouwmeester  te zeggen, hoe hij  dit gebouw wenscht te hebben 

ingericht, geconstrueerd en gedecoreerd, waartegenover  de bouw-

meester  vri j  is om, indien hem die eischen niet bevallen of hij 

zich niet in staat acht daaraan te voldoen, de opdracht te weigeren. 

t omgekeerde, n.l. dat hij , voor  wien gebouwd wordt, zich zou 

behooren te onderwerpen aan de inzichten van den bouwmeester, 

die in dienst genomen wordt om te bouwen, is stellig niet vol te 

houden. n de praktij k zal het intusschen raadzaam zijn aan den 

bouwmeester, althans wanneer deze blijken s zijne vroegere werken 

bewezen heeft op vertrouwen aanspraak te kunnen maken, zekere 

vrijhei d te laten, waarvan de grenzen moeielijk in abstracto aan 

te geven zijn, en naar  omstandigheden verschillen. 

n het geval hetwelk het Bestuur  der j  tot bevor-

dering der  Bouwkunst bewogen heeft zich tot Uwe Excellentie te 

wenden, is evenwel niets gelegen dat grond geeft tot de uitgespro-

ken klacht. n zake de Universiteit te Utrecht goldt het toch niet 

 maar, 

zooals in het besluit van den Gemeenteraad van Utrecht van

November  uitdrukkelij k gezegd is van een Universiteitsge-

bouw, dat de thans voor  het universitair  onderwijs nog ontbrekende 

lokalen zal bevatten en

e stemt geheel overeen de bepaling van Art .  van 

het programma van eischen, dat «het nieuwe gebouw zich onmid-

«dellij k moet aansluiten aan de westelijke en zuidelijke n 

»van de , door  welke men het Groot-Auditoriu m bereikt 

sen voorts in verbinding gebracht wordt met de groep gebouwen, 

«welke het Auditorium , de Senaatskamer en de lokalen in het 

«voormalig Politiegebouw omvatten. Van de kruisgangen, welke 

«met eene beglazing zullen worden gesloten, is gebruik te maken, 

«ten behoeve van de nieuwe gebouwen." 

e is ook volkomen in overeenstemming de bepaling van 

Art . e stijl van het gebouw moet in overeenstemming zijn 

«met dien van den g en het Groot-Auditorium , waar-

«mede het een geheel zal vormen." 

e ondergeteekende meent, dat het niet twijfelachti g is, dat 

wanneer  men, zooals de Gemeenteraad deed, verlangt den aan-

bouw van lokalen of gebouwen, welke met bestaande monumentale 

gebouwen in verbinding moeten gebracht worden en een geheel 

vormen, men volkomen gerechtigd is tevens te bepalen, dat het 

nieuwe werk in denzelfden stijl ital zijn als het bestaande monument, 

e ontwikkelin g der  Bouwkunst in Nederland kan daardoor 

geenszins worden belemmerd, integendeel juist de eisch, dat in 

een'stijl moet worden gebouwd, waarin de bouwmeesters tot dusver 

wellicht nog niet de gelegenheid hadden eenig bouwwerk uit te 

voeren, is aan de ontwikkelin g der  bouwkunst zeer  bevorderlij k 

te achten. 



t in het programma van eischen gevraagd wordt overleg-

ging van rverschillende détail tcekeningen"  (iets waarover  het 

adres van het Bestuur  ook klaagt), is het noodzakelijk gevolg van 

den eisch om in den stijl van de monumenten, waarmede het 

nieuwe bouwwerk één geheel zal vormen, te ontwerpen. Even-

zeer  als, zonder  tegenspraak, door  alle bouwmeesters de détail-

tcekcningen worden overgelegd van monumenten, waarvan hun 

de restauratie is opgedragen, evenzeer  kan men die vragen waar 

het geldt de uitbreidin g van — en den aanbouw aan — een be-

staand monument en in den stijl daarvan. 

e ondergetcekende meent een en ander  als zijne meening aan 

Uwe Excellentie te mogen mededeelen, waarbij  hij  verzoekt dat 

wel in het oog worde gehouden, dat hij  schrijft , geheel onaf-

hankelijk van de personen der  bouwmeesters, belast met het maken 

van plannen voor  de Utrechtsche Universiteit, maar  uitsluitend 

om de zaak zelve en ten einde te voorkomen, dat dwaalbegrippen 

als zoude de ontwikkelin g der  Bouwkunst in Nederland, welke hem 

even sterk ter  harte gaat als aan wien ook, geschaad zijn door 

den eisch, dat de nieuwe Universiteitsgebouwen moeten opgetrok-

ken worden in den stijl van de prachtige monumenten, waarmede 

zij  een geheel zullen vormen en waarop Nederland recht heeft 

trotsch te zijn. 

Ten slotte moet ik wijzen op de inconsequentie, waaraan de 

meerderheid van het Bestuur  der j  tot Bevordering 

der Bouwkunst zich schuldig maakt. 

Thans vraagt dat Bestuur, dat de , als te haren be-

hoeve een gebouw wordt gesticht als onderdeel van een be-

staand monument, zich onthoude van het uitspreken van hare 

voorkeur  ten aanzien van den stijl en zich geheel schikke naar 

de inzichten van den bouwmeester. 

Bij  een adres van adhesie van r  heeft evenwel 

hetzelfde Bestuur, ook ter  will e van den «kunstroem van het Vader-

land"  aan de Tweede r der  Staten-Generaal gevraagd, dat 

deze de g zou bewegen om niet alleen te voorkomen, 

dat de door  mij  in de Bouwkunst voorgestane kunst-richtin g zoude 

worden gehuldigd, maar zelfs om den bouw van een, volgens die 

denkbeelden, in uitvoering zijnd gebouw (het Centraal-Station, te 

Amsterdam) te doen staken en dit gebouw te doen wijzigen ! 

n  eischte derhalve de bloei onzer  architectuur, dat de 

g aan den architect zijne vrij e kunst-uitin g zou ontnemen; 

;n  vordert zij  dat die vrijhei d hem worde verleend!! 

Genoeg om te doen gevoelen, dat aan de adressen, hier  be-

doeld, geen gezonde beginselen ten grondslag liggen. 

k doende, enz. 

van Uwe

De meest Dw. Dienaar 

(was get.) P. J. . . 

e het zenden van een adres door het Bestuur  van de 

j  tot bevordering der  Bouwkunst, naar  aanleiding 

van de Utrechtsche Universiteitskwestie, aan den r  van 

Binnenlandsche Zaken, heeft de heer  Cuypers, Onder-Voorzitter 

van dat bestuur, zich verplicht geacht, zijne persoonlijke meening 

ook in een adres aan den r  voornoemd kenbaar  te maken. 

e persoonlijke meening is echter  zoodanig met onbetwist-

bare waarheden dooreen vermengd geworden, dat eenig com-

mentaar  daarop wel gewenscht is. 

Al s lid van den Gemeenteraad van Utrecht van nabij  bekend 

met alle feiten en onderhandelingen, als architekt van de herstel-

lingswerken van de , goed bekend met dit bouwwerk en 

zijn omgeving, als li d van het Bestuur  der j  op de 

hoogte van de gevoerde discussion naar  aanleiding van het be-

wuste adres van het Bestuur, acht ik mij  verplicht dit commen-

taar  te geven. 

e heer  C. acht hem, ten wiens behoeve een gebouw ont-

worpen wordt ontegenzeggelijk gerechtigd aan den bouwmeester 

(hier  moest staan aanbieder) te zeggen hoe hij  dit gebouw wenscht 

te hebben ingericht, gecoustrueera' en gedecoreerd. 

Wat de inrichtin g betreft heeft de heer  C. volkomen gelijk; 

daarom werd ook gevraagd aan de gebruikers, welke inrich -

ting door  hen werd', verlangd en werd een plan opgemaakt in 

nader  overleg met die gebruikers, 'dat ten slotte geheel voldeed 

aan hun verlangen .;n dan ook ten: dringendste aan den r 

werd aanbevolen. Wat den gebruikers (hier  de hoogleeraren) vol-

deed, moest, zou men zeggen, van zelf den , die hier  slechts 

administratief als chef optreedt, ook voldoen. 

Nu stapt echter  de heer  C , die zoozeer  in de bres springt 

voor  de rechten van de gebruikers van een geschenk, zonder  een 

enkel woord heen over  de rechten van de eigenaars, die gratis 

ten gebruike aanbieden. Edoch, wie heeft meer  belang bij  con-

structie en decoratie, de eigenaar  of de gebruiker? Wie heeft 

meer  recht een bouwmeester  in dienst te nemen of dien wenschen 

voor  te schrijven, de eigenaars of de gebruiker? 

n het burgerlijk e leven zou men de hier  gestelde eischen on-

wellevend noemen, zoo niet ongepast, en zou zulks den gever  op 

zijn aanbieding terug doen komen. 

Verder  ontkent de heer  C., dat het hier  geldt de stichting van 

een geheel nieuw en vrijstaand gebouw. t het nieuw is, zal 

toch niet te ontkennen zijn; het moet toch nog gebouwd worden. 

Vrijstaan d is het echter  niet, evenmin als ieder  ander  gebouw dat 

in een straat of volgebouwd plein staat, ingesloten tusschen buur-

perceelen. Wat wil men daarmede echter  bewijzen? t men 

daarom moet bouwen zooals de buurman? 

e heer  C. beroept zich op het besluit van den Utrechtschen 

Gemeenteraad, dat het te stichten Universiteitsgebouw tot een 

geheel zal worden gevormd met de tegenwoordige Senaatskamer, 

Groot Auditorium en verdere daar aanwezige academische lokali-

teiten, en dat daarop steunt de bepaling in Art .  van het pro-

gramma van eischen van den ; maar  de heer  C. ziet voorbij 

dat eerstens de Gemeenteraad hier  niet heeft kunnen denken aan 

eene bouwkundige eenheid, welke toch volkomen onmogelijk is, 

tusschen een willekeuri g zamengevoegd stel bouwwerken uit diverse, 

bouwtijden, in diverse stijlen zonder  eenig onderling verband, dat 

dan ook door  den r  heel handig wordt verwisseld de niet 

in Gothischen stijl gebouwde Senaatskamer voor  den wel in Gothi-

schen stijl gebouwden kruisgang, die echter  niet tot de acade-

mische lokaliteiten behoort, die men er  nu echter, hoewel grooten-

deels stads eigendom, gaarne in zoude binnensmokkelen en, last 

not least, welken zelf binnengesmokkelden kruisgang men nu den 

geheelen doorslag wil doen geven aan den te volgen stij l van het 

nieuwe gebouw door de stad te zetten. 

Terwij l dus het besluit van den Gemeenteraad uitdrukkelij k 

noemt Senaatskamer, Groot Auditorium en verdere lokaliteiten (voor-

malig politiebureau) wordt hiervoor  nu ondergeschoven dat de stijl 

zal moeten zijn, die van den kruisgang en het Groot Auditorium. 

Wat met het oog op dezen goocheltoer  voor  waarde te hechten 

is aan de verder  hierop gegronde beschouwing dat men vol-

komen gerechtigd is op grond van hetgeen de Gemeenteraad 

zelf verlangt (!) te bepalen, dat het nieuwe werk in dezelfden stijl 

zal zijn als het bestaande monument, wil ik aan ieder  zelf ter 

beoordeeling overlaten. t evenveel recht is er  echter  uit te 

lezen, dat het gebouw den stij l van de niet Gothische Senaats-

kamer zal moeten hebben of van den n verdedigings-

toren van het voormalig politiebureau; en wat nu de waarde van 

dezen eisch uit een bouwkundig oogpunt betreft, wordt hier  vol-

komen uit het oog verloren, dat 's s hoogleeraar  in de schoone 

bouwkunst, ook gedurende langen tij d èn alleen, èn in commissie 

met anderen 's s in bouwzaken, volkomen ontkent, 

dat die eisch hier  door omstandigheden gemotiveerd wordt, integen-

deel juist het omgekeerde door hem met klem verdedigd is. 

Onbegrijpelij k klink t ons verder  de zin van den bouwkunstenaar 

die ons verkondigt, dat de ontwikkelin g der  bouwkunst zeer  be-

vorderd zal worden, door den eisch, dat door een bouwmeester 

in een stijl moet worden gebouwd, waarin die bouwmeester  tot 

dusver  wellicht nog niet de gelegenheid heeft gehad eenig bouw-

werk uit te voeren. n dit waar  ware, dan zou het een on-

feilbare plicht van de regeering moeten zijn, zoo spoedig mogelijk 

aan den heer  C. een gebouw in Griekschen of Egyptischen stij l 

op te dragen. 

Nooit nog werd de veelzijdigheid van stijl in een enkel persoon 

geeischt,^slechts de veelzijdigheid in de gelegenheid die meerderen 

wordt geboden om ieder  in den stijl te bouwen waarin hij  zich 

het sterkst gevoelt. 

Ook omtrent de verdediging van het vragen van de overlegging 

van détai l teekeningen zal de heer  C. wel met het bureaupersooneel 

te 's e alleen staan. t betrelt hier  geen restauratie (zooals 

hij  wil doen voorkomen) van een bestaand bouwwerk, maar  den 

nieuwen bouw van een afzonderlijk deel; maar zelfs al gold het 

hier  de restauratie van een bouwwerk, dan nog is zijn beweren 

onwaar, dat zonder  tegenspraak door  alle bouwmeesters de détail-

teekeningen werden overgelegd van monumenten waarvan hun 

de restauratie is opgedragen. Zulk s moge het geval zijn met die 

werken welke door den Staat zelve worden opgedragen, maar  dan 

is de Staat ook zelve de bouwheer  en niet een derde persoon; 

doch ten stelligste kan ik verklaren dat bij  de restauratic van de 

k te Utrecht, die eisch, ook toen door  den Staat gedaan, 

niet is ingewilligd en toch meerdere jaren de rijkssubsidie is uit-

betaald zonder  dat ooit eenig détail is overgelegd. 

e heer  C. noemt het een dwaalbegrip, als zoude de ontwikkelin g 

der bouwkunst in Nederland geschaad zijn door den eisch, dat de 

nieuwe Universiteitsgebouwen (lees gebouw) moeten opgetrokken 

worden in den stijl van de prachtige monumenten waarmede ze een 

geheel zullen vormen. Zulk e dwaalbegrippen worden dan toch ge-

deeld door  den s hoogleeraar  in de schoone bouwkunst, en door 

de leden van het Bestuur  van de j  tot bevordering 

der bouwkunst, behalve den heer  C.; maar  die dwaalbegrippen (?} 

werden ook gedeeld door  alle tijden heen. Geen bouwmeester, 

noch van de , noch van kloostergang of akademiege-

bouwen, heeft zich ooit gebonden geacht door  den tij d of den ge-

volgden stijl van zijn voorganger. l is het, zoowel in de Gothische 

als in de e periode, dat ieder  bouwmeester  verder 

bouwde in de vormen van zijn tijd , ook aan hetzelfde monument, 

— dat zelfs bouwwerken die alle vormen der  Gothiek van de vroegste 

tot de laatste aanwijzen, wanneer  zij  werden voltooid of gemeubeld 

in den , zonder  eenig gemoedsbezwaar  in die vormen 

naast de Gothische werden voltooid, en met welke harmonie in 

vorm en opvatting, daarvan kan nog menig bouwwerk getuigen. 

r  gedwaald hebben zij  allen, die bouwmeesters uit vroegere 

dagen; gedwaald hebben allen, die eigen begrippen en denkbeel-

den hebben gegeven in plaats van vroegere meesters na te vol-

gen. Niet vóór, slechts achter  u moogt gij  schouwen, oh! bouw-

kunstenaar. 

n de slotbeschouwing wordt weer  het nieuwe gebouw genoemd 

een onderdeel van een bestaand monument, en de beschouwing 

ten beste gegeven, dat het Bestuur  der j  inconsequent 

handelt, door  van de regeering nu te verlangen, dat deze zich 

hebbe te schikken naar  de inzichten van den bouwmeester, en in 

 eischte dat de regeering aan den architekt zijne vrij e kunst-

uitin g zou ontnemen. Ook dat is onjuist. Nooit is er  door het 

Bestuur  der j  op aangedrongen om den heer  C. zijne 

kunstrichtin g te ontnemen, doch slechts tegen de eenzijdige beheer-

sching in alle belangrijk e rijksgebouwen van die kunstrichting , is toen 

geprotesteerd, meer  speciaal tegen den eenzijdigen invloed van den 

referendaris der  Afd . . W . en aangedrongen op de weder-

instelling van . Van inconsequentie van dat Bestuur 

(al telt het nu nog slechts  zijner  toenmalige leden, tegen

nieuwe leden) blijk t hieruit niets. 

t trouwens de j  nu vraagt, dat de g zich 

schikke naar  de inzichten van den bouwmeester  die als het ware 

haar  aangewezen raadsman moest zijn, is dat verkeerd ? r 

wat wil men dan? t dé niet deskundige regeering zal beslissen 

tegen dien bouwmeester  in? e regeering zal immers altij d bij 

een bouwmeester  raad moeten halen. t geheele verwij t komt 

dus hierop neer, dat de vrijhei d van de regeering belemmerd 

wordt, indien een deskundig college aan deze regeering verzoekt 

zich neer  te leggen bij  de denkbeelden van Prof. G., inplaats van 

de raadgevingen te volgen van den heer  C. Uit dit oogpunt be-

schouwd, verliest het adres van den heer  C. veel van zijn waarde. 

 J.

N T E . 

r . 

de reederij  van het schip had behooren te verschaffen en niet 

de matroos zelf, gelijk de reederij  beweerde. n beginsel is de 

reederij  tot het geven van schadevergoeding veroordeeld, daar 

het ongeluk niet aan de schuld van den matroos was te wijten. 

. 

n het  van Justitie van deze week wordt een vonnis der 

k alhier  medegedeeld, beslissende dat, indien een werk-

man in dienst word genomen, onder voorwaarde dat hij  voorzien 

moet zijn van alle gereedschappen, noodig voor  de uitoefening 

van den dienst, waarvoor  hij  zich verhuurt , daaronder  niet is 

te verstaan dat hij  alle voorbehoedmiddelen moet bezitten om 

ongelukken af te weren. n casu had een matroos bij  het 

afkloppen van ijzeren dekbalken een stuk ijzerroest in het oog 

gekregen, tegen welk gevaar  een ijzeren bri l wordt gebruikt, welke 

Eenige dagen geleden verscheen bij  Gebr. J. en . van -

genhuyzen te 's-Gravenhage en Spielhagen en Schitrich te Weenen 

een werk, getiteld: «die mathematische Bcrechnung und geome-

trische Construction van Weichen und n in geki ümmten 

Eisenbahngeleisen, door P. E . Ekama." t is eene vertaling 

van het boekwerk: e wiskundige berekening en meetkunstige 

samenstelling van wissels en kruisingen in gebogen spoorbanen," 

van denzelfden schrijver, in 't begin dezes jaars verschenen bij 

Gebr. van . 

n het eerste gedeelte van dit werk worden behandeld: de spoor-

wijdt e en het leggen van wissels met recht hoofdspoor  in gebogen 

banen, berekening van een wissel met recht hoofdspoor, wissels 

met gebogen hoofdspoor, het in elkaar  verwisselen van twee 

gebogen spoorbanen, hel uitzetten van wissels met gebogen 

hoofdspoor  en kruisingen in gebogen banen; in het tweede ge-

deelte worden o. a. behandeld verschillende combinaties, als 

drieslag-, kruis- en symetrische wissels, en heele en halve Engel-

sche wissels. Aar . het e werk zijn nog toegevoegd be-

schouwingen over  wissels in tram-banen. 

r  dan  goede figuren, op losse platen in portefeuille, 

verduidelijken den tekst, die tot een volledig stelsel van formulen 

voor  de berekening van de wisselingen, zoowel in flauwe als in 

sterk gebogen spoorbanen, leidt. 

n moet den schrijver  dankbaar  zijn voor  het uitgeven van 

zijn uitvoerige studie over  het aanleggen van wissels, een belang-

rij k onderdeel van de wetenschap van den spoorweg-ingenieur. 

t werk is een goede wegwijzer, waarin tal van nuttige wenken 

voorkomen, en geeft de oplossingen voor  vraagstukken die den 

ingenieur  meer  dan eens kunnen worden voorgelegd. 

- EN E . 

e ondervinding heeft geleerd, dat de inrichtin g van tunnel 

en perrons op het station te , vooral voor  de reizigers, groote 

bezwaren oplevert. Wi j  vernemen, dat de toestand aldaar  in 

diervoege zal worden gewijzigd, dat de reizigers in de richtin g naar 

Amsterdam in en uit de treinen kunnen stappen op het perron' 

aansluitende aan het gebouw; het tweede-perron blijf t verder 

alleen bestemd voor  de reizigers in de richtin g naar . 

Wi j  vernemen dat op Zaterdag  November  den heer  A. W 

v. , afgetreden r aan de Academie van Beeldende 

n en Technische Wetenschappen, door eene Commissie 

namens een groot aantal oud-leerlingen, die zijne lessen aan die 

inrichtin g gevolgd hebben, een bewijs van hulde en waardeering 

zal worden aangeboden. Op de bijzonderheden dezer  plechtigheid 

komen wij  in ons volgend blad terug. 

Omtrent eene belangrijk e archaeologische vondst schriift men uit 

: Nadat men reeds vroeger  onder het hoogaltaar  der  kerk 

St. Giovanni e Paolo twee vertrekken van een h huis 

uit de  eeuw gevonden had, is men nu onder  het midden-

schip der  kerk gestooten op een ander  groot vertrek, dat het 

tablinum van het antieke huis schijnt geweest te zijn. n dit 

vertrek kwamen twee zeer  kostbare en goed onderhouden muur-

schilderingen voor  den dag, welke wandverdeelingen mei wilde 

dieren, zeepaarden en andere decoratie motieven enz. bevatten. 

Voornamelij k vallen echter  twee schilderstukken van absoluut 

christelij k karaker  in 't oog. Een dezer  stelt den aartsvader 

s voor, die zijne schoenen uittrekt ,  den berg te beklim-

men — een onderwerp, dat wij  ook in de katakomben ontmoeten. 



t andere toont eene biddende vrouw, met eene tunica bekleed, 

een' sluier  om het hoofd, paarlen om den hals en de armen wijd 

geopend. t is het eerste voorbeeld van een romeinsch huis, 

dat op een tijdstip , waarop geen christenvervolgingen plaats hadden, 

met christelijk e voorstellingen beschilderd werd — voorstellingen, 

zooals wij  ze tot nu toe slechts in de katakomben ontmoetten. 

Terwij l reeds eenigen tij d geleden de afloop der  internationale 

prijsvraa g voor  den bouw eener  nieuwe »  te Zuric h 

werd openbaar  gemaakt i), is onlangs ook het belangrijke ge-

motiveerde oordeel der  Jury over  deze eigenaardige en opmer-

kelijke concurrentie verschenen. Zooals bekend is, was namelijk 

aan de mededingers de keuze tusschen twee zeer  verschillende 

bouwterreinen gelaten. Nagenoeg de helft der  mededingenden 

heeft de plaats der  tegenwoordige Tonhalle gekozen, terwij l eene 

kleine meerderheid aan het nieuwe bouwterrein — de Alpenquai 

in Enge — de voorkeur  heeft gegeven. Onder  de ingekomen 

projecten waren er  eindelijk ook eenige, die door hunne ont-

werpers, zonder eenige wijzigingen voor  beide situaties geschikt 

werden geacht, wat bij  het kolossale verschil, dat tusschen de 

beide bouwterreinen bestaat, terecht de verbazing der  Jury op-

wekte. Na eene dubbele beoordeeling der  ontwerpen werden 

 plannen ter  zijde gelegd, zoodat voor  de iiengere concurrentie" 

slechts  projecten werden waardig gekeurd, die ook in het 

rappor t worden besproken en beoordeeld. 

t doet ons genoegen te kunnen mededeelen, dat tot deze 

laatsten ook behoort het werk van een zeer  jeugdig hollandsch 

architekt , den heer  A . F. C.  te , oud-

leerling der  P. S. te . n het rapport wordt aan de vlotte 

teekening van den heer  hulde gebracht, wiens 

ontwerp ook door  de oorspronkelijkheid van opvatting en bewer-

king der  distributi e de aandacht der  Jury heeft getrokken. 

Wi j  hopen op eene der  tentoonstellingen der j  met den 

arbeid van den heer  nader  kennis te mogen maken-

 Bekroond werden: N°. o „Belvedère"  van Architekt
 te Berlijn ; N°. o  van Architect E.  te Parijs; 

N° . o  van Architekt  te ; N°.
o „Amo r niusicam docet"  van Architekt J.  te St. Gallen 

n het «ingezonden"  stuk, voorkomende in het

 No.  van  Nov.  staat op bladz.  eerste 

kolom, regel  van onderen:  dit moet zijn; /

 Aan wien behooren de detail-teekeningen van een 
gebouw dat voltooid is, aan den architekt of aan den principaal? 

 Nov. e architektcn G. J. v. Gendt en C. . G. 

Nieraad: het afbreken van het pand op den hoek van de -

markt en de e steeg aldaar, cn het daar  ter  plaatse 

opbouwen van een woonhuis voor  den heer . : e 

inschrijver  G. , /  laags»e inschrijver  G. J. T . 

Barenbrug

 Nov. t bouwen van eene vill a op het buiten-

goed «Soeka brentie"  te , onder  beheer  van de architekten 

E. Scheltema , en J. Wolbers. e inschrijver : . A . 

Braakenburg, m /  laagste inschrijver  W. A . v. 

Amstel, ,

 Nov. . n van het : 

het bouwen van het St. Elizabeths gesticht voor  ongeneeslijke 

zieken aan de e aldaar, onder  beheer  van den bouw-

meester  A. C. Bleijs: e inschrijver  W . . , te 

Amsterdam, hoofdgebouw  paviljoen e 

inschrijver  J. . Vos Sr., te Almelo, hoofdgebouw ƒ

paviljoen ƒ  gegund aan J. van Groenendaal te 's Graven-

hage, hoofdgebouw ƒ  paviljoen

 T. 
Afdeei ing Amsterdam.

S 15 Gulden. 
Gemaakt van Notenhout met nickel montuur  zeer  sierlij k ; 

om aan den muur  of de schrijftafel te bevestigen. Twee toe-
stellen op voet, waaraan zij  verbonden zijn door  middel van 
een zacht zijden koord, scheiinrich ting,  meter  kabel met 
electrische batterij . Compleet f 45.— 

n werking te zien te Amsterdam, in het
t 

 bij t
en bij  den r  Galerij  Paleisjvoor 
Volksvlijt .
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 1ageren

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

t voor  Nederland, , 19 Pr in s , Amsterdam. 

G ouden 
. 

e 
Bres lau 

1869. 

a A . 
Eerste prjj s 
voor  u i t -

muntend 
fabrikaat , 

i 1870 

e 
van ver-
dienste, 
Weenen 

1873. 

te Amflnebur g bij  Biebrlch u/d ,
levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 
der  werkzaamheden, langzaam of snei bindend, met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
Productie vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 

s in de voornaamste steden. 
, 

1880. 

Gouden 

, 

Of fenbach 

. 1879. 

eener  met . 
en van beiden afzonderl i jk , voor 

de B . . Paroch ie van den . 
Stephanus te Borne, op g 
den 13 r  e k. 

e aanwijzing op den zelfden dag. 
e bestekken met teekeningen zijn a 

ƒ  verkrijgbaa r  bij  Gebrs. J. cc . van 
. - en Steendrukkers te 

's Gravenhage. 
n geeft de architect Nic. -

naar, te 's Gravenhage.

Gouden 

e SYMONS & HUIJGEN 
e 

onderschei-

ding in den 

internatio -

nalen wed-

strijd . 

A r n h e m 

1879. 

J

ü hf»t aan i raan v an e e ne ; 

Centrale Verwarmin g en 
Ventilatie. 

 ZES

 twee  gedetacheer d  0ost=Jndie; 

g r a t i s

Stedeli jk Z iekenhuis
h -

berg  Concert-
gebouw

h Ziekenhuis.
 Pr in s ,

 Tabaksdroogorij

G y m n a s i um -
keri j  en Admin is t ra t iegebouw Nieuwe 

e Courant ,
n en m s 

Brouwer i j ,
Ursel inen r

«.siisvim n voor  indiistriëel e doeleinden . 

J A N V A N DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t RHanlseere n is het eenige afdoende middel tegen e E . . leveren : 

bowerking geschiedt geheel reuk-  kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. „ ^ T O T o n n u

e T merk e Sohne, i  met als zonder  bijbehoorende 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. T 

T systeem P é t i t j e a n. 

Gelieve op Voornaam eu Aib te letten 

. 

J .  RZ.  BUlKSlOOt. 

Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 

, T . 
, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

. E N 16. 



Op g den 6^» r  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te
van: 

Bestek N°.
g van stalen of ijzeren 

tirefonds, ten behoeve van het 
Vernieuwingsfonds der  Staats-
spoorwegen. 

e besteding geschiedt volgens art.  van 
het bestek 

t bestek ligt van den  Novem-
ber  ter  lezing aan het Centraalbu-
reau bij  de e n en aan de bu-
reaux van de n s . E . 

E te  W. T te
 en . V A N N te

en is op  aanvraag (per  briefl aan 
genoemd Centraal-bureau (Afd. Weg en Wer-
ken) te bekomen, tegen betaling van
per  stuk. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

, den  November

Op g den 6d<=n r
des namiddags ten  ure, aan bet Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van: 

Bestek N°.
g van stalen laschpla-

ten, stalen eindplaton, sta-
len schroefbouten en ijzeren 
haakbouten, i n dr i e perceelen, 
ten behoeve van het Ver -
nieuwingsfonds der  Staats-
spoorwegen. 

e besteding geschiedt volgens Art .
van het bestek. 

t bestek ligt van den <=n November 
 tei lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n cn aan de bureaux van 
de n s W. J.

E S te . J. V A N
te . E. E te  en is 
op  aanvraag (per  brief) aan genoemd 
Centraal-bureau (Afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van  per  stuk. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

, den  November

MÜSGRAVB&O., d 

te . 

B f f F
 - -i 

Op g den <=n r  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Ex loitatie van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van : 

Bestek N°.
g van stalen dwarsl iggers 

met be vestigingsdeelen i n dr i e 
perceelen, ten behoeve van het 
Vernieuwingsfonds der  Staats-
spoorwegen. 

e besteding geschiedt volgens art.  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  November 
 ter  lezing aan het Centraal-bureau bij 

de e n en aan de bureaux van 
de n s VV. J.

E S te . J. V A N
te  en . V A N N te
en zijn op  aanvraag (per  brief) aan 
genoemd Centraal-bureau (Afd. Weg en Wer-
ken) te bekomen, tegen betaling van /
per  siuk. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

 den  November

 C l e . 

PARKETVLOEREN en WAWDTEGELS: 
J

N  Ns  Cle. 
n en Cementtegels. 

Groote voorraden.

Zilvere n .Medaill e Amsterda m 1883. 
T E

G . 
N 

E . 

 V A N 

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkamer-Benoodigdheden , 
, 

Gouden en Z i lveren . . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 
e inrichtingen waarvan reeds vele 

in  geplaatst zijn, munten uit door 
 en

G A G E N T 

E N 

Telegram-Adres: N 

n te bezichtigen in het Tentoon-
stell ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

 en St. Anthonie Breestraat C

Obernkirchner  of Bremer- Udelfanger-
e Z A N  S T E E N. 

S i l e z i s ch en Z w e e d s ch . 
Fransen en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

I 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b.̂ h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 
Agent voor n i liti s & Co.

,. A. Jandges te

Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-
waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

T E C T O R ï U M . 

T E 

Lenten 1887 

Antwerpe n 1887 

Nieuwste dakbedekkingstof. T evenals matglas,  en
T  TEG E  E E N  en . Tal van attesten van hier  te lande uitgevoerde daken, 

verandahs enz., bedekt met , bewijzen dat de eigenschappen eu voordeelen van deze 
bcdukkingstof reeds meer  eu meer  erkend en gewaardeerd worden door  het publiek e der  rollen 

. Ureedte . of . Prij s ƒ 8 . 65 per  Q . Belangrijke korting voor . Architecten. 
s gratis op aauvragc aan het Technisch Bureau E V O O G T

 N°. 82, Telefoon 2048.

y

Bodact ie: . P. J. . , Prof. E. . ft. E , 
C. , F. J. S en C. T .J . S . 

Bu reau: t
Ui tgevers: E N . VA N  &  ZOON. 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C c . 

Abonnementspi ij s voor  Nederland, fr. p.p.  voor  Ned.-lndie 

(bij  vooruitbetaling) . p .p ./ ; voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. f — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  C'ts. 

: n betreffende de . — t Univer-
siteitsgebouw te Utrecht. — e nieuwe Circus. — . — Verslagen 
van de vergaderingen der  afdeelingen Arnhem,  en n  Nov. 

 — Binnenlandsche berichten. — Necrologie. — Vraagbaak.— Afloop 
van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

W . ,

P. G.

Afdee l ing Amsterdam. 

7 de Jaargang N ° . 49. 



(*) Art .  uit de ontwerpovereenkomst van B. en W. luidt als volgt: 
„Contractan t ter  eenre verbindt zich bovenbedoeld gebouw in bruiklee-
ning aan te nemen, mits het gebouw zij  overeenkomstig de door  con-
tanten in gemeen overleg vastgestelde opgave van eischen, waarvan ten 
afschrift aan deze overeenkomst is vastgehecht, en de (loor  contractanten 
ter  andere opgemaakte en door  contractant ter  eenre goedgekeurde 
plannen en bestek." 

2 °.

 8 5. e vraag N" . 86: «behooren de détai l- teeke-

ningen van een gebouw dat voltooid is, aan den architect of 

aan den principaal , vindt, naar  mijne meening, voor  een groot 

deel hare beantwoording in het artikel : Civiel-rechterlijk e verant-

woordelijkheid van ingenieurs, architecten en opzichters, voorko-

mende in het vorig nummer van het Bouwkundig Weekblad. 

n korte woorden deelen wij  onze zienswijze omtrent de vraag 

hierbi j  mede. 

e principaal , die uit den aard der  zaak weinig of geen tech-

nische kennis bezit, draagt aan een architect op, zijne soms geheel 

tegenstrijdige denkbeelden, in een deugdelijken uitvoerbaren vorm 

te brengen. 

s bouwmeesters teekeningen, naar  aanleiding der  opdracht 

vervaardigd, dienen tot dri e verschillende doeleinden. 

 Om den principaal reeds vóór den bouw aanschouwelijk 

voor  te stellen hoe het bouwwerk worden zal. 

2°. Om de toestemming tot den bouw van de overheid te 

erlangen. 

 Om mét het bestek ten grondslag te strekken voor  de uit-
voering. 

t de principaal de teekeningen goedgekeurd, dan treedt 
de bouwmeester, bij  de uitvoering van het werk, als zijn gemach-
tigde op, tenzij  er  anders is overeengekomen. 

Art .  B. W. zegt: n de verbintenis om iets te geven is 

begrepen de verplichtin g om de zaak te leveren, en vooi der-

zelver  behoud,  als een goed huis-

vader  Op grond hiervan zouden de uitvoerders, wan-

neer  het bouwwerk voltooid, het perceel in bezit genomen en de 



 remmen. 

 de betrekking van Gcmtentcaichitekt van Schiedam 

hebben zich  candidaten aangemeld, waaruit door  Burgemeester 

en Wethouders een zestal zal worden voorgedragen. 

t



mede dat de hoogst artistieke omlijsting van het portret voor in 
het album, ontworpen en geteekend is door het medelid der 
Commissie den heer J. Verheul . n dit album, waarin de 
namen der  deelnemers alphabetisch zijn vermeld, bevindt zich 
eene oorkonde, die het doel van het geschenk omschrijft en door 
de leden der  Commissie is onderteekend. 

e heer van m aanvaardde met ingenomenheid het aan-
denken. j  zag er  een bewijs in, dat zijne leerlingen zijn onder-
wij s hadden gewaardeerd, en thans aan den avond van zijn leven 
gekomen; zal het hem eene aanleiding te meer  zijn, om te den-
ken aan die genoeglijke avonden, toen hij  onderwijs gaf. 

Vóór dat dc Commissie uiteen ging richtt e de heer  G. J. , 
r  aan de Polytechnische te , nog eenige hartelijk e 

woorden tot den heer v. . 

Spreker is overtuigd, dat de heer v. , al moge men meenen 
dat hij , ontheven van de waarlij k dikwijl s bezwarende taak om 
na inspannend dagwerk des avonds nog onderwijs te geven, 
het rustig zal hebben, — meermalen met weemoed vervuld zal zijn 
op die avonden, waarop hij  vroeger  onder  zijne leerlingen placht 
te verkeeren. 

t groote opgewektheid toch gaf hij  altij d onderwijs en nim-
mer heeft iemand onzer  waargenomen, dat de meester, hoewel 
vermoeid of wellicht onder den invloed van ernstige zaken of 
teleurstellingen, die zeker  ieder  bouwmeester op zijn weg ontmoet, 
zulks toonde bij  het geven van zijn lessen, of voor  zijne leerlingen 
afgetrokken of minder  humaan was. 

Behalve deze voortreffelijk e hoedanigheid zijn zijne leerlingen 
veel aan hem verplicht, door de degelijke grondslagen welke hij 
gelegd heeft. 

n den tegenwoordigen tij d maakt zich de ernstige bouwmeester 
wel eens ongerust over de toekomst van onze kunst, nu er  zooveel 
waarde wordt gehecht aan het schilderachtige van het geheel en 
het decoratief van het detail, terwij l de breede opvatting der  lijnen 
en de schoone verhoudingen dikwijl s daardoor  op den achtergrond 
geraken. 

r  aan van m hebben wij  te danken, dat de hoofdzaken 
en de ware beginselen in onze kunst niet gemakkelijk zullen worden 
voorbijgezien, en hoe hoog ook decoratie en bekleeding van het 
détail in onze schatting  deze ons niet mag overvleugelen. 

t het u, geachte leermeester, zoo eindigde de heer , 
eene voldoening zijn in de vele kalme levensjaren die wij  u toe-
wenschen, dat uwe opvattingen der  architectuur ons niet alleen 
zullen bijblijven , maar ook naar  onze beste krachten zullen wor-
den voortgeplant door  woord en daad. 

Op de voordracht voor r  van d waren geplaatst 
de heeren W . de , ingenieur bij  den Prov. Waterstaat in 
Zeeland en Jhr . O. J. r  van , ingenieur bij  de 
Staats Spoorwegen. 

n de vergadering van t . j. l . heeft het Bestuur  van d 
met algemeene stemmen benoemd, de heer W . de . 

g i r  overleed te Edam het oud-lid der -

schappij, de heer  Cornelis de Jong, in den ouderdom van  jaren. 

Sedert eenige jaren zeide hij  zijne zaken vaarwel, en wijdde zich 

geheel aan de belangen van plaats en gemeente. e degelijke, 
practische blik , welke hem bij  zijn yroegeren arbeid steeds 
onderscheidde, bleef hem eigen, nu het de behartiging gold der 
belangen van anderen. 

Eene korte, ernstige ziekte maakte een einde aan zijn werk-
zaam leven. Vele nuttige zaken zullen zijn verscheiden voorzeker 
diep betreuren. 

Zoo ook onze , die noode ziet heengaan mannen, 
die in het schoone vak hunner  keuze met eere grij s zijn geworden. G. 

Naar aanleiding van het verslag van de vergadering der  Afd . 
Utrecht, gehouden  October  en voorkomende in het

 van  Nov.  N°.  verzoek ik u beleefd 
om plaatsing ,in uw blad voor de volgende mededeelingen. 

i ° . dat ik als Bestuurslid der  Afd . Utrecht^geen kennis droeg 
van het schrijven dier  Afd . aan het Bestuur der , 
betreffende het Universiteitsgebouw te Utrecht, waarom ik mij 
verplicht acht bij  dezen openlijk te verklaren, dat ik mij  in geen 
geval met dat schrijven kan vereenigen; 

 dat het besluit, om een schrijven over  genoemde kwestie te 
richten aan het Bestuur der , genomen is in een ver-
gadering, bestaande uit  Bestuurs- en  gewone leden, waar-
door het zeker  veel van haar  beteekenis verliest. 

d 

 Uw . r 
r .

 Nov. t gemeentebestuur: het bouwen van 
administratiekantoren en van  beltbazenwoningen op het terrein 
bestemd voor  asch- en vuilnisbelt aan de  Wetering: 

. en W. n te Nieuwer-Amstel, ƒ  W, . Struijs: 
. . Zeevat  G. Beenbakker  Gzn. te Sliedrecht 

 Th . 't ,  P. , /  Ph. A . 

Warners  A . Paans,  G. . van ,
. C. , ƒ . k te ,  J. Schaaf-

stra, . , ƒ  E. . f . 
r en Zn. ƒ  W. Voskuijl , ƒ  N. Perquin 

en Zonen te Berkel, ƒ . J. , ƒ . J. B. 
van ,  P. t te Nieuwer-Amstel, ƒ
W . Greve te Buiksloot,  P. Boon, ƒ  E. -
makers te Nieuwer-Amstel,  de overigen allen aldaar, 

E  Nov. e bouwkundige . van Zoelen : het bouwen 
van een heerenhuis: Wed. . de Vries . te Wageningen: 
ƒ  A. r  idem, ƒ  A. van Peursem, ƒ
J. Gazenbeek, ƒ  G. Eijlander ,  W. van Wagens-
veld, ƒ  G. Esser, ƒ  de overigen allen aldaar. 

3°4 

n . 
Vuren- , Grenen-, E iken-. Noten- of n . Profielen naar 

verkiezing. , . , n en complete 
Bet immer ingen in alle houtsoorten, worden op bestelling in korten tij d geleverd, 
van goed gedroogd hout. 43°3 

N . 
Versierin g van «leuren , lijste n en geheel e vertrekke n niet Carto n Pierre , 

volgens teekeningen. E ikenhouten, Teakhouten en andere blanke Buitendeuren. 
, , , enz. 

SYMONS  HUIJGEN 

exploitatie der j en van de Val Travers. 

 T i u o t « T 

Bel tweg No. 3. . 
Gecomprimeerd e Asphaltwege n endit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -

Hastie k voo r Trottoirs , Skating-Kinks , Moutvloereu , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en Magazijnvloeren . Gangen . Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkingen , lteton-Fundeeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindeli j k , Ondoordringbaar , Geraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

 3,

J

 o.
Stedeli jk Z iekenhuis

h -
berg  Haarlem,  Concert-
gebouw Amsterdam,

h Zieken nuis. Amsterdam,
 Pr in s i lendr iks t icht ing ,

Zee,  Tabaksdroogerij
 'sHage,

Gymnas ium -
keri j  en Adminis t rat iegebouw Nieuwe 

e Courant ,
n on m s 

Brouwer i j ,
TJrselinen !  Venloo,

G -ii voor  i i idnstr iëcl e doeleinden. 

 m

 & O . 

 PARKETVLOi-rit N en WArfDTEGELS :
jj t

N S 4 01e. | 
n  Cementtegels. , 

W. F WEUNTJES, 
Singel 514  Amsterdam. 

Special i teit i u n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasdo 

. 
 Stoke upon Trent. 

 A.  Crefeld 

 ZES

Dri e Honder d Gulden . j 
 T l EU . 

S
v o or  twee  gedetacheer d

twe e Honder d Gulden . 
\ 4.1 V Zilveren e Vnisterduni 1«S.J. 

, . , r r .. , T E
 . . . . . r i n i w r D i i r 7 C i M 
 W A 1 t n L f c . I U I . 1 l i b U l Z , t IN . 

e r a t i s

Zelfreguleererde stoomverwarming  lage g met venti lat ie, 
zonder  eenig gevaar. V r i j  van ' s  bepal ingen op het stoomwezen. 

Synagoge, lladiiirichthigeii , Schoollokalen en Vergaderzalen en bureaux 
der Nederl . e Gemeente

Sigarenfabriek van C. Ott o . Slot Bi l joen
 G. . Steijn  Gebrs. Gl 'atam a 

l Cont inental l du N o r d  Stadhuis
 Bouw-Bureaux e . B a um 

 Schlieper &  B a um  E . Oesterrieth
Jockey-Club  Un ion Bau Gesellschaft  (6 t nieuwe 
Ziekenbaus

 J .  J . . Neervoort  de P o ll

Vertegenwoordige r  JV1.  K i t , Amsterdam . 

Telegram-Adres: . Te lephon N ° . 352. 

http://tnLfc.IUI.1li


E V A N . 

Op Zaterdag r  des namid-
dags ten  zal in een der n 
van bet t van Justitie te's Graven-
hage, in het openbaar,  enkele inschrijving , 
worden : 

t dr iejar i g onderhoud, aan-
vangende 1 Januar i 1889 en 
eindigende 31 r 1890, 
v a n: 

t S VAN ' , het S 
V A G en de -

S te Arnhem. 
e S te
i W en S V A N 

G te Tiet. 
t G , 

het W en de -
S te

t W te  waarin het 
t en de n van de -

theken en het r  gevestigd zijn. 
t T te 

e S en het S 
V A N G te

t S V A N G te
e S te
e S en het S 

V A N G te
t W te 

e Aanbesteding geschiedt in  Perceelen. 
Bestekken liggen ter  lezing in bovenge-

noemde Gebouwen en op het Bureau van 
den t voor de Gevange-
nissen en n te'sGravenhage, 
en zijn tegen betaling van  "P banco 
aanvrage verkrijgbaa r  bij  de S 
V A N , Boekh indelaars, Spui N°.
te 's Gravenhage. 

Aanwijzin g zal geschieden voor  de Gebou-
wen te Zutphen, Tiel, Utrecht en , 
beginnende bij  de Cellulair e Gevangenissen, 
den n r  des nam. ten i jure . 

Voor de Gebouwen te 's Gravenhage den 
r  des voorm. ten  ure 

voor het s van Bewaring; des nam. ten 
ure voor de Strafgevangenis. 

Voor de Gebouwen te Arnhem den n 
r  voor het Paleis van Justitie 

des voorm. ten  ure, daarna voor het 
s van Bewaring, en des nam. ten ié ure 

voor de Strafgevangenis. 
Voar de Gebouwen te , t 

en t den n r  des 
v. m. ten  ure. 

Voor  de Gebouwen te Amersfoort en Gorin-
chem den n r  des voorm. 
ten  ure. 

n zijn te bekomen bij  den -
nieur-Architec t voor de Gevangenissen en 

n te'sGravenhage, en voorts: 
Voor de werken aan het Paleis van Justi-

tie en het s van Bewaring te Arnhem, 
bij  den Opzichter W. A . Nicola aldaar. 

Voor die aan de Strafgevangenis te Arn -
hem, bij  den Opzichter A . . Freen aldaar. 

Voor die te Zutphen, bij  den Opzichter 
F. . Ettiger  aldaar. 

Voor die te Tiel, bij  den Opzichter  G. A . 
Scholten aldaar. 

Voor die te Utrecht, Amersfoort en -
foort, bij  den r P. r 
te Utrecht. 

Voor die te , t en Go-
rinchem, bij  den r G. J. Van 
der  Goes te . 

Voor die aan de Strafgevangenis te 's Gra-
venhage, bij  den Opzichter W. k 
aldaar. 

Voor die aan het s van bewaring te 
's Gravenhage, bij  den Opzichter  J. . Pfeiffer, 
aldaar. 

En voor die te , bij  den Opzichter 
J. m aldaar. 

4297 Voor den , 

P. J. V A N . 

Op g den r
des namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van: 
Bestek N°.

t maken van eene mi l i ta i r e los-
en laadplaats, het leggen van 
een losspoor en het ver r ich ten 
van bi jkomende werken op het 
station . 

g f 7400.— 

e besteding geschiedt volgens $  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  November 
 ter  lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r . E. E 
te  en is op  aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer-
ken) te bekomen, tegen betaling van

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den =n r  ten  ure, 
des voormiddag.-. 

, den '<=n Novmber

Op g den r  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van : 

Bestek N°.

t maken van steigers en een 

ui twi jkspoo r  langs de haven 

op het station . 

g f 2050.— 

e besteding geschiedt volgens $  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  November 
 ter  lezing aan het Centraal-bureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r . J. E SON-

E te  en is op
aanvraag aan genoemd Centraal-bureau (Afd. 
Weg en Werken) te bekomen, tegen beta-
ling van /

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en bij 
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den r  ten  ure, 
des voormiddags. 

, den  November

eener  met , 

en van beiden afzonderli jk , voor 
' de . . Parochie van den . 
Stephanus te Borne, op g 
den 13 r e k. 

e aanwijzing op den zelfden dag. 
e bestekken met teekeningen zijn a 
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Voor - en Nadeelen , Koste n van aanle g en Brandstofverbrui k der verschillend e systeemen . 

Ventilatie-
Vulkachels. 

-

ming. 
Waterverwarming. 

e druk. j e druk. 
Stoomverwar-

ming. 

Stoomwaterver-

warming. 
"Stoomluchtver-

warming. 
Waterlucht-
verwarming. 

d 

van 
toepassing. 

overal, waar 
schoorsteenen 
voorhanden 

zijn. 

moeielijk in be-
staande gebouwen 

aan te brengen, 
wegens de 

luchtkanalen. 

tamelijk gemak-
kelij k in bestaan-

de gebouwen 
aan te brengen. 

Zeer  gemakkelijk in bestaande gebouwen 

aan te brengen wegens de geringe wijdte 

der buizen. 

even als bij  luchtverwarming. 

Werking in 
horizontale 
richting . 

beg rensd. 
niet onbegrensd, doch toerei-

kend voor  woonhuizen, schepen, 
kleine kerken, enz. 

onbegrensd. 

onbegrensd bij 

gebruik van 
meerdere lucht-
kamers, doch bij 
gebruik van één 
luchtkamer als 
bij-luchtverwar -

ming 

evenals bij 

lucht-
verwarming. 

Tijd , waarin de 
verlangde tempe-

ratuur  bereikt 
wordt. 

zeer  kort . 
koit, doch iets 

langer  dan bij 

kachels. 

lang, doch altij d 

binnen  uren. 
kort . tamelijk kort, binnen  a  uren. 

langer  dan bij 

lagedruk-

waterverwar-

ming. 

g der 

temperatuur  in 

elk vertrek. 

gemakkelijk. 

snel en eenvoudig 

bij  stil weder; 

moeieüjker bij 

hevigen wind. 

gemakkelijk, doch minder  snel 
dan bij  luchtverwarming. 

gemakkelijk en snel. als bij  luchtverwarming. 

Bediening der 

Stookinrichting. 
Bij  alle systeemen even gemakkelijk, wanneer eene goede vul-inrichtin g toegepast is. 

n van aan-

leg per S 

verwarmde 

ruimte. 

Gulden. Gu den. Gulden. Gulden. Gulden. Gulden. Gulden. Gulden. 

Brandstofver-

bruik per  dag en 

per s ver-

warmde ruimte. 

. . . . . . . . 

g voor: 

Scholen, 

. Ver-

gaderzalen, 

e Zie-

kenhuizen, 

, 

enz. 

e woonhui-
zen, Scholen, 

, -
ken en daar, waar 
men eene Cen-

trale-verwarming 

met de minste 
kosten van aanleg 

wenscht. 

Grootere woon-
huizen, Villa' s 
Plantenkassen en 
overal daar, waar 
men voortdurend 
eene zachte ge-
lijkmatig e tem-

peratuur  verlangt. 

, Ge-

vangenissen, 

Winkels en daar, 

waar  de kosten 

niet groot mogen 

zijn. 

voor  woonhuizen  met
anders voor  groote gebouwen, als: Zieken-
huizen, Gevangenissen, Schouwburgen, enz. 
en overal daar, waar  stoom reeds voorhan-
den en groote luchtverversching vereischt is. 

Gebouwen, 
waar  men aan-

houdende 
luchtverver-

sching en eene 
zachte gelijk-
matige tem-

peratuur 
wenscht. 

Af te raden: 

voor  uitgestrek-
te gebouwen met 
lage sousterrains 

en daar, waar 
men den Calori-
fère niet dieper 

kan plaatsen dan 
de te verwarmen 

lokalen. 

wanneer  spoe-
dige en tijdelijk e 

verwarming 
verlangd wordt. 

wanneer  de ver-
warming slechts 
zelden gebruikt 
zal worden (be-
vriezen van het 
water  mogelijk) 
en eene gelijk-
matige verwar-
ming verlangd 

wordt. 

met zelfregeling, wanneer  de verwarming 
slechts van tij d tot tij d gebruikt wordt; 
zonder  zelfregeling, wanneer  stoom niet 
tevens voor  andere doeleinden vereischt 
wordt. 

voor  kleine 
gebouwen, 
wegens de 

groote kosten 
van aanleg en 
wegens het 
gevaar  van 
bevriezen. 

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

A lgemeene bepa l ingen. 

1. e architect (ingenieur) is ervoor  aansprakelijk, dat de 

technische verrichtingen, die hij  op zich heeft genomen, voldoen 

aan de algemeen erkende regelen der  bouwkunst. 

j  is er  niet voor  aansprakelijk, dat zijne technische ver-

richtingen voldoen aan de eischen der  aesthetica. 

s bij  de bespreking van de strafrechtelijk e verantwoorde-

lijkhei d van den bouwkundige is erop gewezen, dat het noodig 

is in algemeene trekken de verantwoordelijkheid op eenige wijze 

te begrenzen, en is ook daar  als maatstaf aangenomen, dat zijn 

werk moet voldoen aan de  regelen van bouw-

kunst. e bepaling gaat uit van het denkbeeld, dat het in acht 

nemen van de  regelen van iederen bouwkundige 

kan worden gevorderd. n d heeft men deze formule 

voor  de omschrijving van de verplichtingen van den bouwkundige 

gekozen, omdat deze ook voorkomt in het Strafwetboek. 

t zoude niet billij k zijn den bouwkundige de verplichtin g 

te stellen, dat hij  zich houdt aan regelen van bouwkunst, die 

wel is waar  juist kunnen zijn, maar  toch niet zoo algemeen geldend 

erkend en nog van zoodanig jongen datum, dat de ervaring nog 

niet haar  stempel daarop heeft gedrukt. 

Bij  het ainnemen van deze omschrijving zal het den rechter, 

hierbi j  ondersteund door het gevoelen van deskundigen, niet z.vaar 

vallen, eene juiste beslissing te nemen. 

e regelen van de aesthetica zijn uitgesloten. t oordeel over 

het schoone van een bouwwerk is zoodanig subjectief, dat het 

niet doenlijk is den bouwkundige verantwoordelijk te stellen, voor 

de opvatting van het al of niet schoone van zijn werk door  anderen. 

e architect (ingenieur) is aansprakelijk voor  schade, welke 

door  de schuld van door  hem aangestelde personen in uitvoering 

van hun dienstverrichtingen ontstaat, in dezelfde mate als waren 

de fouten, die tot de schade aanleiding geven, door  hem zelveu 

begaan. 

*) e regelen zijn den  Augustus  vastgesteld dior  den 
j  zijn 

de verkorte mededeelingen gevoegd van de beweegredenen, welke bij 
het opmaken daarvan hebben gegolden. 



t dc bouwkundige zeer  dikwijl s genoodzaakt is een deel van 

zijn arbeid aan anderen op te dragen, behoeft geene nadere ver-

klaring ; dit neemt niet weg, dat aan hem een opdracht is gedaan, 

omdat men het noodige vertrouwen heeft gesteld in zijne kunde 

en dat hij  dus aansprakelijk is voor de handelingen, die door 

hem in dienst gestelde personen verrichten. Trouwens deze be-

paling is geheel in overeenstemming met Artike l  van het B. W . 

e architect (ingenieur) is slechts dan aansprakelijk voor 

schade, ontstaan door eene vertraging van door  hem te verrichten 

arbeid, wanneer  zulks uitdrukkelij k bij  overeenkomst is bepaald. 

e werkgever kan groot belang er  bij  hebben, dat de door 

den bouwkundige op zich genomen arbeid binnen zekeren tij d 

gereed zij; hij  kan maatregelen getroffen hebben, die bij  ver-

traging 'van een dergelijken arbeid hun waarde verliezen. t 

is daarom van groote beteekenis, om den juisten omvang der 

aansprakelijkheid van den bouwkundige in dat opzicht vast te 

stellen. 

t gemeene recht bepaalt dat dengene, die. na in gebreke te 

zijn gesteld (artt .  en  B. W.), nalatig blijf t op een be-

paalden tij d een arbeid af te leveren, verantwoordelijk is voor de 

daardoor  voor den werkgever  ontstane schade. 

e verplichtin g inag echter  den bouwkundige niet opgelegd 

worden, daar  eerstens zijn werk in vele gevallen een meer ol 

minder  diep gaande voorbereidende studie vereischt, en dikwijl s 

waarnemingen noodig maakt waarvan de duur  niet vooraf is te 

bepalen, terwij l bij  werken van artistieken aard de bouwkundige 

niet te allen tijd e de hiervoor zoo noodige dispositie bezit. 

t zoude zeker  niet in het belang van den werkgever  zijn, 

wanneer de bouwkundige, om in dat opzicht aan zijne verplich-

tingen te voldoen, genoodzaakt zoude worden om de hem gedane 

opdracht minder  grondig te bestudeeren, of de oplossing van een 

artistiek vraagstuk zoude moeten vinden op een tijdstip , waarop 

hij  daarvoor  niet gedisponeerd zoude zijn. 

t is daarom, dat hel vergoeden van schade, ontstaan door te 

late levering van het werk van den bouwmeester, alleen dan wordt 

voorgesteld, wanneer  zulks uitdrukkelij k bij  overeenkomst is be-

dongen. Er  kunnen toch omstandigheden zijn, waardoor  het tijdi g 

gereed zijn van een werk van de hoogste beteekenis is, en in 

dergelijke gevallen is het zeker, dat de aanbesteder het recht 

moet hebben te bedingen, dat bij  inlevering van de plannen of 

werkteekeningen op een later  tijdsti p dan hiervoor door  partijen is 

vastgesteld, de schade ten laste van den bouwkundige komt. r 

staat tegenover, dat wanneer de bouwkundige de verplichtin g op 

zich neemt, om tegen een zoodanigen vooruit bepaalden tij d gereed 

te zijn en het risico loopt van bij  verzuim schadeloosstelling te 

moeten betalen, hij  een hooger  honorarium zal kunnen bedingen. 

Onder gewone omstandigheden moet echter  de bouwkundige 

niet aansprakelijk zijn voor  schade, ontstaan door  vertraging in 

zijn werk. 

e architect (ingenieur) is niet aansprakelijk voor  schade, 

die ontstaat uit het niet nakomen van wetsbepalingen of ver-

ordeningen, die niet geldend zijn in de plaats zijner  inwoning of ' 

hem niet zijn medegedeeld door den werkgever, tenzij  het bewijs 

kan geleverd worden, dat zij  hem op andere wijze zijn bekend 

gemaakt. Ook is hij  niet aansprakelijk voor  nadeelen hieruit 

ontstaan, dat de werkgever met de opdracht heeft gewenscht een 

doel te bereiken, hetwelk den architect (ingenieur) niet is kenbaar

gemaakt. 

t eerste gedeelte is duidelijk , en behoeft geene nadere toe-

lichting, daar van den bouwmeester  niet kan gevorderd worden 1 

dat hij  bekend is met alle polderreglementen, keuren en plaatse-

lijk e verordeningen. 

Wat het tweede aangaat zoo is dit in overeenstemming met 

art .  B. W., dat als algemeenen regel geeft, dat de schuldige 

slechts verplicht is tot vergoeding van zoodanige schade, als tijdens 

de teekening van het contract was te voorzien. t heeft tevens 

ten doel, om'zooveel mogelijk strij d te vermijden over  de kwestie,

of de schade al of niet vooruit was te verwachten en ontzegt 

daarom den werkgever het recht, om schadeloosstelling te eischen 

voor het niet bereiken van een doel, dat hij  zich met het werk 

had voorgesteld, doch niet aan den bouwkundige heeft kenbaar 

gemaakt. 

n ligt in geen enkel opzicht een onbillijk e verkortin g van 

de rechten van den werkgever; integendeel moet als regel 

gelden, dat deze den bouwkundige in alle onderdeden bekend 

make met de bestemming, die hij  aan het bouwwerk wil geven, 

en bij  gebreke hiervan de gevolgen zelf drage. 

 Wanneer de architect (ingenieur) verantwoordelijk wordt 
gesteld voor  fouten aan uitgevoerde bouwwerken of geleverde 
voorwerpen, zoo bepaalt zich zijne verantwoordelijkheid tot ver-
goeding van de schade, die aan het bouwwerk of geleverd voor-
werp zelf ontstaat. 

e bepaling heeft ten doel, den omvang van de verantwoor-

delijkheid van den bouwmeester  te bepalen. 

s in het vroeger  besprokene is aangetoond, dat het dikwijl s 

zeer  moeilijk is, het juiste verband te bepalen, dat bestaat tus-

schen de schade en de oorzaak ervan. Bij  andere leveringen is 

het feit van het aannemen van de levering voldoende, om den 

leverancier  te ontslaan van verdere verantwoordelijkheid. Ook 

bij  bouwwerken wordt volgens het Fransche recht dezelfde regel 

in acht genomen voor  dergelijke fouten, die bij  de oplevering 

reeds zichtbaar  waren. 

Vertoont zich nu later  na de oplevering schade tengevolge van 

constructie fouten, dan kunnen hier  samenwerken achteloosheid 

van den werkgever bij  het opnemen van het werk en nalatigheid 

van den bouwmeester. 

s verantwoordelijkheid in deze is niet te begrenzen. 

Na de opneming en ingebruikneming wordt het bouwwerk aan 

de controle van den bouwmeester  onttrokken. Juist met het oog 

hierop schijnt het noodig, om de mate van de verantwoordelijkheid 

van den bouwmeester  te begrenzen. Schade aan een afgewerkt 

en in gebruik genomen gebouw vertoont zich zeer  zelden plot-

seling in dergelijke mate, dat die niet bij  behoorlijke opmerk-

zaamheid in zooverre te voorzien was, dat schade aan andere 

voorwerpen had kunnen voorkomen worden. 

t is hierom, dat de schadeloosstelling waartoe de bouwmeester 

verplicht kan worden, moet begrensd worden tot de schade, die 

aan het bouwwerk zeil is ontstaan, wanneer deze althans haar 

oorzaak heeft in het niet opvolgen van de algemeene regelen der 

bouwkunst. n ligt schijnbaar eene onbillijkheid , daar  door  de 

schade, aan het bouwwerk ontstaan, ook nadeel kan toegebracht 

worden aan andere zaken; maar  hiertegenover  staat dat, zoo als 

vroeger  gezegd is, eene dergelijke schade gewoonlijk vroegtijdi g 

genoeg kan worden voorzien, en dat, wanneer de werkgever  zulks 

wenscht, hij  bij  overeenkomst kan bedingen, dat ook nadeel, ont-

staan aan andere werken, tengevolge van schade aan het werk 

van den bouwmeester, voor  diens verantwoordelijkheid blijft , in 

welk geval deze weder  voor  zijn grootere verantwoordelijkheid 

een hooger  honorarium kan bedingen. 

6. s aan den architect (ingenieur) niet ten minste de algemeene 

leiding opgedragen van de uitvoering, dan wordt schade, ontstaan 

door  fouten in de plannen, niet door hem vergoed, wanneer  deze 

van zoodanigen aard ziin, dat de fouten zouden vermeden zijn, 

wanneer de architect (ingenieur) zelf de uitvoering had geleid. 

Ook bij  de grootste opmerkzaamheid zal de bouwmeester  on-

duidelijkheden, onvolkomenheden en dergelijke fouten bij  het 

daarstellen van den voor  de uitvoering van een bouwwerk noodigen 

arbeid (begrootingen van kosten, teekeningen enz.) niet geheel 

kunnen vermijden. Vooral kunnen teekeningen volgens het oordeel 

van den bouwmeester  geheel duidelij k zijn, terwij l bij  de uitvoering 

eene nadere opheldering noodig blijkt . Ook kan het voorkomen 

dat bij  de uitvoering blijkt , dat de bouwgrond niet geheel is, 

zooals die bij  het opmaken van het plan was aangenomen. 

Nu is het niet meer dan billijk , dat de bouwmeester  in de 

gelegenheid wordt gesteld, om dergelijke schier  onvermijdelijk e 

fouten te herstellen, en dit kan alleen geschieden door hem ten 

minste de algemeene leiding van de uitvoering te geven. Word t 

dit niet gedaan, dan kan men hem ook niet verantwoordelijk 

stellen voor  dergelijke fouten. 

t de werkgever bij  de uitvoering van een door  een archi-

tect (ingenieur) ontworpen bouwwerk, werklieden of leveranciers 

toe, welke niet door den architect (ingenieur) zijn goedgekeurd, 

dan heeft hij , in geval van schade, te bewijzen, dat die werklieden 

of leveranciers de noodige bekwaamheid bezitten, om eene goede 

uitvoering te verzekeren. 

Zelfs bij  het meest opmerkzame toezicht is het voor den bouw-

meester  onmogelijk fouten te voorkomen, wanneer  hij  moet werken 

met slechte werklieden en insoliede leveranciers. Aan den bouw-

kundige moet dus het recht verblijven om werklieden of leveranciers 

te weigeren. Staat de werkgever  zulks niet toe, dan neemt hij 

daardoor een deel van de verantwoordelijkheid op zich, echter 

niet de geheele, want de mogelijkheid bestaat, dat de bouwmeester 

in zijn oordeel onjuist is geweest, of dat hij , om bijoogmerken de | 

gewraakte werklieden of leveranciers heeft afgewezen. r  echter 

de werkgever  door het aannemen van door den bouwmeester 

gewraakte werklieden of leveranciers ingrijp t in de werkzaamheden 

van den verantwoordelijken bouwmeester, zoo is het niet meer  dan 

billijk , dat van hem, in geval van schade, het bewijs gevorderd 

wordt , dat hij  in dit opzicht juist is te werk gegaan en dat de

schade niet het gevolg is van die werklieden of leveranciers. 

8. Word t de architect (ingenieur) tengevolge van onvoldoend 

toezicht of onvoldoende keuring van materialen (!$  en

aansprakelijk gesteld voor  slechte uitvoering, dan bestaat die 

aansprakelijkheid slechts voor het geval, dat de uitvoerder  van het 

werk niet in staat is de schade te vergoeden. t de architect

(ingenieur) de keuze van den uitvoerder van het werk (aannemer) 

niet goedgekeurd, zoo heeft in geval van onvermogen van den 

uitvoerder, de aanbesteder het bewijs te leveren, dat hij  bij  de

keuze van den uitvoerder met de noodige zorg is te werk gegaan. 

e bouwkundige, die het toezicht op de uitvoering heeft, is 

aansprakelijk voor de goede uitvoering van het werk, echter  niet 

in de eerste plaats. e eigenlijke uitvoerder van het werk, 

gewoonlijk de aannemer, heeft op zich genomen, om het werk 

behoorlijk naar de eischen van goed werk uit te voeren en is 

dus in de eerste plaats de verantwoordelijke persoon. 

e aanbesteder zal op de uitvoering toezicht doen uitoefenen 

in zijn eigen belang, doch bij  het stiptste toezicht is het niet 

mogelijk om, wanneer de aannemer slecht wil , alle verkeerde 

handelingen tegen te gaan. e zoude van de zijde der  di-

rectie een zoo uitgebreid personeel noodig zijn, dat hierin zeer 

moeielijk zoude zijn te voorzien, nog daargelaten de groote kosten, 

die dit zoude medebrengen. Bovendien worden de verkeerde 

handelingen bedreven door den uitvoerder  zelf of door in dienst 

van dezen staande werklieden of leveranciers. Wel is waar zou 

men hiertegen kunnen aanvoeren, dat ook door het toeziende 

personeel knoeierijen kunnen worden bedreven, doch deze kun-

nen niet tot uitvoering komen, zonder  medewerking van den 

eigenlijken uitvoerder; deze moet dus medeplichtig zijn. t 

toeziend personeel te ontslaan van alle verantwoordelijkheid gaat 

echter  ook niet; dit zoude tot weinig oplettendheid van die zijde 

leiden. t is daarom, dat wordt voorgesteld den toezienden 

bouwkundige verantwoordelijk te stellen, voor het geval van 

onvermogen van een uitvoerder. 

e toeziende bouwkundige heeft dus het grootste belang bij 

de keuze van den uitvoerder, vandaar dat hij  omtrent de soli-

diteit van dezen moet geraadpleegd worden. t de aanbe-

steder een uilvoerder  tegen den zin van den bouwkundige, dan 

is het niet meer dan billijk , dat hij  moet bewijzen in deze niet 

ondoordacht te hebben gehandeld. Zeer  dikwijl s toch wordt de 

aanbesteder  verleid, een aannemer te kiezen die, zonder de 

noodige waarborgen van soliditeit te bezitten, door de lage aan-

nemingssom hem het meest verkieslijk voorkomt. 

Juist dergelijke aannemers zullen trachten door  goedkoop doch 

slecht werk nog zooveel mogelijk te verdienen. 

t tegengaan van dergelijke praktijke n komt geheel ten laste 

van den opzichthebbenden bouwkundige, terwij l hij  juist bij 

dergellijk e aannemers het meest gevaar  loopt, om door onver-

mogen van dezen voor  schadeloosstelling te worden aangesproken. 

e aansprakelijkheid van den architect (ingenieur) voor 

verlichtingen, welke betrekking hebben op een door hem ont-

worpen of geleid bouwwerk, mag niet langer  duren dan die 

van den uitvoerder  (aannemer), Zij  verloopt echter  in allen ge-

valle na een tij d van dri e jaren na het tijdsti p van het in ge-

brui k nemen, of- van de aanvraag tot oplevering. e aanspra-

kelijkhei d van den architect (ingenieur) voor  alle andere ver-

richtingen houdt op na een tijdsverloop van een jaar  na de vol-

eindiging ervan. Worden binnen dien tij d gebreken waargenomen, 

die voor  rekening kunnen komen van den architect (ingenieur), 

zoo is de werkgever  verplicht , op verbeurte van het verlies van 

alle recht op schadeloosstelling, deze binnen de genoemde tijds-

verloopen den architect (ingenieur) kenbaar te maken. 

Volgens art.  li . W. is dc bouwkundige aansprakelijk voor 

alle gebreken, die tengevolge van slechte uitvoering of slechten 

ondergrond binnen de  jaren na de oplevering onstaan, terwij l 

verder bij  het Nederlandsch recht nog geen uitspraak gedaan is, 

binnen welken tij d de actie tot schadeloosstelling moet worden 

ingesteld, en sommigen van oordeel zijn. dat hiermede  jaren 

kan worden gewacht, zelfs na het verstrijken van den termij n 

van  jaren. Een dergelijke zware last staat in geen even-

redigheid met de prijzen, die voor  technischen arbeid worden 

betaald. Ook is hierin eene onbillijkhei d gelegen tegenover  den 

bouwkundige, in vergelijkin g met andere personen. 

Bij  eiken verkoop toch is de vordering tot vrijwarin g ter  zake 

van verborgen gebreken gebonden aan ueen korten termijn , over-

»ecnkomstig den aard dier  gebreken en met inachtneming van 

«de' gebruiken der  plaats, waar de koop gesloten is''  (art.

B. W.). Gewoonlijk wordt als termij n aangenomen een tij d van 

zes weken. 

Bovendien is het na een lang tijdsverloop niet meer  na te gaan, 

of de gebreken werkelij k hun oorzaak hebben in de slechte uit-

voering of den slechten ondergrond. 

t is zeker  zeer  moeielijk een juisten tij d te stellen, waar-

binnen gebreken, uit die  zaken voortvloeiende, zich zullen 

vertoonen; een tijdsverloop van dri e jaren schijnt daarvoor  vol-

komen voldoende. 

Wat andere verrichtingen van den bouwkundige aangaat, zoo 

zijn gebreken daarin gewoonlijk dadelijk te onderkennen, en is de 

tij d van e;c;n jaar  daarvoor  voldoende te achten. t is echter 

niet alleen noodzakelijk, den tij d van verantwoordelijkheid vastte 

stellen, maar ook den termij n waarbinnen een actie moet worden 

ingesteld; het is daarom, dat in het tweede lid van dit artikel 

ook deze is bepaald. 

Amsterdam. i

e ondergeteekenden. leden van het Bestuur der j 

tot bevordering der  Bouwkunst, door uw schrijven dd.  Novem-

ber  in kennis gesteld van uw tegen-adres aan Z. Exc. den 

r van Staat, r  van Binnenl. Zaken, dat ten doel 

heeft de redenen te ontvouwen, die n  konden doen instemmen 

met den inhoud van het adres, door het Bestuur  der j 

aan denzelfden r  ingediend op  November  gevoelen 

zich genoopt op te komen tegen uwe in deze zaak aangenomen 

houding. 

Zi j  zijn van oordeel, dat gij,  uw gevoelen kenbaar te maken, 

op andere wijze hadt behooien op te treden, dan als Onder-

Voorzitter  van het College, dat het genoemd adres van  Nov. j.l . 

 — heeft ingediend. 

e geheel onjuiste conclusie van uw adres, als zouden aan de 

adressen van het Bestuur  der , verzonden r 

 en icS November  geen gezonde beginselen ten grondslag 

liggen, laten zij  aan de beoordeeling over van ieder  onpartijdi g 

vakgenoot. Zij  gevoelen zich alleen verplicht  in hciinnering te 

brengen, dat het eerstgenoemde adres, waarvan afschrift hierbij 

gaat, meer  bepaaldelijk gekant was tegen het eenzijdig door-

drijve n eener  bepaalde richting , die door  eene macht als die der 

g wordt voorgestaan. — het in de tweede plaats genoemde, 

tegen het ontnemen van de vrij e uitin g van het kunstgevoel aan 

den bouwmeester, in algemeenen zin. 

Zi j  geven  tevens de verzekering, dat zij  geheel instemmen 

met de motieven, door hun medelid den heer . J. Nieuwcnhiiis 



aangevoerd ter  weerlegging van uw tegen-adres aan Z. Exc. den 

, en voorkomende in het ingezonden stuk van het

 N°.  van  November  van welk stuk 

afschrift hierbij  gaat. 

. . 

J. . 

C. . 

F. J. . 

T . . 

. G. . 

. W. . 

 C.

c

Aan de Tweede  der Staten-Generaal. 

t Bestuur  van de j  tot bevordering der , 

kennis genomen hebbende van het adres, dat door kunstkenners 

en kunstvrienden — naar  aanleiding van de opmerkelijk e artikelen 

van den heer  Schorer, in het Weekblad »de Amsterdammer"  — 

aan de Volksvertegenwoordiging is gezonden, 

veroorlooft zich met allen verschuldigden eerbied U de verzeke-

rin g te geven, dat de strekking van bovengenoemd adres zijn 

instemming wegdraagt, en meer  bepaaldelijk wat betreft het tweede 

gedeelte, waar  sprake is van de wederinstelling eener  Commissie 

van . 

Opdat evenwel de werkkrin g eener  dergelijke Commissie niet 

weder  — gelijk die der  vorige — worde verlamd, 

geeft het Bestuur  der j  voornoemd, eerbiediglijk in 

overweging, een college in het leven te doen roepen, dal in het 

laatste ressort den r  ter  zijde staat, onafhankelijk van eiken 

anderen ambtenaar, wiens invloed — als die van den tegenwoordigen 

s der  Afdeeling  en Wetenschappen — ver-

derfelij k kan zijn voor  den bloei der  Nederlandsche Bouwkunst. 

C. ,

C.  J S ,

n het «Algemeen "  van Woensdag  November 

wordt  mededeeling gedaan van den 

inhoud van den brief van . P. J. . Cuypers aan den r 

van Staat. r  van Binnenlandsche Zaken, waarin de schrijver 

de redenen ontvouwt waarom hij  zijne stem niet heeft geschonken 

aan het adres, door  het Bestuur  der j  tot bevordering 

der Bouwkunst aan genoemden r  gezonden in zake het 

te stichten Akademiegebouw te Utrecht. 

Na de mededeeling van dien inhoud zegt het : 

t adres is in zijn geheel opgenomen in het Bouwk. Weekblad, 

dat er  tevens eene wederlegging van bevat door  den bouwmeester 

F. J. Nieuwenhuis, die met den hoogleeraar  Gugel de ontwerpen 

voor  de nieuwe Akademie heeft gemaakt." 

t is echter  niet de heer  Nieuwenhuis, maar welde heer  C. Ver-

meijs, r  der  Gemeentewerken te Utrecht, die met den 

heer  Gugel deze ontwerpen heeft gemaakt. 

Nadat het Handelsblad opmerkzaam was gemaakt op deze be-

gane fout, waardoor  het betoog van den heer  Nieuwenhuis in de 

oogen van velen aan kracht zou kunnen verliezen, had men mogen 

verwachten, dat die fout hersteld zou zijn geworden, eveneens 

onder  het hoofd Binnenland. t blad heeft dit echter  gedaan 

op eene zeer  weinig in 't oog loopende plaats, namelijk onder 

 en  in het blad van r  j. l . 

r  staat: n het bericht betreffende het nieuwe Akademie-

gebouw te Utrecht wordt ten onrechte de heer  F. J. Nieuwenhuis 
als mede-ontwerper  genoemd. e plannen zijn gemaakt door den 
heer  C. Vermeijs in vereeniging met prof Gugel." 

Niet eens wordt alzoo vermeld waar  het eerste bericht in het 
d is te vinden. 

 meenen de aandacht der  lezers hierop te moeten vestigen. 

Op de door  de Vereeniging tot bevordering der  Bouwkunst te 

Groningen uitgeschreven prijsvraag: het ontwerp eener  boerderij , 

zijn  antwoorden ingezonden:  Snippertijd . a fin couronne 

l'oeuvre,  Ora et labora,  Nederland,  Pan,  Quot capita 

tot sensus, , .  Sedilla,  Nijverheid, 

 Eendracht,  Entreprise en  Seebach. 

Voor  de betrekking van opzichter  kl . van een provincialen 

Waterstaat in Gelderland hebben zich  sollicitanten aangemeld, 

waaronder  wederom civiel-ingenieurs 

e eigenlijke wonder  gaslamp van F. -

mans, voor  straatverlichting, heeft den uiterlijke n vorm van een 

gewone gaslantaarn, zooals die algemeen gebruikelij k is. 

Boven op den lantaarn is een reservoir  met een vocht geplaatst, 

van waaruit een buisje loopt, langs den zijwand van de lantaarn, 

verder  over  den benedenwand, en in 't midden van dezen op-

waarts is gebogen. n dit laatste gedeelte is een gewone kraan 

aangebracht, waardoor  het vocht wordt tegengehouden. Boven 

de kraan is een brander  geplaatst met een fijn  gaatje, waaruit 

het vocht kan vloeien dat wordt ontstoken. Boven de vlam is 

een metalen schermpje geplaatst, waardoor  deze zich breed uitzet. 

t vocht hetwelk gebrnikt wordt, schijnt gewone naphta te zijn. 

e vlam komt in lichtsterkte zeer  nabij  het gaslicht en is zelfs 

witter  dan de gewone gasvlam. 

 Een stof die de gewenschte eigenschappen 
bezit, schijnt niet bekend te zijn. 

 Waarui t bestaat Tecto num, en is het voor  af-

dekking van verandas enz. duurzaam aan te bevelen? 

 Welk middel moet er  worden aangewend tot het 

algeheel wegnemen van champignons (paddestoelen), onder hou-

ten vloeren of ingemetselde bindlagen? 

. e Vergadering van r  werd door den 

voorzitter  geopend en de leden welkom geheten. d 

werd, dat eene uitnoodiging is ingekomen van wege de Amster-

damsche Afdeeling der  Nederlandsche j  ter  bevorde-

rin g van Nijverheid, om eene gecombineerde vergadering te 

houden, waarop de heer  J. S. Theunissen het vraagstuk -

vrij e verbranding en steenkolengas tot verwarming"  zal inleiden, 

die waarschijnlij k den  Januari a. s. gehouden zal worden. Be-

halve de prijsvraa g «Ontwerp Bier- of s met uitzichttoren 

in een park,"  waarvoor  als prij s het getuigschrift der  afdeeling en 

 gesteld is, is een tweede prijsvraa g uitgeschreven : een schrif-

telijk e oplossing van de vraag e zal onze woonkamer het best 

verlicht , verwarmd en geventileerd worden ?"  Als prij s is hiervoor 

gesteld het getuigschrift der  Afdeeling en e Jury is samen-

gesteld uit de heeren . P. Berlage, . n Gpz. en . J. Wolter . 

e heer  J. T . r  sprak hierna over  de «Traditi e in de 

Bouwkunst" , welke zoo belangwekkende en hoogst onderhoudende 

verhandeling hij  toelichtte door  photographieen van oud e 

bouwwerken en phothographieên uit Griekenland. e Voorzitter 

dankte den spreker  voor  zijne zoo schoone bijdrage en verzocht 

hem in dezen winter  nog het vervolg van deze lezing tc houden, 

hetgeen spreker  beloofde te zullen doen. 

Na aanneming van  leden sloot de Voorzitter  de vergadering. 

5 

i i 

F A BK J E K E , 

A M S T E R D A M 
Bel tweg No. 3. 

V  N 

ZW S E A . 

ROODE Z A N D S T E E N SOORTEN 
) aan te bevelen. V an de fijnst e qualiteit , duurzaam, 

scheur-, vlek- en salpetervrij , zijn zij  bijzonder  geschikt voor 

alle soorten van Pracht - en Kunstbouwwerke n 

A l s beeldhou w materiaa l zijn zij  mede aanbevelenswaard. 

Zi j  worden gelevtrd zoowel onbewerkt, als geheel gereed 

volgens geleverde teekeningen. 

J. , 
 E igenaar  van Steengroeven te n i n den Pfalz. 

 x p l o i i n !

e ondergeteekenden ber ichten 
hiermede, dat zij  tot hunnen verte-
genwoordiger  voor  Neder land voor 
den verkoop van 

D E N N E N B E S T E K H O U T 
hebben aangesteld, den r  J A N 
V A N  P OT te Bot te rdam. 

n a./d. E nz i /h Schwarzwald 

U T  &C° . 

Gecomprimeerd e Asnlinltwegei i endit o Dorschvloeren . Werken in Asphali -
Mastie k voo r Trottoirs , Skaiinsr-Kinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen , Winkel - en Magazijiivloeren . Gangen . Veranda' s Hrug - en Oakhc -
dekkiniren . Beto n Fimdeeriiijreii , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wer ing van vochtige muren. 
Voor  inlichtingen omtrent het leugen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich le adresseeren 

aan het r  der  fabriek, Beltweg 3,  4331 

Obernkirchner  of Bremer- Udelfanger-
e N 

S i l e z i s ch en Z w e e d s ch . 
Fransch en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

< 

ï t l 

j  refereerende aan bovenstaande 
advertent ie, heb i k de eer  mij  bi jzon-
der aan te bevelen tot het leveren 
van N B E S T E T tot 
concurreerende pr i jzen , en teeken 
i n afwacht ing uwer  aangename aan-
vragen 4333 

, 

U w . r 

N VA N . 

Bij  te , ziet 
heden het licht : 

A. . V , 

d o o r E U G E N ,

t 831 in den tekst gedrukte 
figuren en 6 staalgravuren. Tweede, 
veelvermeerderde enbij  gewerkte druk . 

"
» » > Compleete werk . met 

het , ingenaaid in  deelen »
gebonden in half marokko pracht-
band, bovensnede verguld, in koker  »

t met groote zorj; bewerkte -
T E B geeft in alphabethisehe orde een over-
zicht van de tallooze namen van personen, 
gebouwen, monumenten, enz., welke in het 
werk voorkomen, en is even onontbeerlijk 
als de  die het 
reeds bevat. t doet niet alleen den grooten 
rijkdo m van onderwerpen, die in het werk 
behandeld worden, in volle mate uitkomen, 
vooral omdat alle gelijksoortige gebouwen 
en monumenten onder  e'en hoofd vereenigd 
zijn, maar  verhoogt er  ook de waarde van 
voor  den gebruiker, daar  het hem het opzoe-
ken gemakkelijk, in vele gevallen eerst daar-
door  mogelijk maakt. e uitgever  vertrouwt 
door  de uitgave van het r  alle bezit-
ters van dit belangrijke werk te hebben 
verplicht , en te meer  daar  hij  het voor 
een hoogst ge r i ngen pri j s verkrijgbaa r 
heelt gesteld. 

ƒ1.75 per  stuk. 



G. J. Vincent &C 1. 

 Amsterdam

 Antwerpen

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden N 
.

t met -voel succes " $ y * " ' 

e ondergoteekenJen bevelen zich 
bi j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Prompt e aflevering en bil l i jk e con-

d i t i ë n . 

 E o k i n 138 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514  Amsterdam 

Specialiteit i u n en Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 

. 

n i  ins S Co. Stoke uptm Trent. 

.. A. Janilges  Crefeld. 

waren waarvan 
strekt worden. 

 Enifclsehe T

 1). 

, T & C\ 
. E N 16. 

— Vraag-  en inlichtingen — 

(Systeem E ) Amsterdam. 

e warinwaterverwarmin g (met nieuwe toepassing van zelfregeling) 

beveelt zich aan iu do volgende geplaatste  bestelde toestellen, sinds 1876. 

 toestellen,

 &

 toestellen.

 —

Dit jaar zijn verwarm d en geventileerd : 

 (6o

 (Ventilatie). 

 te  Kl in isc h Ziekenhuis , groo t + 15000M s . 

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1S83. 

G . 
N 

E . 

Th, A. , d t 32 . 

 1881  1882. 

Prij s per Jaargan g . . f 10 

N  V A N  &

10 D E C E M B E R 1887. 

M U S G R A V E & O . ,
te T 

iMÜSCRAVES ] e AmOncburg bij h  d .

s e 

cngelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

Tuigkainei'-Benoodigdheileii , 

ï&r~

sotuittett  zeer nette bewerking. 

K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 

Telephoon

i 3 9  S  g . 

 &

 PARKETVLOEREN en WAMDTEGELS 

 MINTON HOLLIN 8

E
S 15 Gulden. 

 Gebouw der 
 tot bevordering dei Houwkunst,

 De  van  & Zoon,
 />. H. van de

Gedrukt bij de  van  Zoon 



Verkrijgbaa r in de maten van 30—50 cM . lengte , 

6 - 1 1 „  breedte , 

35 „  dikte . 

Behalv e lagere n prijs , biede n deze parketvloeren , bove n de 

ander e soorten , de volgend e voordeele n aan: Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n (kraken ) en 

ongedierte . Grooter e duurzaamheid , omda t he t hou t 

u i t één s tu k b e s t a a n d e , v e r d e r ka n a f g e s l e t e n w o r d e n . 

SYMONS  HUIJGEN 

E S o t t e r  d a m . 

T

l voor  Nederland, , 19 Pr in s ; , Amsterdam. 

J A N H A M E R , 
Amsterdam . Kerkstraa t

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

vereischen geen toezicht, hebben geen beweegbare deelen, geven geen 
terugslag in den koker; zijn van sobede constructie bij  billijke n prijs . 

n alle voorname plaatsen zijn modellen te bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis en franco. 

Centrale Verwarming en 
Ventilatie. 

Toepassingen o. a.:
Stedelijk Ziekenhuis  Stoomver-

warming. h -
berg hij  Stoomverwarming. Concert-
gebouw  wanne lurht eu heetwater. 

h Zieken'iuis,  Warme 
lucht. Pr in s ,

 warmwater. Tabaksdroogerij  bij  den 
//eer  lage druk, stoomverwarming. 
Gymnas ium  warmelneht. -
keri j  en Administ rat iegebouw Nieuwe 

e Courant , afgewerkte stoom. 
n on m s 

Brouwer i j ,  Stooimvaterverwarming. 
Ursel inen e  Stoomverwar-
ming enz. euz. 

i v o o e . 

G VOO
. 
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 SS 

 1886. 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

: .  J. . . Prof. E . . . E T TYF F 
C. , F.J. S en C. T .J . S . 

Bureau: t
Ui tgevers: E N . VA N  &

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js vooi Nederland, fr. p. p.  voor  Neri.-lmli e 

(bij  vooruitbetaling) r  p. p./  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. f  Afzonderl. Nummers voor  lang de voorraad strekt  'ts. 

 : t kanteel ljsselstein. — t Universiteitsgebouw te Utrecht. 
— Straf- en civielrechtelijke verantwoordelijkheid van Technici bij  cle uit-
voering van werken. — . — Onze e n in 
de Tweede . — Verslagen van de vergaderingen tier  afdeelingen 
's Gravenhage, en Groningen r  — Binnenlandsche be-
richen. — Vraagbaak. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

H 

et aantal der  merkwaardige oude 
Nederlandsche gebouwen, die 
langzamerhand verdwenen zijn, 
dreigt helaas met een te worden 
vermeerderd. 

t oude en vermaarde kasteel 
, naast het stadje van 

dien naam gelegen, zal door  den 
tegenwoordigen eigenaar, Jhr. . . Strick van -
schoten, op den s t e ' i . a. s. worden verkocht. 

k zal daarvan het gevolg zijn, dat 
het voor  afbraak valt; daardoor  zal van een der  weinig 
overgebleven voorbeelden van onze krijgskundig e bouw-
kunst uit de oudste tijden, nog slechts de plaats zijn 
aan te wijzen waar  het heeft gestaan, een plaats zoo 
rij k aan herinneringen en zoo belangrijk voor  de histo-
rie van ons land. 

üud is het kasteel ongetwijfeld. t is aan te toonen 
uit de geschiedenis van de baronye van , die 
ons terug voert tot de oudste tijden, en waaruit blijkt , 
dat het slot reeds in  bestaan moet hebben, daar 
in geschriften van dat jaar  gewezen wordt op oorspron-
kelijk e heeren van . 

Vermaard is het niet minder. t bewijzen de ge-
schiedbladen der  baronye, en het feit, dat het kasteel 
achtereenvolgens in handen is geweest van de voornaam-
ste geslachten des lands. 

r  het huwelijk van Bertrude van n met 

Gysbrecht van Amstel, ging het kasteel over  in het 
bezit van dat laatste geslacht. n tij d was daarna 
Wolfaert van Borssel er  heer  en meester, nadat hij 
het van Jan van d ten geschenke had ontvangen 
(einde  eeuw). Willem de Goede stelde in 't begin 
der  eeuw het geslacht van Amstel weder  in zijn 
rechtmatig eigendom. n  kwam het door  aanhu-
welijkin g in 't bezit van het geslacht Egmond, en bleef 
dit tot aan het huwelijk van Prins Willem  met Anna 
van Egmond, waardoor  het adelijk goed aan de Oranjes 
overging. Thans, sinds  is het kasteel in het bezit 
van een der  oudste geslachten van ons land, dat van 
Strick van . 

t kasteel heeft in den loop der  tijden vele veran-
deringen ondergaan. Trouwens, hierover  behoeft men 
zich niet te verwonderen, wanneer  men bedenkt dat de 
graven van d en het Sticht, voortdurend om het 
bezit er  van strij d voerden. n werd het bele-
gerd en bestormd, of wel ondervond het de gevolgen 
der  aanvallen op het stadje , dat langzamer-
hand ontstaan was en zich ontwikkelde in de onmid-
dellijk e nabijheid. 

e eerste en tevens merkwaardigste belegering die 
geboekt werd, is die van  Jan van , die 
den eigenaar  ervan, Gysbrecht van Amstel, elders ge-
vangen hield, veroverde toen het kasteel, dat gedurende 
bijna een vol jaar  heldhaftig werd verdedigd door  Bertrude, 
de vrouw van Gysbrecht, met een handvolk volks. Bij 
de capitulatie trok de verdedigster, slechts gevolgd door 

 overgebleven krijgsknechten, de poort uit. 

e laatste belangrijke belegering was die van
toen „di e van het Sticht"  stad en slot dreigden te ver-
overen, maar  door  den toenmaligen heer s gedwon-
gen werden terug te trekken. 

Niettegenstaande de verschillende wijzigingen, die een 
gevolg waren van de/e herhaalde aanvallen en van de 
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n de zitting van de Tweede r der  Staten-Generaal, op 

g . j .  is bij  de behandeling der  Staatsbegrooting 

voor k V., t van Binnenlandsche Zaken, 

Art .  Universiteitsgebouw te Utrecht, ter  sprake gebracht het 

nieuw te stichten gebouw. 

Na al hetgeen over  deze zaak in dit blad reeds is geschreven, 

is het noodig om het verhandelde in die zitting daarbij  te voegen 

Wi j  meenen niet beter  te kunnen doen, dan het verslag uit de 

 over  te nemen. 

Art .  Universiteitsgebouw te Utrecht. 

e heer  Greeve herinnert wat in deze r is voorgevallen' 

met de motie van . Schaepman tot opheffing van eene der 

universiteiten, waarmede, zooals later  is gebleken, die te Utrecht 

werd bedoeld. e motie werd ingetrokken om de feestvreugde 

van het jubileum der  universiteit niet te verstoren. Naar  aan-

leiding daarvan komt hij  op tegen de vertraging, welke de uit-

voering der  plannen tot stichting van een nieuw Universiteitsge-

bouw heeft ondergaan. j  meent, dat omtrent de reden van het 

niet verwezenlijken dier  plannen tot dusver de r niet veel 

wijzer  is geworden, en gelooft, dat de ware oorzaak van het 

oponthoud veeleer  moet woiden toegeschreven aan de inmenging 

der rijksbouwkundigen bij  het samenstellen der  bouwplannen, 

tengevolge waarvan de zaak nog steeds in de knip zit van het 

e van binnenl. zaken, zonder dat men r.og weet, wanneer 

zij  er  uit zal komen. Spr. wijst er  op hoe het departement bij 

deze schenking aan de schenkers de wet wil voorschrijven, tot 

zelfs in de onderdeden van den bouwstijl, 

En nu meent hij , dat het niet aangaat de stad te dwingen, in 

de richtin g van stijl en vormen te gaan, zooals het k die wil 

voorschrijven. e ei^ch, dal het gebouw moet worden opge-

trokken, niet alleen in den stijl van den kloostergang, maar ook 

in den bouwtrant van den gothieken , acht hij  te hoog. 

e technische bezwaren beschouwt spr. als de ware reden, 

waarom het plan nog niet is uitgevoerd en de beste bedoelingen 

van Utrecht niet tot haar  recht zijn gekomen. 

Over de kwestie van stijl zal hij  zich niet uitlaten, hoe veel hij 

ook gevoelt voor de afdeeiing . W. aan Binnenl. zaken. j  zal 

zich niet mengen in den strij d of . Cuypers of wel zijne collega's 

gelijk hebben. r het spijt hem, dat eene betrekkelijk e nietig-

heid een goed plan, waartoe aanzienlijken en mindervermogenden, 

stad en provincie hebben bijgedragen, heeft opgehouden. 

n vraagt hij , of er  eenig uitzicht bestaat dat zal worden 

afgezien van het besluit, om alleen de schenking aan te nemen, 

onder  voorwaarde dat het k den stijl bepaalt. 

e heer y meent ook dat de reden der  vertraging 

uitsluitend te zoeken is bij  de . e g maakte 

reeds dadelijk moeielijkheden omtrent den vorm der  overeenkomst. 

Spreker  gelooft dat Utrecht alles heeft gedaan om de zaak te 

vereenvoudigen en te bevorderen. 

e eisch dat de overeenkomst moest voorafgaan aan het op-

maken van elk bouwplan, kan de gemeente z. i. terecht niet toe-

geven. e gemeente kan zich niet verbinden een gebouw te 

stichten, zonder te weten hoe het zou worden ingericht. 

Was het wonder, dat men naar een middelweg zocht, bestaande 

in het gelijktijdi g met de overeenkomst opmaken van een plan 

van bouweischen en bestekken? , op het oogenblik dat die 

zaak in orde zal komen, verklaart de r zijnen aanvanke-

lijke n eisch te handhaven, en zich de vaststelling van het plan 

zelf voor te behouden. Utrecht zou hierdoor  geheel tusschen de 

zaak gesteld worden. 

j  meent dat de g zich over de vraag, hoe het ge-

bouw zal worden, eene macht aanmatigt, die haar  niet toekomt. 

e vaststelling der  plannen door de g strijd t geheel met 

de bedoeling der  gevers. 

e g moest zich niet stellen op het standpunt dat zij 

zelve moet bouwen. t moet de gemeente Utrecht doen. Wel is 

er  overleg met de g noodig over de bruikbaarhei d van 

het gebouw voor het onderwijs, maar  meer ook niet. e zin van 

het gemeentebestuur  moet zooveel mogelijk geëerbiedigd worden. 

e houding van het gemeentebestuur, dat het plan aan het 

ministerie opzond, was geheel correct. n niet de 

handelwijze van curatoren om met de rijksbouwkundigen in over-

leg te treden en hun op te dragen een geheel nieuw plan te 

maken. 

e , curatoren, en de rijksbouwkundig e staan nu als 

parti j  tegenover de gemeente. 

Wat nu betreft het plan van eisch van den rijksbouwkundige, 

wijst spieker op eenige aanmerkingen van curatoren, strekkende 

om de voorkeur te geven aan het plan van den rijksbouwkundige. 

Zoo maken zij  aanmerking op de verlichtin g van het wacht-

kamertj e voor  studenten, waar zij  de meest pijnlijk e oogenblikken 

van hun leven doorbrengen, zoodat curatoren meer  zouden wenschen 

in- en uitzicht voor dat z. g. zweetkamertje. 

Ook meent spreker dat de toon, die tegenover de parti j  der 

architekten van de gemeente werd gevoerd, niet strekte om de 

te bemiddelen. 

h al kon het program van eisch tot overeenstemming leiden, 

ook deze werd onmogelijk gemaakt door den , die later 

een nieuw program opstelde, dat alle medewerking der  gemeente-

arehitekten onmogelijk maakt. Zeer  grievend acht spreker  voor 

die bouwkundigen den eisch van uitstekende bouwmaterialen. 

En onmogelijk voor  inwilligin g vatbaar  acht hij  het verlangen, 

dat het gebouw in denzelfden stijl moet zijn als de omringende 

bouwwerken: de g en de , waarmede het een ge-

heel moet vormen. Zulk een eisch mocht de g niet stellen, 

t is geen zaak die de g aangaat. 

Spreker  meent, dat vrijhei d moet worden gelaten omtrent de 

keuze van den stijl , wil men voorkomen, dat de zaak schipbreuk 

lijd e op gebrek aan overeenstemming. 

j  hoopt, dat de g alsnog gevolg zal geven aan het 

laatste verzoek van het gemeentebestuur van  dat in deze 

zaak groote lankmoedigheid heeft betoond. 

e r  geve dan een blij k van zijne zucht om mede te 

werken tot eene zaak, door  Utrecht zoo levendig verlangd. 

e r  van binnenlandsche zaken (de heer ) 

erkent geheel, dat het hier  betreft een nuttige stichting in het 

belang van het onderwijs. n de motieven van de 

feestgave, constateert hij , dat de eerste steen voor het gebouw 

in moreelen zin is gelegd bij  besluit van den Utrechtschen d 
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r hij  beweert dat het standpunt van eenvormigheid en aan-

eensluiting tusschen de omringende gebouwen nooit is verlaten. 

e bedoeling van het besluit is, dat het gebouw moet aan-

sluiten aan de bestaande gebouwen. 

e r  ontvouwt verder, waarom de regeering het van haar 

plicht geacht heeft, aangaande deze schenking eene overeenkomst 

te vorderen; waarom de plannen in handen zijn gesteld van cura-

toren, en waarom curatoren de medewerking van rijksbouwkundigen 

hebben gevraagd, want over dit laatste hebben de dagbladen eene 

valsche voorstelling gegeven. 

e r  wenscht altij d nog levendig dat het tot eene over-

eenkomst kome. t Utrecht zoo gemakkelijk en inschikkelij k is 

geweest bij  de onderhandelingen, moet hij  positief tegenspreken. 

Zoo beklaagt hij  zich over  oponthoud aan de zijde van Utrecht. 

Eenstemmigheid omtrent het program van eischen acht ook hij 

van groot belang. Zeer  bevreemd heeft het hem in deze zaak, dat 

aan den gemeenteraad van Utrecht een geheel ander  ontwerp-

contract is aangeboden dan de eerste ontwerp-overeenkomst met de 

regeering. En nu is het de regeering onmogelijk dat contract aan 

te nemen, zoolang daaraan het programma van eisch ontbrak. 

t het gebouw moet aansluiten ::an den stijl van het -

kerkhof, daaraan heeft de r geen oogenblik getwijfeld, hoe 

weinig gezind ook eene bepaalde voorkeur te geven aan eenigen stijl . 

j  laat iedereen vrijhei d eiken stijl in zijn soort te beoor-

deelen, en weidt uit over den stijl van verschillende gebouwen, 

o. a. dien van het w te Amsterdam, dien van het 

Binnenhof te 's Gravenhage en den Griekschen stijl van het ge-

bouw voor den n d

t hoofdbezwaar tegen de plannen der  Utrechtsche architecten 

is, zooals de r uiteenzet, dat het nut van de verschillende 

lokalen te veel wordt opgeofferd aan ruim e vestibules, trappen 

en gangen. 

j  wanhoopt nog niet en zal al het mogelijke doen om tot 

verzoening te geraken. Zijnerzijd s wil hij  geene verbitterin g in de 

hand werken. j  vertrouwt , dat, is eenmaal het contract gesloten, 

men het over de détails wel eens zal worden. 

Ten slotte zegt de , dat goedkeuring van dezen be-

grootingspost niets omtrent deze zaak beslist. 

e heer  Van Asch van Wijc k meent, dat het hier  betreft eene 

zaak van landsbelang, waardoor de r het recht heeft, eene 

van de g afwijkende meening in deze uit te spreken. n 

bedenke wel, dat komt dit gebouw niet tot stand, het bestaande 

gebouw aanmerkelijk zal moeten uitgebreid worden. 

e zaak is ook van landsbelang uit dit oogpunt, dat men 

zou kunnen opkomen tegen het streven om alles te dwingen naar 

eenen bepaalden stijl en daardoor het initiatie f te dooden. j 

betoogt dat, wordt het regeeringsplan gevolgd, men zal komen 

tot de allerzonderlingste verhoudingen tegenover de bestaande ge-

bouwen. Zoo acht spreker  verbouwing of afbraak van de pedels-

woning geheel onnoodig. 

Spreker  dringt er  op aan, dat de regeering loslate den eisch van 

den stijl , en alleen maar  een doelmatig universiteitsgebouw verlange. 

e heer  Greeve verzoekt den , met zijn onbevangen, 

helder  oordeel zelf eens te Utrecht de plannen te gaan onder-

zoeken, geheel onverwacht, en zonder  zich te doen vergezellen 

van een adjudant of van adjudanten. 

j  is dan ook overtuigd, dat de zaak tot een goed einde zal 

komen. 

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

B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n. 

Schetsen zijn voorloopige proeven ter  oplossing van een tech-
nisch vraagstuk. 

Voor  fouten in dergelijke schetsen kan de architect (ingenieur) 

niet verantwoordelijk worden gesteld. 

Ontwerpen en de'tailteekeningen moeten, met een aan het doel 

beantwoordende duidelijkhei d en uitvoerigheid op voldoende-

schaal worden uitgevoerd. Even als bestekken, voorwaarden en 

overeenkomsten, moeten zij  zoo ingericht zijn, dai naar  deze het 

bouwwerk kan worden uitgevoerd. 

Wat aangaat teekeningen, zoo is de architect (ingenieur) alleen 

aansprakelijk voor de ingeschreven maten, wanneer  niet de teeke-

ningen op ware grootte zijn uitgevoerd. Voor schade, welke de 

werkgever  lijd t door het met nakomen van wettelijke bepalingen 

in teekeningen, zoowel als in het technisch gedeelte van overeen-

komsten of bestekken, is de architect (ingenieur) slechts in zooverre 

verantwoordelijk , dat hij  de meerdere kosten moet vergoeden, die 

de werkgever  heelt, doordat hij  het werk duurder  betalen moet, 

dan wanneer  dergelijk yerzuim niet ware voorgekomen. 

e architect (ingenieur) kan eischen, dat door zijn schuld 

ontstane schade, door hem verholpen wordt. 

 — Bij  algemeene schatting van kosten en 

bij  taxatie is de architect (ingenieur) niet verantwoordelijk voor 

begane vergissingen en rekenfouten, tenzij  bij  contract anders is 

bepaald. 

Bij  gedetailleerde begrootingen is de architect (ingenieur) ver-

antwoordelijk voor de juistheid van de maten en de, berekening 

van de hoeveelheden en ook daarvoor, dat alle en niet meer  dan 

voor eene behoorlijk e uitvoering noodige zaken in rekening 

gebracht zijn, voor  zoover  zulks binnen door  ervaring gewettigde 

grenzen mogelijk is. e verantwoordelijkheid gaat echter  niet 

verder dan dat hij  verplicht is te vergoeden de meerdere kosten, 

die ontstaan door dat de werkgever  niet voorziene materialen 

duurder  heeft moeten koopen, dan het geval zoude zijn geweest, 

wanneer  deze dadelijk waren opgegeven, of te veel gekochte 

materialen niet verlies heeft moeten verkoopen. 

Voor de juistheid van aangenomen eenheidsprijzen en de ver-

rekening hiervan is de aichitect (ingenieur) niet aansprakelijk. 

 — Voor 

schade ontstaan tengevolge van gissingen bij  het geven van mon-

deling of schriftelij k medegedeelde meeningen is de architect (inge-

nieur) niet aansprakelijk, tenzij  bij  overeenkomst anders is bepaald. 

 — a.

e architect (ingenieur), belast met de uitvoering van een werk 

heeft, tenzij  de uitwerkin g van het ontwerp en de detailleering 

ervan wijzigingen uit hoofde van constructie noodzakelijk vorderen, 

niet het recht in de aan de uitvoering ten grond gelegde en door 

teekeningen en overeenkomst omschreven voorschriften wijzigingen 

te maken, tenzij  hij  door de algemeene machtiging van de zijde 

des werkgevers hiertoe gerechtigd is. 

n geen geval heeft hij  het recht om wijzigingen te maken, die 

tot grootere kosten aanleiding geven, zonder  speciale machtiging 

van den werkgever. 

Een ingrijpen van den werkgever in de bevoegdheid van den 

architect (ingenieur) onthelt dezen van de verantwoordelijkheid 

op de desbetreffende punten. 

b.  (Bauleitung). — e architect (ingenieur), belast 

met de bouwdirectie (Bauleitung), is verplicht den uitvoerder  alle 

inlichtingen te geven, die voor een duidelij k inzicht in de betee-

kenis van teekeningen en bestekbepalingen noodig zijn. 

c.  — e architect ^ingenieur), belast met het 

algemeen toezicht, is verplicht, om op gezette tijden de bouw- en 

werkplaatsen te bezoeken of van zijnentwege te doen bezoeken, 

den voortgang van het bouw werk doelmatig te leiden en, wanneer 

bij  zijne bezoeken gebreken worden waargenomen, last te geven 

deze te herstellen. 

Zijn e aansprakelijkheid ten opzichte van gebreken in materialen 

en uitvoering gaat niet verder, dan voor  zoover  hij  of zijn gemach-

tigde verzuimd heeft, op de bij  zijne bezoeken waargenomen ge-

breken te wijzen en alle hem ten dienste staande middelen aan 

te wenden, om deze te verhelpen. 

d.  — e met het bijzonder  toezicht op de 

uitvoering belaste architect (ingenieur) is verplicht de materialen 

en de werken na te gaan en ervoor te zorgen, dat deze volgens 

contract en volgens de eischen van goed werk worden geleverd 



en uitgevoerd j  is verantwoordelijk voor  gebreken, die bij  een 

goed onderzoek hadden kunnen vermeden worden, tenzij  hij  den 

uitvoerder  gelast heeft, om beter  materiaal of beter  werk te 

leveren en bij  niet volvoeren van dien last den werkgever  hier-

mede in kennis heeft gesteld. Zijn e verantwoordelijkheid gaat 

echter  niet verder, dan dat hij  op zijne kosten het slechte werk 

door goed heeft te vervangen. 

Wanneer  niet bepaald is bedongen, dat de architect (ingenieur) 

is belast met het bijzondere toezicht op de werken, zoo rust op 

hem slechts de plicht, het algemeene toezicht te houden. 

a.  — e architect (ingenieur), belast met 

het algemeen onderzoek bij  de oplevering van eenig bouwwerk of 

voorwerp van levering, moet de in het gezicht komende deelen 

hier  en daar  onderzoeken op het aanwezig zijn van gebreken. j 

is aansprakelijk voor  gebreken, die hij  waargenomen en niet ter 

kennis van den lastgever  heeft gebracht, met deze beperking, dat 

hij  alleen de kosten te vergoeden heeft, die de lastgever  later  bij 

de ontdekking der  gebreken, tengevolge van prijsverhooying van 

materialen of arbeidsloonen, meer  moet betalen dan bij  de tijdig e 

ontdekking ervan. 

b.  — e architect (ingenieur), belast met 

het bijzonder  onderzoek bij  de oplevering van eenig bouwwerk of 

voorwerp van levering, moet dat in alle onderdeelen, voor  zoover 

zij  toegankelijk zijn, onderzoeken op het aanwezig zijn van ge-

breken. j  is aansprakelijk voor  gebreken, die hij  heeft waar-

genomen, doch niet ter  kennis van den lastgever  gebracht, met 

deze beperking dat hij  alleen de kosten heeft te vergoeden, die 

de lastgever  later  bij  de ontdekking der  gebreken tengevolge van 

prijsverhooging van materialen of arbeidsloonen, meer  moet betalen 

dan bij  tijdig e ontdekking ervan. 

Bij  gebreke eener  uitdrukkelijk e opdracht tot een bijzonder 

onderzoek, heeft de met het onderzoek belaste architect (ingenieur) 

slechts aan de verplichtin g te voldoen, verbonden aan de opdracht 

tot een algemeen onderzoek. 

 — e architect (ingenieur), belast 

met de revisie der  rekeningen van den bouw, heeft te onderzoeken 

of de rekeningen in overeenstemming zijn met de leverings-

contracten en bij  gemis van zulke contracten, of de genoteerde 

prijzen passend zijn. t onderzoek naar  de juistheid der  hoe-

veelheden en van de soort en hoedanigheid der  in rekening 

gebrachte voorwerpen behoort niet tot de revisie, dan wanneer 

zulks bij  overeenkomst is bepaald. e architect (ingenieur) is 

aansprakelijk voor  fouten in de rekening, die hij  heeft ontdekt en 

niet ter  kennis van den lastgever  gebracht, doch alleen bij  onver-

mogen van dengene, die de rekening ingediend heeft. 

 — e bijzondere bepalingen zijn ondergeschikt 

aan de algemeene bepalingen. 

Naar  onze meening vereischen deze bijzondere bepalingen geene 

nadere toelichting. 

e eene speciale wetgeving op het punt vr.n de verant-

woordelijkheid van architect en ingenieur  verkregen worden, dan 

zouden deze «Bepalingen ter  regeling van de civielrechtelijke 

verantwoordelijkheid"  als grondslag daarvoor  kunnen dienen; is 

dit niet het geval en is art.  B. W . niet te beschouwen als 

een voorschrift van openbare orde, dan zouden deze bepalingen 

als grondslag kunnen dienen, voor  met de lastgevers 'e maken 

overeenkomsten. 

n d stelt men zich voor, dat wanneer  dit algemeen 

geschiedt, de rechtspraak er  zich naar  zal gaan richten, ook dan 

wanneer  deze bepalingen niet bij  contract van kracht zijn verklaard. 

 Bestuur  der

 tot bevordering  Bouwkunst. 

n een schrijven van r  jl . aan mij  gericht, door  mij 

den 8sten ontvangen, en waarvan gij  hebt gemeend afdrukken te 

te moeten verspreiden, wordt uwe meening uitgesproken, dat ik 

op andere wijze had behooren op  treden dan als Onder-Voor-

zitter  van het Bestuur  der , om kenbaar  te maken, 

dat ik niet kon instemmen met het adres dat gemeld Bestuur  met 

algemeene stemmen, in strij d met de mijne, aan den r van 

Staat, r  van Binnenlandsche Zaken inzond. 

Gaarne had ik vernomen op  andere wijze ik naar  uw 

oordeel hadde behooren op  treden; zoo lang mij  zulks niet 

woidt medegedeeld, kan ik de door mij  gekozen wijze niet ver-

werpelijk achten. 

Wat mij  daarentegen wel verwerpelijk voorkomt, is de wijze 

waarop door  U in het thans verspreide geschrift gepoogd wordt 

de schromelijke inconsequentie te verbergen die er  bestaat tusschen 

het adres van het Bestuur  der j  van r 

 en dat van  November

k heb er  den r op gewezen, dat in  ten behoeve 

van de ontwikkeling der  bouwkunst, gevraagd werd dat de g 

aan den Architect

terwij l daarentegen in  wegens oden kunstroem van het 

vaderland'1 er  op werd aangedrongen dat niet alleen

Te vergeefs tracht Uw laatste schrijven van r

te doen gelooven dat het adres van het Bestuur  van .

niet de door  mij  in het licht gestelde strekking had, en slechts 

meer  bepaaldelijk «gekant was tegen het eenzijdig doordrijven 

eener  bepaalde richting , die door  eene macht als die der g 

werd voorgestaan." 

Gij  druk t alleen het adhaesie-adres van  af, maar  om de 

ware bedoeling er  van te doen verstaan, ware het noodig geweest, 

ook het adres zelf mede te deelen, waarvan het Bestuur  destijds 

verzekerde, dat het zijne instemming wegdroeg. k zal dit klein 

verzuim herstellen. t adres dat in  de adhaesie van het 

Bestuur  erlangde zeide: 

e ondergeteekenden meenen het aan den m van 

hun vaderland verplicht te zijn, de aandacht der  Nederlandsche 

Volksvertegenwoordiging op de deerniswaardige gevolgen van het 

onweerspreekbare feit te vestigen, dat nu sedert verscheiden jaren 

reeds, van landswege eene richtin g in de Bouwkunst gevolgd 

wordt, even eenzijdig als verderfelijk . Zonder  in het minst te 

willen miskennen, integendeel ten volle waardeerend, de groote ver-

diensten in grootschen en smaakvollen kerkbouw van den bouw-

kunstenaar, door  wien die richtin g voornamelijk gehuldigd wordt, 

mogen zij  zich niet ontveinzen, dat de toepassing zijner  kerkbouw-

beginselen ook op den wereldlijken bouwstijl niet anders dan 

schadelijk werken kan en herhaaldelijk reeds gewerkt heeft. 

Zi j  willen hier  echter  niet aanvoeren, wat ten deze reeds in 

verschillende gebouwen misdaan is,

tevens de middelen aan de hand doende, die naar  hun bescheiden 

oordeel, zulk eene eenzijdigheid voor  het vervolg zullen voor-

komen 

Zi j  betreuren het dat het ontwerp van een dergelijk gebouw — 

dat van het Centraal-Station te Amsterdam — slechts eenige 

weken vóór de aanbesteding door  de bestek-teekeningen meer 

publiek is gemaakt,

 om het minder  in tweestrijd te doen zijn met zijne 

bestemming Ziedaar  dus het eerste verzoek, waarmee zij  zich 

met eerbiedigen vaderlandslievenden drang tot u wenden. 

t tweede is: die g door  doeltreffende maatregelen 

tevens een einde te doen maken aan het verder  volgen der  ge-

wraakte richtin g in 's s wereldlijken bouwstijl." 

leder  die  met twee maten meet, zal erkennen dat het 

Bestuur  der j  in  derhalve adhaesie schonk aan 

een adres, verzoekende dat de g zekere kunstrichtin g zou 

wraken en tegengaan, en zelfs een belangrijk bouwwerk volgens 

die denkbeelden van kunst ontworpen en aangevangen, voor 

zooveel mogelijk nog zou doen omwerken. 

t het volste recht mocht ik er  op wijzen dat deze houding 

in volslagen strij d is met die van hel jongste adres van Novem-

ber  waar  gevraagd wordt dat de r  volstrekt niet 
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worde belemmerd in zijn «vrij e kunstuiting -' , »in de vrij e uiting 

«van zijn kunstgevoel; waardoor  zijne werken een eigen en 

«sprekend karakter  kunnen aannemen." 

r P. J. . . 

Amsterdam. r

Aan den heer . P. J. . . 

Ons antwoord op uw schrijven van Jen r  j.l . aan 

de leden van het Bestuur  der j  tot bevordering der 

Bouwkunst kan kort zijn. 

Gij  vraagt, op welke andere wijze dan in de kwaliteit van 

Onder-Voorzitter  van het Bestuur  gij  in uw adres aan den r 

hadt moeten optreden. t antwoord is: in elke andere kwaliteit 

(hetzij  als architekt van de , hetzij  als 

oud (?) adviseur, hetzij  als privaat-architekt) , dan juist als Onder-

Voorzitter  van een Bestuur  dat in tegenovergestelden zin optreedt. 

Gij  hadt in uw adres kunnen doen uitkomen, dat gij , hoewel 

Onder-Voorzitter  zijnde, niet met de meerderheid mede kondet 

gaan, maar  in uw kwaliteit  als Onder-Voorzitter  hadt gij  bij  ont-

stentenis van den Voorzitter  zelf het adres van het Bestuur

teekenen, daar  dit adres uitvoering gaf aan een genomen Bestuurs-

besluit,

t gij  ons  wilt verantwoordelijk stellen voor  de 

daden van een Bestuur, voor  het meerendeel uit andere elementen 

samengesteld, is reeds een bewijs hoe zwak en gezocht uw be-

toog is. 

t is het des te meer, omdat het Bestuur  in  zich in zijn 

adhaesic-adres aan de g slechts in hoofdzaak vereenigde 

met het adres van particulieren in  d. i. met

e bijzondere punten 

waarmede het Bestuur  instemde zijn zeer  bepaald genoemd, name-

lij k de wederinstelling van eene Commissie van . 

r  hierop meer  uitsluitend aan te dringen, sloot het Bestuur  de 

overige punten welke in het adres van particulieren genoemd 

werden buiten, en in deze punten hebt gij  juist de kracht van uw 

betoog trachten te zoeken. 

Van inconsequentie van het Bestuur  kan dus geenerlei sprake zijn. 

n  kwam het Bestuur  slechts op tegen de eenzijdigheid 

der . 

A l acht het Bestuur  het de plicht der , bij  het ont-

werpen en 'itvoeren van n met minder  partijdig -

heid te werk te gaan, en als een eerste stap daartoe, zich door  eene 

onpartijdig e Commissie van adviseurs te doen voorlichten, — het 

Bestuur  der j  tot bevordering der  Bouwkunst heefter 

nooit aan gedacht eenig kunstenaar, ook niet den r  Cuypers, 

in zijne kunstuitingen in 't minst te willen belemmeren. 

t is daarom juist nu opgekomen tegen de pressie, door  dc 

g in zake het nieuwe Universiteitsgebouw te Utrecht 

uitgeoefend en het zal er  steeds naar  streven de vrijhei d van 

kunstuitin g overal en te allen tijd e te waarborgen. 

Wi j  beschouwen met dit weder-antwoord onzerzijds de discussie 

geëindigd, omdat zij  verder  niet meer  bevorderlij k kan zijn aan 

het doel, ons bij  het adres van  November  voorgesteld, 

namelijk : ohet waarborgen der  vrijhei d van den kunstenaar  op 

het gebied der  bouwkunst." 

J.

C.

 W.

e heer . . opzichter te Utrecht, geelt in een inge-

zonden stuk te kennen, dat het adres van den heer  Nieuwenhuis, 

in zake het te stichten Akademiegebouw te Utrecht, niet veel waarde 

heeft, 

i ° omdat het in eene kleine vergadering der  Afdeeling 

Utrecht behandeld is, 

 dat ZEd. niet op die vergadering aanwezig was. 

l de heer f zeer  veel gewicht hecht aan zijne tegeninge-

nomenheid met het behandelde adres, blijk t daaruit , dat hij  zegt 

 te moeten verklaren dat hij  zich in geen geval met dat 

schrijven kan vereenigen." 

t mag terecht bevreemding wekken, dat ZEd. kan gelooven, 

dal het noodzakelijk was dat zijne mee ïing den volke bekendge-

maakt moest worden. 

n moet zich al op een zeer  hoog standpunt weten te plaat-

sen om te veronderstellen, dat men in het onderhavige geval 

verplicht is. zijn veto te doen hooren. 

. i. had ZEd . dat ter  juister  plaats en tij d kunnen doen, om 

hen die zich interesseeren of deze en gene voor  of tegen het 

regeeringsontwerp is. 

Nu heeft het ingezonden stuk. niettegenstaande al den ernst 

waarin het gesteld is, eene belachlijke zijde. 

e loop van het adres des heeren Nieuwenhuis is bekend en 

toont genoegzaam aan, dat het de grootste instemming gevon-

den heeft. 

. J.

.

e datum van r  schijnt niet gunstig te zijn vooi 

het gedeelte der  Staatsbegrooting. betrekking hebbende op de 

Afdeeling  en Wetenschappen. n  werd op dien 

datum f  van k V geschrapt, men zou haast kunnen 

zeggen omdat de r  de r  er  volgens de heeren 

s en i had willen laten «inloopen". n  ook 

op , werd /  geschrapt voor  het herstel der  torens 

te t en te Groningen. Of hier  de kamerleden ontstemd zijn 

geworden door de Afd . . en W.r 

Voor de restauratie van het slot Teylingen, of liever  het be-

houd der  ruïne, was / '  aangevraagd, waartegen de heer 

Schimmelpenninck van Nyenbeek bezwaren opperde. j  wilde 

die som liever  zien besteed voor  verdere restauratie van het 

raadhuis te Franeker, waartegen de r  zich niet sterk ver-

zette, hoewel hij  de ruïn e respectabel genoeg achtte om te worden 

behouden. Tengevolge hiervan stelde de heer k een paar 

amendementen voor. die beide werden aangenomen, het eerste 

om de f  voor  't beoogde doel te schrappen, en het tweede, 

om die som voor  't raadhuis te Franeker  te bestemmen. t 

laatste was door den r  overgenomen, waartegen de heer 

Van Asch van Wijek zich verzette, die herinnerde dat in

het toegestane subsidie werd gezegd voor  ééns te zijn gevraagd, 

terwij l nu een uitgaaf werd gedecreteerd zonder  voorafgaand 

onderzoek of overweging der  gevolgen. t gold thans echter 

een anderen gevel, zeide de . 

Een belangrijker  amendement was door  de Commissie van 

s voorgesteld, dat verdedigd werd door  den heer 

Van . t bedoelde /'  te schrappen voor  't herstel 

der torens te t en Groningen. Staatshulp was hier  niet 



nooclig, daar de torens bij  Staatsregeling van  met last van 

onderhoud zijn algestaan aan de burgehjke gemeenten, en zoowel 

de eene als de andere stad in staat zijn de kosten van ƒ

bij te dragen. t had zelfs reeds /  gegeven. e heer 

van n oordeelde het niet goed zich wederom in deze zaak 

te mengen, alleen ten genoege van de afd. . en W , die zoo 

gaarne de hand in alle zaken heeft. 

e heer  Fabius zinspeelde er  op dat de subsidies waren opge-

drongen e r ontkende dit alles, en herinnerde aan 

vroeger  toegestane subsidies voor  torens Wel moeten de ge-

meenten ze onderhouden, maar het zou te betreuren zijn als ze 

werden gesloopt, nadat ze in verval waren geraakt. Bepaald 

onvermogen was bij  de gemeenten niet te constateeren, maar 

billij k was toch eenige tegemoetkoming van , waar de 

steden zooveel deden. Groningen b. v. zou s  der  kosten willen 

dragen. 

e heer  Fabius, lid van den Gemeenteraad te , las eenige 

officieeie verslagen van de raadszittingen aldaar  voor, en ver-

klaarde daaruit, dat de restauratie zaak alleen door 't stedelijk 

bestuur  waster  hand genomen, na een ontvangen wenk uit den . 

t ontstemde den r zeer. t een vuistslag op de 

groene tafel protesteerde hij  tegen hetgeen hij  een insinuatie van 

den heer  Fabius noemde, verklarende daarbij  dat door  hem geen 

subsidie was aangeboden. 

e heer  Fabius kwam met even groote verontwaardiging op 

tegen dat woord «insinuatie" , dat hij  zeker  niet had verdiend door 

zijne officieeie aanhalingen van feiten. 

n ziet. cok thans bleek weder uit het dtbat dat men bang 

was »er in te loopen." 

e , waarschijnlij k blijkbaa r  ontstemt, althans wat de 

meerderheid betrof, nam het amendement der  Commissie met 

 tegen  stemmen aan, zoodat het subsidie voor  de torens ver-

valt, en nam het besnoeide artikel voor de monumenten aan, met 

 tegen  stemmen. 

. n plaats van  leden in het bestuur ter  ver-

vanging van de heeren G. . Bajer en P. Tirion , werden gekozen 

de heeren F. S. Stoltefus en t\ Tirion , zijnde alleen laatstge-

noemde als secretaris herkiesbaar. 

e tegenwoordige voorzitter  de heer F. . van , werd 

als zoodanig met groote meerderheid van stemmen herkozen. 

Tot leden der  Commissie voor het verzamelen van stukken 

voor de uitgaven der j  werden herkozen de heeren 

G. J. , W. B. van d en J. . . 

Tot Bibliothecaris werd de heer  G. . Bauer  Jr. herbenoemd. 

e heeren F. . van n en P. Tirio n werden gekozen 

tot afgevaardigden op de algemeene vergaderingen en als plaats-

vervangers de heeren G. J. e en J. s Jr . Allen ver-

klaarden die keuze gaarne te willen aannemen. 

e heer  J. E. s verkreeg het woord tot het houden eener 

voordracht over:

e vereenigingen van werklieden dateeren van de allereerste 

tijden, en gingen die van de Joden, later tot de Grieken en 

n over. e leden dier  vereenigingen waren niet alleen 

als kunstbroeders verbonden, maar  vormden ook een godsdienstig 

genootschap, terwij l hunne verhoudingen tot den staat en de 

priesterheerschappij  met nauwkeurigheid door  wetten bepaald 

werden. e vereenigingen bleven tot aan den val van het 

e rij k werkzaam. 

e invallen van de barbaarsche volkeren verstrooiden die 

evenwel en er  bleef slechts een klein getal over. t de invoering 

van het Christendom kwamen de bouwgilden weder tot nieuwen 

bloei, doch geraakten tijdens de g geheel in verval. 

Achtereenvolgens werden behandeld: de bouwgilden in Brittanié , 

in Gallic, in d en de voornaamste bouwwerken, welke 

door de medewerking van de gilden in die landen zijn ontstaan. 

Zoo stipte spreker  onder de laatsten aan, den m te -

burg, gesticht omstreeks  onder de regeering van k . 

a werd een overzicht gegeven van het ontstaan van de 

verschillende bouwstijlen, om te eindigen met de voorwaarden 

waarnaar de e steenwerkers zich moesten gedragen, zoowel 

oud-gezellen als de nieuw aangekomenen. 

Nadat door den heer e nog eenige vragen aan den heer 

s waren gesteld betreffende de soort van den destijds ge-

bruikte n steen en de bronnen waaruit die mededeelingen waren 

geput, betuigde de Voorzitier  den geachten spreker  den dank 

der Vergadering voor  zijne uitvoerige mededeelingen. 

. r t algemeene stemmen werden 
aangenomen als gewoon lid de heer  N. W. t Jr  en als kunst-
lievend lid de heei F. . Bach. 

t  van de  stemmen werd de heer P. . A . n 

verkozen tot Voorzitter , ter  vervanging van den heer J B. Jager, 

die sedert de oprichtin g der  afdeeling in  als zoodanig heeft 

gefungeerd en voor  wien na zijne herbenoeming in  thans de 

beurt van aftreden is. 

Op voorstel van den heer . a werden tot bestuurs-

leden herkozen de heeren: . ,  Secretaris, en B. J. 

Boswinkel, Bibliothecaris. Na eenig beraad lieten de benoemden 

zich de keuze welgevallen. 

Statuten en huishoudelijk reglement werden aangevuld, naar 

aanleiding van de gewijzigde Wet der , terzake het 

opnemen van afdeelingsleden. e contributi e voor  dusdanige 

leden werd vastgesteld op

a werd vastgesteld de bcgrooting van inkomsten en uit-
gaven voor het dienstjaar

t het oog op het tekort in de kas over het loopende jaar> 

kwam ter  sprake of het niet geraden zou zijn, om van de leden 

eene afdeelingscontributie te heffen, iets wat tot dusver  niet is 

geschied uit hoofde men van den aanvang af is uitgegaan van 

de veronderstelling, dat met de contributien van s en 

andere inkomsten, de gewone uitgaven zouden zijn te bestrijden. 

Na eenige discussie werd besloten bij  de leden eene inteeken-

liji t te doen circuleeren, voor  vrijwillig e bijdragen tot delging van 

het tekort. 

Aan de orde kwam nu het punt der  agenda: a voor 

gezellen in bouwambachten", welk onderwerp reeds in eene vorige 

vergadering door  den heer  Jager was ingeleid. 

e wees er  op hoe in sommige plaatsen in , aan 

leerlingen en gezellen bij  verschillende bouwambachten diploma's 

worden uitgereikt, nadat zij  voldoende bewijzen van bekwaamheid 

in hun vak, zoo theoretisch als praktisch, hebben afgelegd. j 

meende dat pogingen moesten worden aangewend om ook hier 

tot een werkzaamheid in die richtin g te komen. 

Besloten werd tot benoeming eener  commissie van onderzoek, 

tot welker  leden zijn aangenomen de heeren Jager, , 

, n en Sips. 

n de  is ter  algemeene kennis gebracht, dat de 

oostelijke binnenhof van het w te Amsterdam» 

te beginnen met , kosteloos voor  het publiek geopend 

is op de dagen en uren voor  de bezichtiging van het m 

vastgesteld. e binnenhhof bevat de maritieme verzameling 

van het Nederlandsch , voor een groot deel afkomstig uit 

de vroegere modelzaal uit het gebouw van het e van 

e te  Gravenhage. 

e Gemeenteraad van Amsterdam heeft in zijne zitting van 

r  j . l . een voorstel aangenomen tot het verleenen van 

een subsidie groot ƒ  voor  aan de " 

van de j  voor  den Werkenden Stand. e regeering 

had reeds een gelijk subsidie toegezegd, indien de stad wilde 

medewerken op de wijze als nu geschiedt. 

e indertij d door  bestuurders van het n te n 

uitgeschreven prij s van /  voor het beste plan eener  zuivel-

fabriek, is toegekend aan het plan van de heren . Tromp , 

directeur  der  gasfabriek en bouwkundige, en G. Treurniet , directeur 

der  en roomboterfabriek, beiden te Bolsward. Er  waren 

 inzendingen. 

A.\"  Bedoelt de vrager  het uitroeien van champignon, 
dan kan carbolineum worden aanbevolen. 

Ten einde het voortwoekeren te fnuiken, moet het aangetaste 
hout, na schoongemaakt en van de rotte deelen ontdaan te zijn, 
met heet carbolineum worden geïmpregneerd. e stof geeit echter 
gedurenden eenigen tij d een onaangename reuk af. 

Word t echter een stof gewenscht, die het ontstaan van cham-
pignon voorkomt, dan kan met vertrouwen worden aanbevolen 
het hout vooraf te kyaniseeren, of het eenigen tij d vóór de plaat-
sing in het gebouw, als boven te behandelen met carbolineum. 

N 

Bekroond m e t  (hoogste 
onderscheiding) op de

 en 
aanverwante artikelen te Groningen in

 biedt volkomen weerstand aan den in-
vloed van ons klimaat, kan met het grootste 
succes worden gebezigd voor het versieren 
van

enz. Wordt geleverd in alle afmetingen, voor 
verzending geschikt, en desgewenscht over-
eenkomstig de teekening van den architect. 

n worden op franco aanvrage 
gaarne ter  bezichtiging toegezonden, door 
den vervaardiger  J. .  te

t en door de agenten: 
. . Spuistraat  te

J .  &  ZN. Gierstraat te
' , Goudsche Singel

A.  Az. op de Vest, te
, te  en

, Achter  Twijnstraa t te
, Smitstraat te

 J. A.  te
 J. , Terborgstraat, te
 A .  Tuinen, te

Verklaringen van . Bouwkundigen ter 
inzage, waaruit de deugdzaamheid reeds gedu-
rende twee jaren blijkt .

W. F WEIJNTJES. 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 

. 

Agent vooi s &  Co.

„  A. Jantlije- te
Verder  alle mogelijke Bouw artikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

Vu ren - Grenen-, E iken-. Noten- of n . Profielen naar 
verkiezing. , . , n en complete 
Bet immer ingen in alle houtsoorten, worden op bestelling in korten tij d geleverd, 
van goed gedroogd hout.

N . 
Versierin g van deuren , lijste n en geheel e vertrekke n niet Carto n Pierre , 

volgens teekeningen. E ikenhouten, Teakhouten en andere b lanke Bui tendeuren. 
, , , enz. 

JAN V A N DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 

g geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevenng van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concur  reerende prijzen, „ „ r m o n n u 

e T merk ö &  Sonne, E 
- en E . Billijk e prijzen en vrachten. -

T systeem P é t i t j e a n. 

SYMONS iV HUIJGEN 

H o  e r tl a m. 

Centrale Verwarmin g en 
Ventilatie. 

 PARKETVLOERE N en WANDTEGELS:
Y & . £ 

l N TO N 1101,1.1 NS .
n en C e m e n t t e g e l s .« 

Groote voorraden.  m 

• a •  • a •

.1 
Zilvere n Medaill e Amsterda m 1888. 

T E

W A T E R L E I D I N G BUIZEN. 
N 

E . 

Toepassingen o. a.:
Stedelijk Ziekenhuis  Stoomver-

warming. h -
berg bij  Haarlem, Stoomverwarming. Concert-
gebouw Amsterdam, warme lucht en heetwater. 

h Ziekenhuis, Amsterdam, Warme 
lucht. Pr in s ,  aan 
Zee, warmwater. Tabaksdroogerij  bij  deu 
//eer  lage druk, stoomverwarming. 
Gymnas ium te  warmelueht. -
keri j  en Administ rat iegebouw Nieuwe 

e Courant , afgewerkte stoom. 
n on m s 

Brouweri j , Botterdam, Stoomwaterverwarming. 
Ursel inen r te Venloo, Stoomverwar-
ming enz. enz. 

N E . 

(iasvore u  industrieel» ' doeleinden . 

T 

Tijdschri f t 

u  1.75 

. leveren: 

BESTEKKEN , 
zoowei met als zonder  bijbehoorende 

. 

T E N ) 
Zelfreguleerende stoomverwarming onder  lage d r u k k i n g met venti lat ie, 

zonder  eenig gevaar. V r i j  van s bepal ingen op het stoomwezen. 

n gebruik 

Synagoge , Badinrichtingen , Schoollokale n en Vergaderzale n en bureau x 
der \edeil . Israëlitisch e Gemeent e

Sigarenfabriek van C. Ott o . Slot Bi l joen te  bij  Woning 
van den lieer  G- . Stoijn te r en Woonhuis van de n Gebrs. Gra tam a 
te l Continental te l du N o r d te  Stadhuis te 

e Bouw-Bureaux var het e te  Vill a . B a um 
tinna S c i ü i e p er &  B a um te  Woning van den r  E . Oosternethte
Jockey-C lub te  Un ion B au Gesellschaft te  (6 . t nieuwe 
Ziekenbaus te  enz enz. 

V " n aanleg bij  de n J. Nienhui j s en J. . Noervoort van de P o ll te

Vertegenwoordiger . . , Amsterdam. 
Telegram-Adres: . Te lephon N ° . 352. 
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HORRIX & VOGELS, 
Fluweele n Burgwa l 8. 'sHage . 

Fijnst e soorte n Metaalwerke n voo r 
huize n en meubels . 

V.'i nikkelen , verdulden , enz 
Monster s worde n op zich t gezonde n 

niet Album s 4334 

The St. Pancras n Work 
Company, . 

 0l0i0l0l0l0l0l0l*i0l l 

J O  A N . Frankfor t . 
 V A N 

 A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , B o s t o n , 

1 T

 * . , t b/d. Oude Spiegelstraat 335. 
i 

tOxploituti o dor n van de Val Traverg. 

 VIII III,. ASPHALT 

n Trappen 

Eerst e Prijs : GOUDEN[MEDAILLE . 
International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

MÜMALI1, 
 Sta l  Bo x

i.eïHu M leenl r CllMlojflISSei l op 
aanvrage . 

A M S T E R D A M 

<-e. onipiinteerd e ksphaltwejrei i endit o Oorsclivloereu . Werken in Aspualt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skaling-Rinks , Moiitvloeren , Kelders , Kolf - eu Kege U 
banen . Hinkel - en Magazijiivloeren . Gangen Veranda' s Krujr - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fiiiideeriiijren , Stallen , enz., enz,, enz. 

Voor inlichtingen omtrent het le_;ren van Vloeren, Bedekkingeu enz., gelieve men zich te atlresseereu 
 het kuntuor  der  fabriek, Beltweg 3.  4339 
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G VOO N VAX . 

 ZES

Drie Honderd Gulden. 
N . 

 twee  gedetacheer d  0ost-Jndiè

twee Honderd Gulden. 
, 

g r a t i s

J A N H A M E R , 
Amsterdam . Kerkstraa t 286. 

Vertegenwoordig t 

T E &  SON, . . 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

vercischen geen toezicht, hebben geen beweegbare deelen, geven geen 
terugslag in den koker; zijn van soliedc constructie bij  billijke n prijs . 

n alle voorname plaatsen zijn modellen te bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis en franco. 



'hft-'hii.  i>;  Hottn  .4>*. 
J.J.  VAN NlEUKERHlN 

Uitgave van de Erven !i van n  ran-24  /,s',v; 

n Office: 

 f

J E T 

Architekt. 

E . 



.

.

.

Voor  het maken van blikwaren. 

n pottebakkerijen. 

» kleine smederijen, slotenmakerijen, enz. 

6 9 » slijperijen . 
» tabak- en sigarenfabrieken. 

» Steendrukkerijen. 

» boekdrukkerijen . 

Voor  het drukken van lichtdrukplaten . 

n lak- en verffabrieken. 

Voor  het oppompen van water. 

» )> maken van mosterd. 

 » » » wollen stoffen. 

» » » » vleeschhakmessen. 

» droogstamperijen. 

6 » het stampen van kriolith . 

» » maken van worst. 

» » » » hoedenvormen. 

» een hotel-lift . 

» ventilatie-
» het maken van photographisch papier. 

6 » een schoenenfabriek. 

9  naaimachines enz. 

)) het maken van sodawater. 

» passementwerk. 

» het maken van stroohoeden. 

» schrijnwerkerije n en timmerwinkels. 

» het kleinhakken van brandhout. 
» t drijve n van dynamo's. 

» een vatenmakerij. 

 » houtdraaierij . 
» brouwerijen. 

» het branden van koffie. 

» o opwinder, van een orchestrion. 

*  » maken van tapisseriewerken. 

V* » )) reinigen van bedvederen. 

» » maken van kurken. 

» een snijmachine. 
» het maken van looden buizen. 

6 « » » » drijfriemen . 

» » » » metalen letteren. 

» » drijven » pietmachines. 

 » maken » enveloppen. 

» » drijve n » slijp- en polijstmachines 

.

 Schilling's Journal fiir  Gasbeleichtung und Wasserversorgung 
No.

. P.; e power; paardekracht. 

Aan 

de n

n van het Bestuur  der -

schappij  tot bevordering der  Bouwkunst. 

k ben U dankbaar  voor  uwe inlichtingen omtrent de kwaliteit , 

waarin ik, naar  uw gevoelen, mijne, van die van de meerderheid 

van het Bestuur  der j  tot bevordering der  Bouwkunst 

afwijkende meening, aan den r  van Staat, r  van 

Binnenlandsche Zaken hadde behooren kenbaar  te maken. 

Uw gevoelen, dat ik mij  had moeten betitelen »hoewe! Onder-

voorzitter" , in plaats van «Onder-voorzitter" , kan ik niet deelen. 

Overigens komt het mij  voor, dat dit punt van gering gewicht is. 

Van grooter  gewicht is het feit, waarop ik wees, dat terwij l 

het Bestuur  thans optreedt voor  de «vrij e kunst-uiting"  van den 

architekt , het in

 waarvan de duidelij k uitgesproken 

strekking was den architekt in zoodanige mate de vrijhei d zijner 

kunst-uitin g te ontzeggen, dat hem zelfs een onder  zijne leiding 

in uitvoering zijnd bouwwerk zou worden uit handen genomen. 

r  die architekt was, zweeg ik toen. 

T e vergeefs merkt gij  thans op, dat in het Bestuur  van

niet alle leden zitting hadden, welke het heden vormen. n 

gij  zeiven niet voeldet, dat er  solidariteit is tusschen beide 

Besturen, hadt gij  U de moeite kunnen besparen het Bestuur  van 

 te verdedigen. n die verdediging zijt gij  niet gelukkig. 

Uwe bewering dat het adres van  alleen wilde tegengaan de 

alléénheerschappij  van Staatswege van eene zekere richtin g in de 

kunst, is met de bewoordingen der  adressen volkomen in strijd . 

Uwe andere bewering, dat het Bastuur  door  meer

het Bestuur  zeide niet «uitsluitend" , zooals gij  thans voorgeeft — 

aan te dringen op de weder-instelling eener  Commissie van -

Adviseurs, de overige punten van het adres der  zich noemende 

s en "  buitensloot,'  is geen oogenblik 

houdbaar. 

Om het verwij t van inconsequentie, dat ik met recht deed, te 

ontzenuwen, moest gij  kunnen aantoonen, niet alleen dat het 

Bestuur  in  zweeg, maar  dat het in plaats van een adres 

van adhesie te zenden, in ronde bewoordingen was opgekomen 

tegen de duidelij n uitgesproken bedoeling "van het adres der 

. 

h het feit, dat met zoovele woorden instemming betuigde, 

maakt uw pogen ijdel om te doen gelooven dat het Bestuur, 

zooals gij  thans zegt «nooit er  aan gedacht zou hebben \ eenig 

«kunstenaar in zijne kunstuiting in het minst te willen be-

lemmeren". 

Van het tegendeel is ieder  onpartijdig e overtuigd. 

t dit slotwoord wensch ik ook gaarne d^ discussie over  Jdit 

onderwerp te eindigen. 

Amsterdam, r .

Een ontwerp van een Bier- en s met uitzichttoren in 

een park. 

t beschikbare grondvlak is rechthoekig en heeft eene lengte 

van  bij . Aan drie zijden is dit door  openbare wegen 

begrensd; aan de vierde zijde is een tuin, welke des zomers voor 

de bezoekers van het gebouw open staat. 

t gebouw moet in baksteen, met toepassing van bergsteen 

opgetrokken worden. 

t bovengedeelte van den uitzichttoren kan desverkiezende in 

hout met baksteen invullin g vervaardigd worden. 

e vloer  van den uitzichttoren r  boven den beganen grond. 

t gebouw moet bevatten: 

. 

'. e keuken met bijkeuken. 

. 

 Eetlokaal voor  bedienden. 

 Wijn - en bierkelders. 

5°. Bergplaats brandstoffen. 



 c g a n e n g r o n d . 

e vestibule waarbij  garderobe. 

 Zaal (ook voor  feestelijkheden geschikt, dus orkest gewenscht) 

groot -4-

 . Buffet. 

 . Twee kleinere zalen van 2 . elk. 

 Trappen naar  boven- en kelderverdieping. 

 Afzonderlijken opgang naar  den uitzichttoren. 

e noodige privaten en urinoirs . 

 Terrassen of colonnaden naar  de tuinzijd e kunnen, zoo 

gewenscht. aangebracht worden. 

B o v e n v e r d i e p i n g. 

 Woning voor  den kastelein, groot  kamers, met gemakken. 

 Groote slaapkamer voor  bedienden. 

n verlangt: i ' . platte grond beganen grond, schaal  a

 den platten grond van kelder 

en bovenverdieping . . . «  a

 tuingevel >  a

 doorsnede »  a

All e teekeningen in zwarte lijnen uit te voeren, geschikt voor 

photolithographische reproductie. 

Al s prij s wordt uitgeloofd aan het ter  bekroning waardig gekeurde 

ontwerp, het Getuigschrift der  Afdeeling en zestig gulden (/'

Al s tweede prijsvraag wordt uitgeschreven een schriftelijk e op-

lossing: hoe zal onze woonkamer het best ver l i ch t , ver-

warm d en geven t i l ee rd worden. 

Al s prij s wordt uitgeloofd het Getuigschrift der  Afdeeling en 

dertig gulden (/'

Art . e medewerking aan deze prijsvraa g is opengesteld voor 

de leden van alle afdeelingen van de j  tot bevordering 

der Bouwkunst. 

Art .  All e ontwerpen ter  mededinging moeten vóór of op 

 Apri l  vrachtvri j  worden ingezonden aan het bureau der 

j t

Art . t gewone schrift op de teekeningen en van de daarbij 

te voegen toelichtende beschrijvingen, mag niet dooi den ont-

werper  geschreven zijn. 

Art .  All e stukken moeten met een spreuk of motto geteekend 

zijn en vergezeld gaan van een brief, bevattende den naam en 

de woonplaats van den ontwerper. Buiten op den brief moet hetzelfde 

motto en een kennelijk teeken tot terugvordering gesteld zijn. 

Art . e ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld 

van een Commissie, bestaande uit de heeren . P. Berlage Nz., 

. n G.Pz. en . J. Wolter . 

Art . t verslag zal voor  de algemeene g 

worden opgemaakt en daar  ter  kennisneming gelegd worden. 

Art . e niet bekroonde ontwerpen moeten vóór of op den 

eersten Juli  worden teruggehaald. e bekroonde ontwerpen 

worden eigendom der  Afdeeling, welke deze aan de j 

ter  uitgave aanbieden kan. 

.

t der  J u r y

e Jury betreurt het dat er  slechts e'e'n antwoord is ingekomen, 

waardoor geene vergelijkin g bestaat. 

Een nauwkeurige beoordeeling van het ingezonden ontwerp 

deed echter  uitkomen dat, wat de planverdeeling betreft, goed 

aan de eischen is voldaan. 

e verdeeling der  twee bovenhuizen, elk over  twee verdiepingen,

brengt evenwei den ontwerper  in constructieve moeielijkheden, die 

hij  niet heeft weten op te lossen. e meeste scheidingsmuren (en 

deze alle van Brabantsch werk) hebben geen steunpunten. Alles 

met ijzeren binten te willen doen, is te bezwaarlijk. Constructief 

is daarom de planverdeeling onvoldoende. 

e architectuur  van den gevel is niet onverdienstelijk en getuigt 

 van zin voor  verhoudingen en pittoreske architectuur. Toch meent 

de Jury te moeten waarschuwen tegen een quasi geniale manier 

van teekenen, die een ontwerp er  aardig kan doen uitzien, al geeft 

bij  nauwkeurige beschouwing de architectuur  weinig degelijke en 

goede vormen te zien. Voornamelijk is dit met de ornamentiek 

het geval. e bijgevoegde detailteekening bewijst, dat dit hier  wel 

eenigermate het geval is, al kan het niet ontkend worden, dat bij 

goede studie de ontwerpen spoedig een verdienstelijk project zal 

kunnen maken. 

e Jury meent haar  argument het best te kunnen bewijzen door 

den torenbouw. e zucht om «coute que coute"  een toren te plaat-

sen heeft tot een zeer  gezochte en niet zeer e oplossing aan-

leiding gegeven. e spits wordt bijv . over  haar  geheele lengte 

nagenoeg door  het schuine dak Vlak doorsneden. 

e geeft de Jury in overweging de uitgeloofde premie 

van ƒ — toe te kennen, maar  meent dat voor  het getuigschrift 

der aid. het ontweit) nog niet geheel rij p is. 

 J. .

C.

. P.

N VAN E N , 

.  Na de opening der  vergadering wekt 

de Voorzitter  de leden op, om vooral ook door  het aanbrengen 

van nieuwe leden bevorderlij k te zijn tot den bloei der -

schappij  en der  Afdeeling; hij  doet zulks ook met het oog op de 

rubrie k «afdeelingsleden", zoo gemakkelijk toegankelijk wegens 

de geringe geldelijke opoffering er  aan verbonden. 

g werd gedaan van de aan het hoofdbestuur  gezonden 

missive ingevolge de conclusie van het uitgebrachte rapport over 

de brochure van den ingenieur  Tutein Nolthenius. 

e heeren Vonk en m werden tot leden van het Be-

stuur  herkozen, insgelijks tot Voorzitter  de heer  Noordendorp; de 

vergadering mocht het genoegen ervaren dat genoemde heeren 

zich op nieuw de keuze lieten welgevallen. 

Uit de rekening en verartwoordin g van den penningmeester 

bleek de gunstige finantiëele toestand der  afdeeling; eene com-

missie van onderzoek stelde voor  de rekening goed te keuren en 

bracht den heer  Vonk hulde voor  zijn nauwkeurig beheer, waar-

mee door  de vergadering werd ingestemd. 

e Voorzitter  noodigt thans de leden uit tot het bezichtigen 

der antwoorden op de door  de j  in  uitgeschreven 

prijsvragen. e verschillende teekeningen vormen eene niet on-

belangrijk e tentoonstelling; met helangstelling en waardecring 

werd zij  in oogenschouw yenomen. 

e spieker  die dezen avond zou optreden was door  bijzondere 

omstandigheden daarin verhinderd; de Voorzitter  was echter  zoo 

welwillend met eene bijdrage voor  de leden op te treden en had 

tot onderwerp daartoe gekozen »de r  drinkwaterleiding. " 

Spreker  schetste de toestanden sedert  die steeds met 

meerder  klein de behoefte aan beter  drinkwater  deden gevoe-

len en de groote bezwaren die men had te overwinnen, alvorens 

het thans in uilvoering zijnde plan werd vastgesteld en aangeno-

men. t belangwekkend waren de omschrijving en verklarin g 

van het plan, die nu volgden; met behulp der  teekeningen werd 

men tot in bijzonderheden in kennis gesteld met het merkwaar-

dige ontwerp van den ingenieur , onder  wiens leiding 

de uitvoering thans  vollen gang is. 

Bij  monde van dr. e werd den Voorzitter  den dank 

der vergadering gebracht. 

.  Van het bestuur  der j  was 

ingekomen, een schrijven d.d.  Nov.  n°.  inhoudende 

de mededeeling dat — naar  aanleiding van het door  de afdeeling 

ingediend stuk, in zake het Universiteitsgebouw alhier  — aan 

Z. E. den r  van Staat, r  van Binnenlandsche Zaken, 

een adres is gezonden. Een afschrift van dat adres was hierbi j 

overgelegd. 

3-e. 

e heeren Jansen. Jelsma cn Vink onderzochten, in commissie, 

de rekening en verantwoording van den penningmeester. Op hun 

voorstel werd besloten, om die rekening — sluitende met een 

batig saldo —goed te keuren, en den penningmeester, onder  dank-

betuiging, te ontheffen voor  zijn gehouden beheer. 

e heer  J. T . , als bestuurslid op  Januari a. s aftredend 

volgens rooster, werd herkozen en verklaarde zich bereid om 

weder  zitting te nemen in het bestuur. 

Evenzoo werden herbenoemd: als voorzitter  de heer  F. J. 

Nieuwenhuis, als penningmeester  de heer  J. F. , en als secre-

tari s de heer  1. . J. van , die deze functien zullen 

aanvaarden. 

c door het bestuur  ingediende begrooting voor  werd 

aangenomen, en daarbij  de jaarlijksch c bijdrag e aan het Utrechtsch 

museum van kunstnijverheid weder  op  vastgesteld, terwij l 

op voorstel van den heer  A. C. Vin k besloten werd, om aan de 

Ambachtsschool, voor  mede een toelage van ƒ  te verleenen-

p was aan de orde: de herziening van het reglement in 

verband met de wijzigingen in de wet der . e 

daartoe betreffende voorstellen, door  den Voorzitter  toegelicht, 

werden aangenomen, en zullen nader  aan de goedkeuring van 

het bestuur  der j  worden onderworpen. 

Voor  de kunstbeschouwing was door  den secretaris beschikbaar 

gesteld: het plaatwerk «het Binnenhof" , door  Arnol d . 

r  Na vaststelling der  begrooting voor 

't komende jaar , was de verkiezing van een nieuw Bestuur  aan 

de orde. Alhoewel toch in de vorige vergadering de leden 

geenszins eenstemmig waren met de zienswijze van het Bestuur, 

en door  trouwe opkomst, als anderzins, trachtten aan te toonen 

dat haar  besluit om af te treden niet zoo noodzakelijk was, bleef 

het bestuur  toch bij  dat besluit volharden, overtuigd, dat dit het 

eenige middel was om de Afdeeling te releveeren, — in ieder 

geval wenschte het niet langer  de verantwoordelijkheid omtrent 

den minderen of meerderen bloei van de Afdeeling, op zich te nemen, 

zonder  door eenparig af te treden, de gelegenheid te geven om 

met oude inzichten te breken, en hoopt dat door  geheel nieuwe 

keuze van Bestuur, ook nieuw leven en meer  gloed in de zaak 

zal worden gebracht. 

Bij  eerste vrij e stemming werden alsnu gekozen de heeren Berg-

huis. Boerbooms en , allen leden van 't aftredend 

bestuur, terwij l bij  eene tweede vrij e stemming nog werden geko-

zen de heeren P. . Scheltema en  Portheine Jr. , die allen 

zich de keuze lieten welgevallen, echter  niet, dan nadat verrschil-

lende bezwaren waren uit den weg geruimd. e heer  J. W. 

Boerbooms werd daarop tot Voorzitter  verkozen 

Voorts werd, aangezien de afdeeling eene bibliotheekkast be-

hoeft, eene prijsvraa g onder de leden uitgeschreven met de enkeie 

bepaling, dat de kast van 't eenvoudigste materiaal, aan de Am-

bachtsschool alhier, dus door jongens, moet kunnen worden gemaakt 

Tot jur y werden gesteld: de heeren , Peizijn en -

link , en tot belooning — voor  het meest voor  uitvoering 

geschikte ontwerp. 

Nadat nog aan 't bestuur  was opgedragen om de Afdeeling 

en haar  streven meerdere bekendheid te verschaffen, vooral ook 

met het oog op de nieuwe rubrie k «Afdeelingsleden'', om daar-

door zoo mogelijk meer  leden te trekken, werd een gedeelte van 

een aantal photographien uit Parijs, Brussel en Antwerpen bezich-

tigd, door den heer  Scheltema tot dat doel beschikbaar  gesteld. 

 Onder  de gewone huishoudelijke werkzaamheden in 

deze Vergadering kwam ook voor  het verkiezen van twee leden 

in het Bestuur, in de plaats van de heeren Ed. G. A . Fol en 

J. C. s ibeide niet herkiesbaar) daarvoor  werden gekozen 

de heer  A . E . Braat en . Wakkie. 

r  den Voorzitter  werd medegedeeld dat, op de door  de 

afdeeling in Juni  uitgeschreven Prijsvraag, zijnde: „Een ont-

werp voor  een winkelgebouw n van voorwerpen van 

kunst en smaak) is ingekomen ée:n antwoord, ohder  het motto 

«Theorie en praktijk, "  hetwelk ter  beoordecling aan de Jury is 

gezonden, die daarover  een rapport aan het bestuur  heeft inge-

zonden. *) t de conclusie van dit rapport heeft het Bestuur 

zich vereenigd, en na briefwisseling met den inzender, welke 

verlof had gegeven om den naambrief te openen, bleek de ver-

vaardiger  van het ontwerp te zijn de heer  Th. A. . van -

derwijk , te Utrecht. e bekroonde, niet ter  vergadering zijnde, 

kon de Voorzitter  aan zijn wensch geen gevolg geven, om de 

uitgeloofde Premie van vijfti g gulden hem persoonlijk ter  hand 

 te stellen. 

e Voorzitter  vestigde de aandacht op de voor  dezen avond 

 versierde wanden der  zaal, waar  men het bovengenoemde ontwerp 

aanschouwde, en de bekroonde antwoorden op de prijsvragen in 

 door  de j  uitgeschreven. t zulk een prachtige 

collectie teekeningen met veel aandacht en genoegen door  de 

aanwezigen in ooget.schouw werd genomen, behoeft wel geen 

betoog. 

r  de firma i k &  Co., was een uitgebreide ver-

zameling monsters ingezonden van verschillende zaken tot het 

gebied der  bouwkunde betrekking hebbende, en waaromtrent door 

den inzender  nadere mededeelingen werden ten beste gegeven. 

Een collectie monsters was aanwezig, behandeld met

n  verschillende plankjes, beschilderd b. V. met een laag kallko-

lit h en daarover  een laag, vermengd met een verfstof, waardoor 

men op een goedkoope wijze een nabootsing verkrijg t van ver-

schillende houtkleuren, als eiken, noten en ander  hout. e on-

 dervinding had ook doen zien dat kallkolit h niet bladdert, zelfs 

niet op Amerikaansch greenenhout. Een der  monsters was met 

kallkolit h plamuur  bestreken, waardoor  in zeer  korten tij d een 

spiegelgladde oppervlakte wordt verkregen, die zeer  hard is en 

waarop met het beste gevolg olieverf kan worden aangebracht. 

a werd kennis gemaakt met de monsters van de houten 

parquet-vloeren, nieuw systeem, welke gelegd zijn in het Stedelijk 

Ziekenhuis aan den Coolsingel. 

e vloeren bestaan uit tegels van verschillende afmetingen 

van o.  bij  tot  bij . j elke tegel bestaat uit een 

cementlaag, een laag asphalt en daarover  eikenhout, in smalle 

strooken bewerkt. t hout is door  breede zwaluwstaarten in de 

cement verbonden. e tegels worden in de specie gelegd en 

men verkrijg t niet alleen een prachtig parquet door  de speling 

van het hout, maar  ook een volmaakte isooleering. e prijzen 

zijn van  tot /  per . Voorts ook een parquet waar-

mede in korten tij d een groote oppervlakte kan worden belegd. 

t bestaat uit paneelen. waarvan de courante maat is — bij 

, welke geploegd zijn en eenvoudig in elkander  behoeven 

te worder, geschoven. Voor  het trekken van het eikenhout is 

geen gevaar, daar  de onderzijde dwars of schuin beklampt is met 

vurenhout. Wanneer  de afstand der  balken in een gebouw er 

naar  geregeld is, kan dit gebruikt worden zonder  ondervloer, 

 dus een voordeel te meer, daar  de prij s kant en klaar  de 

\ b . bedraagt. 

Eindelij k vestigde spreker  nog de aandacht op de waarlij k 

fraaie Engelsche tegels voor  vloer  cn wandbekieeding. alsmede 

op de uitgebreide sorteering spiegelglas, waarbij  tot  m . dikte, 

en dat niettegenstaande deze buitengewone dikte, toch nog zeer 

wit en helder  is 

Aan een groote verscheidenheid van ornamenten van Carton 

Pierre, werd mede een welverdiende aandacht geschonken 

*) t t is in dit blad opgenomen. 

-  »  -

t schijnt maar  al te zeker, dat het kasteel , met 

zijn fraaie omgeving, zal vallen om voor  bouwland plaats tc 

maken, 'let opruimen der  reeds verkochte boon en, zal eerstdaags 

aanvangen. 

Vele tiogingen zijn aangewend  geheel te sparen, echter 

! zonder  gevolg. Ook de gemeente heelt getracht het afbreken te ver-

 hoeden; hel  van n meldt o. a. dat Buig en

een schrijven hebben gericht tot . . . de Prinses van Saksen-

Weimar-  en tot . . de gemalin van Z. 1). . de 

Priii s von Wied, om . . aandacht te vestigen op dit zoo be-

langrij k monument van bouwkunst en p schijnt 



echter  nog geen antwoord ingekomen. Ook heeft de burgemeester 

van n zich naar 's Gra.enhage begeven, welke reis in ver-

band stond met een ontvangen schrijven van Z. E. den r 

van Staat, r  van Binnenlandsche Zaken, en waarmede de 

eigenaren van het kasteel bereids waren in kennis gesteld. Een on-

derhoud met den , waarbij  door  den burgemeester, namens 

de eigenaren, eenige voorstellen, betrekking hebbende op het 

kasteel, waren medegedeeld had geen gunstig gevolg. 

e merkwaardige toren met torentrap zal waarschijnlij k behou-

den blijven. 

e gemeenteraad van Schiedam heeft den loden dezer de volgende 

voordracht opgemaakt uit de sollicitanten voor dc betrekking van 

gemeente-architect: A . W . Bos, ie luitenant, ingenieur te Utrecht; 

. , civiel-ingenieur tc Schiedam; W. C. A . , 

hoofdopzichter  der  gemeentewerken te Nijmegen; W. . , 

gemeente-architekt te Amersfoort; A . Nolen, civiel-ingenieur te 

; . Zoetmulder, civiel-ingenieur te . Op 

den  werd tot gemeente-architect benoemd, de heer  A. Nolen. 

n de vergadering op r j.l. , van de j 

Art i et Amicitia , te Amsterdam, is tot Secretaris verkozen de 

beer . P. Berlage Nz., Architect te Amsterdam, in plaats van 

den heer , die het secretariaat met  Januari a. s. 

nederlegt, na het tien jaren te hebben waargenomen. 

e commissie voor  likwidati e der  Naamlooze Vennootschap 

«Fabriek voor "  vroeger J. N. Scheltema te 

Amsterdam, zal eenige boekwerken verkoopen, behoorende tot het 

archief der  Vennootschap. e werken zijn te bezichtigen alle 

werkdagen van  tot  ure, ten kantore t bij  de 

Beerenstraat e prijzen die men voor elk der  afzonderlijke 

werken of deelen wenscht te besteden, worden aldaar  ingewacht 

voor  Januari a. s. e hoogste biedingen worden aangenomen 

en de koopen in de eerste week van Januari tegen betaling af 

geleverd. 

Onder de ongeschonden werken vermelden wij : 

Nederlandsche gemeentewapens enz., door . W. J. Baron 

d'Ablain g van Giesenburg,  deelen. Noord- en Zuid-Nederland. 

('Architectur e Feronnière, publi é par  Francais . 

Grammair e de 1'ornement, par  Ouwen Jones. 

l'Ar t pour  tous. Jaargang

s me'taux Ouvrés, emploi du fer, de la fonte, du cuivre, du 

zinc, dans la construction et la decoration. Jaargangen  en 

 Aan den jaargang  ontbreken eenige nummers. 

Gewerbehalle, jaargangen  en  Van 

 ontbreken  platen. 

Eisenwerke oder  Ornamentik der  Smiedekunst des s 

und der , von . J. . r  Alteneck. 

Ornamentik für  Schlosser und Architekten, von E . Pulz und 

A . Pertzel. 

Floriated Ornaments,  designs bij  A . Welby Pugin. 

Chemisch-techinsche Bibliotheek: 

Band X Bronzenwaaren Fabrikation . 

» V n . 

» X X X V e Zinkogravure. 

» e Galvanoplastik. 

h der  Galvanoplastik von . F. Binder. 

s der  Galvanoplastik von Georg Seelhorst. 

k von Joh. . 

r  Geübte Bronzeur von Joh. . 

e par  Ch. Alker . 

k der  Verlakkunst van Willia m Thomson door  Th . G. 

p liavink . 

 Portefeuille met pl. m.  losse teekeningen, gravures, calques 

enz. Schetsen enz. enz. 

Schetsboek der  fabriek. 

Onder de geschonden werken vermelden wij : 

x et s d'Architecture , par  A . . Afle-

veringen  waaraan ontbreken

 (half),  (half). 

s intérieures et meubles des Epoques s  et 

s , d'aprcs Crispin de Passe, P. Vredeman de Vries, Seb. 

Serlius etc. Platen  en

s religieux et civils. n age, renaissance, règne des 

s , , X V et . e nummers

Zij die willen dingen naar de betrekking van architekt en rooi-

meester  der  gemeente Alkmaar , jaarwedde ƒ  kunnen zich 

vóór i ° . Januari  bij  op zegel geschreven verzoekschrift 

wenden tot het gemeentebestuur van Alkmaar . 

Bij de oproeping voor  sollicitanten wordt vermeld, dat aan den 

benoemde een lokaal voor  teekenen enz. in een gemeente gebouw 

zal worden aangewezen, waarvan schoonhouden, verwarmen en 

verlichten voor  zijne rekening komen. 

e steller  van vraag  voorkomende in de vraagbaak, zal 

eenigszins nauwkeuriger de casus positie moeten omschrijven. 

t antwoord op de gestelde vraag luidt niet voor  alle ge-

woonlijk voorkomende gevallen hetzelfde. 

Voor  zijn oplossing voert Jan van t slechts e'e'n argument 

aan, n. 1. de -jarig e verantwoordelijkheid van den architekt, 

(de moeielijkheid om zonder  teekeningen de gebreken in de 

samenstelling te constateeren). Wellicht heeft dit eenige waarde 

als utiliteitsgrond ; het is echter  geen argument, ontleend aan 

de tusschen pricipaal (?) en architekt bestaande overeenkomst 

waarvan de -jarig e verantwoordelijkheid slechts een gevolg is. 

Bovendien is het niet voor  alle gevallen juist, gelijk het volgende 

voorbeeld duidelij k aantoont. 

Een architekt (met of zonder  aannemer) voltooit een huis; hij 

verkoopt dit en blijf t  jaar  aansprakelijk. g nu de kooper 

weigeren dat perceel, wanneer het hem in behoorlijken staat 

wordt geleverd te aanvaarden, alleen op grond dat de architekt 

hem geen teekeningen overhandigt? 

Volgens den heer v. . moet hij  weigeren te aanvaarden; 

doch die weigering zou den kooper  niet best bekomen. 

n zie slechts art  B. W. 

e juiste samenstelling van tectorium schijnt een 

geheim te zijn van den fabriekant. 

Een dun vlechtwerk van ijzerdraad is overtrokken met eene 

doorschijnende, gelantine-achtige stof. 

Uit verschillende attesten blijkt , dat tectorium reeds herhaalde 

toepassing vond. 

Op de voedingstentoonstelling te Amsterdam heeft een kiosk 

van te tectorinm blootgestaan gedurende de bijzonder  warme 

zomermaanden Juni en Juli aan de felle zon, zoowel als in October 

aan de hevige regenbuien, stormen en hagelslag. Bij  de sluiting 

der tentoonstelling in October, dus na rui m vier  maanden, was 

geen verandering in de stof waar te nemen. 

Op het kantoor van het Technisch Bureau »de Voogt"  te 

Amsterdam is een stuk tectorium te zien hetwelk  jaren op 

een dak heeft gelegen  jaar  bestaat het tectorium), en onver-

anderd is gebleven. 

e is eene fijner e soort tectorium voor  veranda's, koepels, 

kerkramen, enz. hetwelk beschilderd kan worden. 

Voor een kerk te Amsterdam worden  ramen aldus be-

schilderd. 

. e architekt Nic. r  te 
's : het bouwen eener . . kerk en pastorie. 

kerk pastorie massa 
 A. de Bont en cons 

te Utrecht ƒ ƒ

. Spoor te Almelo. — „

 de i te Tilburg . „

li . J. Wichers te 

t ,

 Slenters te m ,,

J. s te 
's Gravenhage. . . .  ƒ

A. Peters te Zenderen „
. Jansen &C° . 

te t
J.G. Tönis te Enschede „
F. G. Bekhuis en . 

e -
den „

B. n te Gronin-
gen „

C. Ekhardt te Almelo ƒ  ƒ  ƒ
A . Groothengel te 

Borne „
A. k idem. . — „
N. Perquin te Berkel
G. J. Braakhuis te 

F. s te N.-
Amstei

W. Westerhof te Weesp „

Êr. J . lT incec t&C ' . 
, 

N ,

 Amsterdam

N , Antwerpen
Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden N 
P A A  V E N .

e ondergeteekenden bevelen z ich 
bi j n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

Plannen, Teekeningen, enz. 
Prompt e aflevering en bi l l i jk e con 

d i t i ë n . 

WEG N E  & O T T U 

Obernkirchner of Bremer- Udelfanger-
e N 

S i l e z i s ch en Z w e e d s ch . 
Fransch en h . 

Fransche . 
Terrazzo- & . 

n 138 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verglaasde 

. 
Agent voor n .

,. A. Jandges te

Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-
p aanvrage prijzen gaarne ver-

(Systeem E ) Amsterdam. 
Deze warmwaterverwnrniiii g (nie t nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 

beveel t zic h aan in de volgend e geplaatst e en besteld e toestellen , sind s 1876. 

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1883. 1 

T E

W A T E R L E I D I N G BUIZEN . 
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E . 

I DE LINT  J 
 PARKETVLOtRfc N en WANDTEGELS: « 

£ Y & , £ 

N 110 J NS & Cie.
n en Cementtegels.

_ Groote voorraden.

. . leveren: 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

. 

. 

. 

Baarn. 

Zaandam. 

A rnhem , 

's . 

. 

Amsterdam. 

. 

. 

. 

Weesp. 

 de 

, )

; , .

, Vossius-

straat. — e , (huis). , (huis). — . 

, (huis).

 de , (huis).

, (huis.)

 de

(kantoren). 

e  (huis). — . , (huis). — 

 (kantoren). 

. , (villa). 

e . , (villa.) 

, , (villa). 

e . , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

Dit jaar zijn verwarm d en geventileerd : 
, Weteringschans. , Plantage. — 

, Prins ,  kamers). — de

, (kantoren). — P. t (huis). — 

. e Bingerden). 

e . , (huize de Cloeze). 

e . .  j . , d ,

e . . (villa). 

 Nieuw te bouwe n Kl in isc h Ziekenhuis , groo t +_ 15000

. 

e .  WüSTE, , (huis). 

e . P. , (villa). 

Th, A. E , d t . 

x Fabriek van Lattenweefse l  #_ 
 >oor Plafond - en Wand- BulKSlOO t 

bepleistering" . 

Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 

<, A A L T  A A  E \\, A '  A L T W E  i  E N. 
, circulaires en attesten op aanvrag-e franco. 
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Vuur inlichtiiifcen omtrent het leugen van Vloeren, Bedekkingeu enz., gelieve men zich te adresseeren 
aan het r  der  fabriek, Beltweg  4354 
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e  en Vee-Stalinrichtinge n 
n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

O  E N N E , 
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JAN VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt,) — . 

. 
t  is het eenige afdoende middel tegen  en e 

li-werkin g geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

 Billijk e prijzen en vrachten.

Gelieve op Voornaam eu Adres te letten. 

J
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N . 

S
 twee  gedetacheer d  0ost-Jndiè
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g r a t i s

S 15 Gulden. 
Gemaakt van Notenhout met nickel montuur  zeer  sierlijk ; 

om aan den muur  of de schrijftafel te bevestigen. Twee toe-
stellen op voet, waaraan zij  verbonden zijn door  middel van 
een zacht zijden koord, schelinrichting,  meter  kabel met 
electrische batterij . Compleet

n werking te zien te Amsterdam, in het
t 

 bij  H. t
en bij  den r  H.  Galerij  Paleis voor 
Volksvlijt .

. P. J. . . Prof. E . . . E , 

C. , F. J. S en C. T.J . S . 

t

E N . VA N  \

t  Amsterdam. 
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fr . p. p. f — Afzonder). Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts

: n betreffende de , — Aanlegkos-
ten van water- en van stoomverwarming. — Vraagbaak. — , 
— Binnenlandsche belichten. — . 

 >ït nummer bestaat uit 8 bladzijden met, Algemeenen Titel, 



 — n antwoord op de vraag: «wien behooren 

de détailteekeningen van een voltooid gebouw, den architect of 

den principaal? wordt in het laatste nummer van het

 als niet voldoende gesignaleerd, aangezien ik slechts 

één argument aanvoer. 

«Sire! sprak de maire, die Napoleon  bij  het doortrekken van 

het stadje ' "  moest complimenteeren, »om honderd redenen zijn 

wij  niet in de gelegenheid, Uwe t met saluutschoten te 

verwelkomen. Ten eerste: wij  hebben geene kanonnen."  «Genoeg," 

antwoordde de held van Austerlitz; «van het opnoemen der  overige 

 zijt gij  ontslagen." 

Blijkbaa r hechtte Napoleon meer aan de qualiteit dan aan de 

quantiteit . k voer  deze anecdote aan, omdat er  klemtoonteekens 

gebruikt werden bij  één argument. 

Sommige Fransche vakbladen pralen met een rechtsgeleerd advi-

seur of commission, die dikwijl s zelf vragen opwerpt, om ze te 

kunnen beantwoorden. Voor zoo ver  mij  bekend, bezit het

 dergelijken factotum niet. e is het 

aan te nemen, dat de steller  der  vraag wenschte te weten, hoe zijne 

 ten dezen opzichte handelen, hoe zij  over de kwestie 

denken. 

Van deze veronderstelling uitgaande, deelde ik in een der  vorige 

nummers mijn gevoelen mede. k acht het mijnen plicht, na vol-

tooiing van den bouw, mijnen principaal een stel teekeningen te over-

handigen, die duidelij k de samenstelling van het bouwwerk aangeven. 

Art .  stelt den eigenaar van een gebouw verantwoordelijk 

voor de schade dooi' deszelfs geheele of gedeeltelijke instorting 

veroorzaakt, mdien deze door  verzuim van onderhoud of door 

een gebrek in de bouwing of inrichtin g is te weeg gebracht. 

Aangezien de' eigenaar, meestal geen bouwkundige is, wordt de 

verantwoordelijkheid voor de eerste tien jaren bij  art.  over-

gebracht op den bouwmeester  cn de aannemers, als »de deskun-

digen." s de samenstelling van het bouwwerk gedurende  jaar 

voldoende gebleken, zijn de materialen  jaar  lang deugdelijk 

bevonden, dan kunnen zij  bij  behoorlijk onderhoud nog tal van 

jaren hunne goede eigenschappen behouden; derhalve komteerst 

na  jaar  de verantwoordeliikheid op den eigenaar, die voor  het 

goede onderhoud moet zorg dragen. n geval van overmacht (aard-

beving, brand enz.) is zelfs  niet gehouden schadever-

goeding te geven. 

A l ware het bouwwerk niet bij  uitbesteding daargesteld, doch 

in dagwerk door  aannemers met of zonder de leiding van een 

architect uitgevoerd, dan nog acht ik art.  op de bouwuitvoer-

ders van toepassing. d men bij  de vaststelling van dit gedeelte 

van het B. VV. een bouwmeester  geraadpleegd, ongetwijfeld zou de 

redactie van art.  anders luiden, en de uitvoerders voor hun 

geleverd werk aansprakelijk gesteld worden, zelfs al ware het 

gebouw niet vooreen vooraf bepaalden prij s aangenomen. Trouwens 

geen fatsoenlijk architect, geen deugdelijk werkmeester, zal ooit 

weigeren de hier  bedoelde aansprakelijkheid op zich te nemen. Eene 

rechtvaardiging van het vertrouwen door den principaal in den 

architect gesteld, is het, desnoods ongevraagd, afgeven van de 

constructieteekeningen. t ééne argument kwam mij  voldoende 

voor, om de vraag te beantwoorden in den zin als door  mij  is geschied 

d de steller  der  vraag een zuiver  rechtskundig advies bedoeld, 

had hij  eenige «gemoedsbezwaren"  den patroon de noodige teeke-

ningen af te staan, wenschte hij  te weten door  welke maas van 

het netwerk der  justiti e hij  ontglippen kan, ja. dan zeker  dient hij 

de casus positie nader te omschrijven; doch, liever zal hij  dit niet 

in het openbaar  doen. 

Edoch, heeft men dan nog de ware knoop voor  hem losgemaakt ? 

e dikwerf ziet men niet, dat een vonnis door  den kantonrechter 

uitgesproken, door de k wordt vernietigd, terwij l ten slotte 

de e , dezen of genen, op  in het 

gelijk stelt. Ziet men niet te veel malen een rechtsgeleerd verde-

diger E argumenten met de haren er  bij  slepen om het pleit 

voor  zich en zijn client te winnen. 

Een architekt (met of zonder  aannemer) voltooit een huis, hij 

verkoopt dit, en blijf t  jaar  aansprakelijk. n nu de kooper 

weigeren te aanvaarden, wanneer hem geen teekeningen worden 

overgelegd?... woidt mij  gevraagd, en tevens mijn aandacht geves-

tigd op art.  B. W. 

Voor de lezers die geen exemplaar van het wetboek bezitten, 

of bij  de hand hebben, voeg ik hierbij , dat art  B. W. zegt: 

l van twijfe l wordt eene overeenkomst uitgelegd ten nadeele 

van dengenen die iets bedongen en ten voordeele van hem die 

zich verbonden heeft. 

Vraag  cn de hier  bovengestelde vraag bedoelen niet dezelfde 

zaak. n het eerste geval heeft een patroon onder de leiding van 

een deskundige  bouwen, hij  is de niet deskundige eigenaar, 

die door art.  gedurende  jaar  wordt gevrijwaard; de con-

structie-teekeningen moeten hem in casu het bewijs produceeren. 

n het tweede geval bouwt  zelf, onverschillig wie  is, 

architect, aannemer of melkboer.  brengt het voltooid perceel 

in veiling of verkoopt het uit de hand, waarbij  de notaris in zijne 

acte opneemt, dat alle schaden, periculen en risico's van af de 

toewijzing zijn voor  koopers rekening, dat het perceel wordt ver-

kocht voetstoots, enz. 

A l kunnen volgens art.  partije n overeenkomen dat de ver-

kooper tot geene vrijwarin g hoegenaamd zal gehouden zijn, toch 

wordt dit recht van den verkooper bij  art.  begrensd; daar 

luidt het: alhoewel bedongen moge zijn dat de verkooper tot 

geene vrijwarin g (voor de verborgene gebreken der  zaak) zal 

gehouden zijn,  hij  nogtans aansprakelijk voor de zoodanige 

welke uit  (in dit geval de 

bouw van het perceel), voortspruit ; alle hiermede strijdende over-

eenkomsten zijn nietig. 

n het geval van vraag  wordt de principaal aangesproken, 

die verhaal heeft op bouwmeester  en aannemer; in het tweede 

geval is de bouwer (verkooper) per  sé aansprakelijk voor de 

schaden; voor  zichtbare gebreken, welke de kooper  zelf had kunnen 

ontdekken, is hij  volgens art.  niet gehouden in te staan. 

j  dunkt, het afstaan der  teekeningen is bij  het tweede geval 

volstrekt niet noodig en mag niet geeischt worden. 

e het zij, ik ben Jan  architect, en volstrekt 

geen man  Volgaarne wil ik toegeven, dat ik het 

in rechtskundige spitsvondigheden glad verliezen zal. Wi l een 

rechtsgeleerde op vraag  een antwoord geven, gebaseerd op de 

moralitei t en het gezond verstand, dan zal het mij  hoogst aange-

naam zijn dit te lezen. Over dit onderwerp kan ik niet verder 

uitwijden ; trouwens dit schrijven zou achterwege gebleven zijn, 

ware mij  niet de beantwoording van eene vraag gesteld. 

n lezers van het  roep ik van harte 

toe: «happy new year"  en tot «rederziens op bouwkundig terrein. 

Oudejaarsdag

Eene nauwkeuriger  omschrijving omtrent den toestand van de 

vraag  is overbodig; de toestand is dezelfde zooals Jan van -

recht dien in zijn onmiddellij k antwoord heeft opgevat. t geldt hier 

«aan wien de détai l teekeningen behooren van een gebouw, dat 

gemaakt is door een aannemer onder de directie van een architekt. 

Aan den principaal of aan den architect?" 

Naar hetgeen door J. v. . omtrent de verantwoordelijkheid der 

bouwmeesters is gezegd: kan m. i. z. eerder  het volgende gebeuren, 

nl. dat een bouwmeester  door  zijn principaal rechterlij k bij  eene 

ruïn e wordt gedagvaard van een gebouw, dat voor  minder  dan

jaren geleden onder  zijn beheer tot stand kwam, en wel om zich 

te verantwoorden. 

Wanneer de bouwmeester  dan niet in het bezit is van zijne ge-

geven orders (waaronder  behooren de détai l teekeningen) waarnaar 

het werk gemaakt is, zal hij  zich niet kunnen verantwoorden 

Volgens J. v. . zal, wanneer b. v. de détai l teekeningen bij 

den principaal verloren gaan, en hij  de verkeerde orders niet 

kan aantoonen, de architekt ontheven zijn van de vervolging ten 

dien opzichte, het bewijs van de vernietiging zou dan in de détail-

teekeningen gevonden nvjeten worden. 

Een en ander  overwegende, zoomede den aangehaalden toestand 

in de Vraagbaak van het laatste blad N°.  : zou het dan niet 

wenschelijker  zijn de bouwmeesters in het bezit te stellen van de 

détai l teekeningen om ze desnoods ten bewijze te kunnen aanvoeren ? 

Nies.

t zeer  veel genoegen lazen velen de benoeming van den heer 

Nolen tot Gemeente-Architekt te Schiedam. 

e leden van den Schiedamschen Gemeenteraad hebben door 

deze keuze getoond te begrijpen dat de man, die geroepen is te 

staan aan het hoofd der  plaatselijke werken hunner  vri j  aanzien-

lijk e Gemeente, breedere aanbeveling moet hebben dar. een bloot 

getuigschrift van genoten schoolonderricht, zonder  meer. 

e antecedenten van den heer  Nolen strekken ten bewijze, dat 

hij  reeds lang zijne sporen verdiend heeft op bouwkundig terrein 

en dat de Schiedamsche Gemeenteraad, door hem te benoemen 

tot hunnen bouwmeester, zeer  juist heeft gezien en zich niet heeft 

laten verblinden door den glans van schitterende diploma's. 

Geluk gewenscht, Schiedam! met de keuze van uwen Stads-

bouwmeester: moge Alkmaar uw goed voorbeeld volgen. 

En gij , studie-genoot Nolen! veel succes in uwe nieuwe be-

trekking . 

.

Te Franeker  worden pogingen aangewend, om ƒ  door 

giften te verzamelen, als bijdrage voor de verdere restauratie van 

het s aldaar. t besluit der  Tweede r heeft daar-

toe aanleiding gegeven. 

t kasteel te n is g j. l . voor  atbraak verkocht 

aan den heer e Vries, te Amsterdam, voor ƒ

Programma der  Prijsvragen, uitgeschreven in  door 
de .

Schrijven van het Bestuur aan de besturen der  voor-
naamste Gemeenten hier  te lande.

, toegekend op dc tentoonstelling van aardewerk, 
enz. . 

Tentoonstelling van Bouwkunst .

Adres aan den r van Binnenlandsche Zaken, betref-

fende het s te Woerden.

Adres aan B. en W. van , over de Akademie 

te . go. 

Catalogus van de Tentoonstelling van Bouwkunst,

Antwoord van B. en W . van , op het adres van 

het Bestuur der j  over de Akademie te 

.

Agenda der  Algemeene Vergadering der . . 

Begrooting voor de j  over

Schrijven van de Vereeniging ter  bevordering van Fabriek-

en d over  organisatie van wedstrij-

den voor  handwerkslieden in Nederland.

Circulair e betreffende een proefstation voor  bouwmaterialen.

Bekroningen, toegekend op de Tentoonstelling van Bouw-

kumt  no. 

Adres aan den Gemeenteraad van Amsterdam, over de 

beursvoordracht.

Nommers der  in  uitgelote obligatien.

Schrijven aan het Bestuur, omtrent een adres van het 

Bestuur aan B. en W. van , door  J. E. G. Noor-

dendorp.

Adtwoord op bovengenoemd schrijven door het Bestuur 

der .

Agenda der  Algemeene Vergadering te Arnhem.



Voorstellen tot wijziging der  Wet; art.  e. a., en art.

Catalogus der  tentoonstelling van decoratief schilderwerk.

Adres aan den r  van Binnenl. zaken, over  de vrij e 

uitin g van den kunstenaar.

Schrijven aan het Bestuur  der , van het Bestuur 

der  Afdeeling n over  bovengenoemd adres.

Antwoorden ingekomen op de prijsvragen , 

uitgeschreven in

. 

. 
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k t van ,  Febr.

» » i> »  Apri l »

j  tot bevordering der  Bouwkunst,  Alge-

meene Vergadering.

k t van ,  Juni

Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en -

nijverheid in Nederland,  Algemeene Vergadering.

Vereeniging van Burgerlijk e , Algemeene Zomer 

vergadering.

k t van ,  Sept.

j  tot bevordering der  Bouwkunst,  Alge-

meene Vergadering.

Over  Portland-Cement, door  J. J. . 

. 

Over  het wederstandsvermogen van staal, door  J. . . 

.

Proefstation voor  Bouwmaterialen. 

Over  Waterleidingbuizen. 

Circulair e betreffende een proefstation voor  Bouwmaterialen. 

Constructie ter  bepaling van de richtin g der  stootvoegen 

bij  elliptische bogen, door  J. . . . 

Afvoer  van faecale stoffen. 

Gaslicht en Electrisch licht.

Bestrating iu groote steden. 

e verwarming der  toekomst, door  Joh. Vlaanderen. 

Naar  aanleiding van de e Tentoonstelling van 

gastoestellen, door . Sijmons. 

Een l tentoonstelling. 

Van het h Congres te Weenen. 

Centrale verwarming, systeem Bechem en Post. 

e e beschouwing over  de verschillende 

systeemen van verwarming. 

Familiehuis of woonkazerne. 

Centrale verwarming, door  Th . A . . . 

e verbranding en steenkolengas tot verwarming 

en drijfkracht . 

Aanlegkosten van water- en stoomverwarming, door . J. 

Wolter . 

Teeken- en Ambachtsonderwijs in België. 

Ambachtsonderwijs. 

Vakonderwij s voor  werklieden. 

t Bouwkundig onderwijs, door  P. . Scheltema. 

Een oordeel over  Nederlandsche bouwkunst, door 

C. T . J. s . 

t over  de vakscholen.

Ambachts teekenonderwijs, door . J. Sanches. 

Adres aan B. en W. van , over  de Aka-

demie te . 

Antwoord van B. en W. van , op bovenge-

noemd adres. 

e bouwkunst en het ambachtsonderwijs in Neder-

landsch-lndie. 

Ambachtsonderwijs, door J. B. Jager. 

t Parlementsgebouw te Brussel, door  J. . . -

hout. 

e Nieuwe k te k aan Zee, door  C. T J. 

s . 

Bekroond ontwerp voor  eene Villa , van J. P. Stok Wzn. 

e nieuwe . k van den . Nicolaus te Am-

sterdam, door  C. T. J. s . 

t toekomstige Station te 's Gravenhage en de over-

kapping bij  het Centraal Station te Amsterdam. 

Ontwerpen voor  een , van N. Nelis (bekroond) 

en W. Stok Jr. (eervol vermeld.) (Bij  de Plaat). 

Ontwerp voor  een woonhuisgevel, door  J. Verheul . 

(Bij  de Plaat). 

Ontwerp voor  een Vill a (bekroond), van A. . Freem. 

(Bij  de Plaat). 

Fundeering in slappe terreinen en de overkapping bij 

het Centraal Station te Amsterdam. 

Versieringen in Amsterdam. 

e Amsterdamsche beursbouw. 

n voor  citroenen, door J. . de . (Beurs-

bouw). 

e Beursbouw. Adres van den heer  Cordonnier  aan 

den Gemeenteraad van Amsterdam. 

van , door J. . . 

Adres van de leden der  Jury aan idem. 
s op de t der  Voedings-Tentoonstelling. 

(Bij  de Plaat). 

e Belgische toren 

. 

Beursbouw. 

Beursbouw. 

e winkelgalerij  te Amsterdam, door  A . . van Gendt. 

Ontwerp voor  een Spoorwegstation der  derde klasse, 

door . van . . (Bij  de Plaat). 

t Universiteitsgebouw te Utrecht.

e nieuwe Schouwburg in de Aert-van-Nesstraat te 

. (Bij  de Plaat). 

e nieuwe Circus van Oscar  Carr é te Amsterdam. 

s in de Boekhorststraat te 's Gravenhage door  J. J.van 

Nieukerken. (Bij  de Plaat.) 

Torenspitsen uit West-België (Bij  de Plaat), door 

W. t Czn.

Over  het beschilderen van beelden, door  J. B. .

e schenkingen van den hertog van Aumale.

e bouwkunst in Engeland, naar  Paul Sédille. 

.

Aan wien de schuld?

e Fransche bouwkunst tijdens de derde . 

Wat Nijmegen den architekt voor  merkwaardigs biedt, 

door  J. J. Weve.

e bouwmeester  van het stadhuis te Neurenberg.

Bóro-Boedoer.

e baksteensoorten en hare afmetingen.

t l Ysselsteyn.

Onze historische monumenten in de Tweede .

Aan de lezers, door  C. T . J. s . 

e openbare aanplakborden, door  G. . 

Over  het verkiezen van Jury-leden bij  prijsvragen. 

Onze Straten. 

Onze aanplakborden. 

Aanbesteding van . 

s over  Bibliotheekgebouwen, door . W. N. du u 

Stedelijke plantsoenen, door  E .

e perspectief liniaal , door  T . C. van der  Sterr. 

Stedelijke plantsoenen, door d A . Springer. 

Excursie naar  Enkhuizen. 

e in uitvoering zijnde werken voor  de waterverver-

sching van 's Gravenhage. 

Straf- en civielrechtelijke verantwoordelijkheid van 

technici bij  de uitvoering van werken, door  P. . 

, A . W. s en J. van .

, door  C. T . J. s .

Wasily Wereschagin.

Ontwerp voor  een lantaarn, door  E . J. Niermans. (Bij 

de Plaat.)

Onze meubelen, door . J. Jesse.

n vervaardigd aan de Ambachtsschool te -
drecht. (Bij  de Plaat.)

t van betaling van den aannemer, in zake bijwerk 

buiten bestek, op last van den uitbesteder  uitgevoerd.

t Centraalstation voor  den rechter

Aansprakelijkheid voor  verwonding.

Bouwen zonder  vergunning.

Betaling door  een faiiliten aannemer aan een handwerksman.

Veantwoordelijkheid van den Staat voor  schade, veroorzaakt 

door  minder  goede constructie der  door  dezen aangelegde 

werken.

Onstrafbaarheid van 't loopen door  behoorlijk afgesloten 

weilanden.

Bouwvallige toestand van een muur.

Schade veroorzaakt door  een huis in bouwvalligen toestand.

t al of niet gebonden zijn van een onder-aannemer door 

voorwaarden aan den aannemer gesteld.

Voorwaarde waaronder  de werkman moet voorzien zijn van 
gereedschappen.

J. . 

Jan Willem Schaap, door  W. . 

Gottfrie d von Neureuther. 

W . F. du Croix. 

C. de Jong. 

Programma der  prijsvragen, uitgeschreven in  door  de 

j  tot bevordering der  Bouwkunst. 

e tentoonstelling der  prijsvraag-plannen te . 

Over  het verkiezen van Juryleden bij  prijsvragen. 

Programma der  prijsvragen, uitgeschreven door  de Afdee-

ling Amsterdam. 

t over  de prijsvraa g uitgeschreven door  de Afdee-

. 

Bekroning der  prijsvragen, uitgeschreven door  de -

schappij  in

Beoordeeling der  ontwerpen, ingezonden op de prijsvraa g 

voor  de g te 's Gravenhage, doorC.T. J. s 

. 

Over bovengenoemde prijsvraag, door  W. . 

) 

Antwoord op bovengenoemd schrijven door  C. T . J. s 

r ) 

Voorgevel voor  den m te . 

Beschouwing over  de bekroonde plannen voor  de a 

Stichting. 

m te . Aantal ingezonden antwoorden. 

t der  Jury over  de ingekomen antwoorden op de 

prijsvragen in  uitgeschreven door  de Afd . Amsterdam. 

m te . Bekroonde plannen. 

m te , door  C. T . J. s .

Programma van een prijsvraa g voor  een Boerderij , uitge-

schreven door de Vereeniging tot bevordering der  Bouw-

kunst te Groningen. 

Beoordeeling van het concours voor  een facade van den 

m te . 

Prijsvraag voor  een r  voor  Programma. 

Programma der  prijsvraa g uitgeschreven in  door de 

Afdeeling . 

Programma van prijsvragen, uitgeschreven door  het uitvoe 

rend comité van de tentoonstelling in  te Brussel. 

Gebouw ten diensteder  volksvertegenwoordiging te Buenos-

Aires. Voorloopig bericht 

Groote internationale Wereld-Tentoonstelling te Brussel 

in

n antwoorden op de prijsvraa g voor  een . 

Nieuwe Schouwburg te Stockholm. Programma. 

Prijsvraag uitgeschreven door  de Afdeeling . Pro-

gramma. 

Gedenkteeken te . 

Prijsvragen der  vereeniging »Art i et . 

Antwoorden ingekomen op de in  door  de j 

uitgeschreven prijsvragen. 

Bekroning der  prijsvraa g voor  een . 

n antwoorden op de prijsvraag voor  een boerderij 

uitgeschreven door  de Vereen, t. bev. d. Bouwkunst te 

Groningen (Binnenl. Ber.) 

Prijsvragen, uitgeschreven door  de Afd . Amsterdam, pro-

gramma. 

t der  Jury over  de antwoorden, ingekomen op de 

prijsvraa g der  Afd . . 

6. 
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J A N H A M E R , 
(in het gebouw der j  tot bevorder ing der  Bouwkunst.) 

Vertegenwoordig ! 

T E &  SON, . . 

S , Patent 1882, 
S Schoorsteen-Ventilators, 

vereischen ĵ een toezicht, hebbc-n geen beweegbare deelen. geven geen 
terugslag in den koker; zijn van sohede constructie bij  billijke n prijs . 

n alle voorname plaatsen zijn modellen te bezichtigen. 
Uitgebreide geïllustreerde catalogus op aanvrage gratis en franco. 
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The St.Pancras n Work 
Company. . 

n Trappen 

;m

 Sta l  Bo x

e <'atiilo<russei i op 
aanvrage . 

HORRIX & VOGELS, 
Fluweelen Burgwal 8. 's . 

Fijnst e soorte n Metaal werke n voo r 
 en in 'iibcK . 

Vernikkelen , vergulden , enz. 
Monster s worde n op ziclit gezonde n 

met Album s 4367 

, T &  C°, 
. E N 16. 

J

S
 twee  gedetacheer d  0ost=Jndiè

 T1E\ , 

g r a t i s

i:\i.loiiaii c der i jiwi i Tan de Val Travers. 

F A B R I E K  YVTUVRL ASPHALT 

A M S T E R D A M Beltweg No. 3. Z W I T S K K L . \ N 1). 
Gecomprimeerd e isphaltwegei i endit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -

Mustie k voo r trottoirs , Skatin -ltinks , Moutvloeren , Helders , Kolf-e n Kegel -
banen , Winkel - en Mugazijnvloeren . Gangen Veranda' s Itrujr - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fundeeriiigeii , Stallen , enz., enz,, enz. 

 meu  te
 8,  43

J A N VAN DER POT, 
Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

. 

Pr im a Engelsche , merk Wallsend, 

(iriiev e op Voornaam eu Adre» le letten. 

T E N ) 

 4372 

Synagoge , lladinrielitiiigen , Schoo l lokale n en Vergaderzale n en bureau x 
der Vederl . Israëlitisch e e er. 
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Vertegenwoordige r . S . . , Amsterda m 
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